
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015  Bc. Michal POSPÍŠIL 



Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství  

Katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
 
 

Návrh laboratoře pro měření v chemickém průmyslu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015  Bc. Michal POSPÍŠIL 



 







 

P R O H L Á Š E N Í  
 

 

Prohlašuji, že 

 

 jsem byl seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního (§60 – 

školní dílo); 

 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále 

jen VŠB – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou 

práci užít (§35 odst. 3); 

 

 souhlasím s tím, že diplomová práce bude archivována v elektronické formě v 

databázi Ústřední knihovny VŠB – TUO a jeden výtisk bude uložen u 

vedoucího diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci 

budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

 

 bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona; 

 

 bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci 

k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna 

v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné 

výše); 

 

 beru na vědomí, že odevzdáním své diplomové práce souhlasím s jejím 

zveřejněním podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek 

její obhajoby. 

 

 

 

 

M í s t o p ř í s e ž n é  p r o h l á š e n í  
 

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval samostatně. 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 20.04.2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 Bc. Michal Pospíšil 

 



Poděkování 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval doc. Ing. Milanu Hegerovi CSc. a Ing. Ondřeji 

Zimnému Ph.D. za jejich připomínky a cenné rady, kterými přispěli k vypracování této 

diplomové práce. Současně bych rád poděkoval společnosti Vítkovice Testing Center 

s.r.o., jmenovitě ředitelce této společnosti paní Ing. Radomíře Holušové a vedoucímu 

chemické laboratoře panu Ing. Karlu Mertovi, za možnost navštívit jejich provoz a 

laboratoř s odborným výkladem vedoucího této laboratoře. Dále bych rád poděkoval celé 

své rodině a přátelům za trpělivost a neutichající podporu během celého studia. 

 



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá návrhem laboratoře pro měření v chemickém průmyslu. 

Jejím cílem je nejprve seznámit se základními měřeními v chemických technologiích a 

s technickými prostředky užívanými k těmto měřením včetně analýzy tuzemského trhu 

s nabídkou těchto prostředků. Následně je dalším cílem této práce komplexní návrh 

výukové laboratoře, jenž se bude věnovat těmto základním měřením v chemickém 

průmyslu. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Chemická měření, měření teploty, měření tlaku, měření výšky hladiny, měření 

průtoku, měření koncentrací, technické prostředky, laboratoř. 

 

Abstract 

This thesis deals with design form of a lab for measurement in the chemical 

industry. Its aim is to introduce the basic measurements of chemical technologies and 

technical means used for these measurements, including analysis of domestic market with 

these funds offering. Subsequently, an additional objective of this work is a comprehensive 

proposal of teaching laboratories, which will dedicate its work to selected basic 

measurements in the chemical industry.  

KEYWORDS: 

Chemical measurement, temperature measurement, measurement of pressure, level, 

flow measurement, measurement of concentrations, technical resources, laboratory.
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Úvod 

Ve všech průmyslových oblastech a nejen v nich dochází k měření základních 

veličin, které jsou důležité pro řádné dodržení technologických postupů a procesů. Měření 

jsou realizována obvykle přímo v provozech a v průběhu procesů, přičemž na technické 

prostředky pro konkrétní měření jsou kladeny vysoké požadavky a nároky, zejména na 

jejich spolehlivost a přesnost při nejrůznějších provozních podmínkách. Obdobně, jako na 

technické prostředky, jsou v tomto ohledu také kladeny vysoké požadavky na obsluhu 

těchto prostředků, neboť kvalifikovaný personál schopný okamžitě vyhodnotit stav daného 

procesu a patřičně na zjištěné hodnoty reagovat je základem úspěšné výroby, případně 

dalších procesů. 

Cílem této práce je popsat základní měření, která jsou prováděna v průmyslových 

technologiích, zejména v oblastech chemického průmyslu a metalurgie. Dále učinit 

analýzu technických prostředků k těmto měřením, přičemž je kladen důraz zejména na 

technické prostředky, resp. snímače, které se užívají v již zmíněných oblastech, a na jejich 

dodavatele nebo výrobce. Všechny tyto poznatky jsou následně využity ke komplexnímu 

návrhu jednotlivých pracovišť výukové laboratoře pro chemický průmysl a také metalurgii. 

Ovšem, aby bylo možné úspěšně dosáhnout stanovených cílů této práce, je 

nezbytné si ujasnit několik důležitých bodů. Jedná se především o teorii jednotlivých 

základních měření, jenž jsou realizována v současné praxi. Dále je důležité vyjmenovat 

jednotlivé technické prostředky, resp. snímače, potřebné pro tyto základní měření a provést 

jejich analýzu týkající se jejich členění, vlastností a využití v chemickém průmyslu, příp. 

metalurgii, kdy analýza koresponduje se současnou nabídkou na tuzemském trhu s těmito 

technickými prostředky. 
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1 Základní měření v chemických technologiích 

Na úvod je třeba vymezit několik pojmů, které se vztahují k této práci. Technologií 

je proces zpracování výchozí suroviny za účelem zhotovení konkrétního výrobku, přičemž 

se jedná o soubor nauk o technických postupech, kdy v tomto ohledu se jedná o dvě 

základní části, na které lze technologii rozdělit, a to mechanickou a chemickou. 

Mechanická technologie se zabývá technickými postupy, které jsou tvořeny mechanickými 

operacemi. Cílem těchto operací je změna tvaru, vnějšího vzhledu, fyzikálních vlastností 

zpracovávaných surovin, respektive látek. Naproti tomu chemická technologie se věnuje 

zkoumání technických postupů, během nichž dochází ke změně chemického složení a 

vnitřní stavby zpracovávaných látek působením chemických reakcí, kdy hovoříme o 

souborech chemických reakcí a fyzikálních operací ve výrobních proudech. [1] 

Za účelem dodržení konkrétních technologických postupů je nutné získávat 

informace o průběhu zpracovávaných látek, přičemž informací rozumíme získávání sdělení 

nebo zprávu o charakteristických stavech systému nebo procesu, případně jejich částech. 

[2] 

Tyto informace jsou nejčastěji získávány prostřednictvím měření sledovaných 

veličin, kdy měření jsou realizována vhodnou metodou a postupem měření, avšak je nutné 

mít vždy na zřeteli také nejistotu daného měření. Pro účely této práce postačí pouze 

některá základní měření, jež jsou realizována v chemických technologiích a také 

v metalurgii. Konkrétně se budeme dále blíže věnovat měření teploty, tlaku, průtoku a 

hladiny a specifickým chemickým měřením, např. vodivost, koncentrace plynů atp. Dříve 

než se budeme věnovat těmto vybraným základním měřením, je vhodné si definovat 

některé důležité pojmy týkající se měření, přičemž tyto pojmy vychází z normy ČSN 01 

0115: 

měření – soubor činností, jejichž cílem je stanovit hodnotu veličiny, tj. hodnotu specifické 

vlastnosti, která je předmětem měření; 

metoda měření – logický sled po sobě následujících genericky posloupně popsaných 

činností, které jsou používány při měřeních; 

postup měření – soubor specificky popsaných činností, které jsou používány při blíže 

určených měřeních dle dané metody měření; 

nejistota měření – parametr přidružený k výsledku měření, který charakterizuje rozptyl 

hodnot, které by mohly být důvodně přisuzovány k měřené veličině. 



 

 4 

1.1 Měření teploty 

Jednou z nejdůležitějších fyzikálních veličin je teplota, která ovlivňuje všechny 

stavy a procesy v přírodě, přičemž je nezávislá na hmotnosti a chemickém složení daného 

tělesa. Za účelem měření teploty se využívá skutečnost, že změna teploty tělesa současně 

mění i jeho další fyzikální vlastnosti právě v závislosti na teplotě.  Tedy měříme-li teplotu 

T, pak měříme libovolnou teplotně závislou veličinu X, kterou jsme schopni přesně 

vyčíslit, kdy musí platit [4]: 

 X = f(T). (1.1) 

Samotná měření jsou realizována prostřednictvím různých teplotních snímačů, 

které pracují na různých principech s ohledem na druh měřené závislé veličiny (objem, 

tlak, délka, elektrický odpor, napětí, atp.), blíže se budeme těmto snímačům věnovat 

v kapitole 2. Ovšem kvalita měření záleží nejen na vhodně zvoleném druhu snímače a jeho 

technologie, ale také na správném začlenění snímače do měřícího obvodu tak, aby byly 

eliminovány rušivé vlivy, které by mohly případně znehodnotit samotné měření. Volba 

vhodného snímače je závislá mj. na druhu měřeného média. 

Během měření teplot u plynů je třeba minimalizovat tepelné ztráty, jenž jsou 

způsobeny nedostatečnou izolací a sáláním, tudíž je třeba tyto ztráty omezit. Aby došlo ke 

zvýšení přestupu tepla mezi snímačem a měřenou látkou, tak se teploměr umisťuje do 

místa s vyšší rychlostí a nikoliv do tzv. „slepých“ koutů, kde nedochází k proudění, 

přičemž dle rozměrů potrubí je snímač nakloněn v určitém úhlu. U měření teploty kapalin 

je třeba zajistit průběžné míchání sledované kapaliny tak, aby byl zvětšen součinitel 

přestupu tepla a bylo zajištěno homogenní teplotní pole. Ztráta vedením se odstraní 

vhodným ponorem snímače. Pro měření proudící kapaliny platí obdobné zásady jako u 

měření teploty plynů. Avšak bez ohledu na měřené médium, je vždy třeba snímače při 

měření umístit do teploměrných jímek, jenž chrání snímač proti chemickým a 

mechanickým vlivům. To má za následek, že dochází ke značnému ovlivnění jeho 

dynamických vlastností, což je to způsobeno tím, že hmotnost jímky bývá větší než 

hmotnost vlastního čidla. S ohledem na tuto skutečnost je třeba brát v potaz vzniklou 

dynamickou chybu. [14] 
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1.2 Měření tlaku 

Plošný účinek síly je vyjádřen tlakem, přičemž účinek je určen diferenciálem podílu 

síly dF kolmé na plochu dS: 

  (1.2) 

Základní jednotkou tlaku je pascal (Pa), přičemž se jedná o tlak, který vyvolá síla 

jednoho newtonu rovnoměrně kolmo rozložená na ploše 1 m
2
. Absolutní tlak je měřený od 

absolutní tlakové nuly, tj. 0 Pa. U tlaku může dále nastat přetlak nebo podtlak, jenž se měří 

od okamžitého barometrického tlaku  pb. Normální barometrický tlak je podle konvence 

tlak pbN = 101 325 Pa. [11] Při měření tlaku u proudících kapalin a plynů se přidává ke 

statickému tlaku ps  navíc tlak dynamický  pd, přičemž celkový tlak pc je dán součtem tlaku 

statického a dynamického:  

  (1.3) 

kde pro dynamický tlak  pd  platí 

  (1.4) 

 kde  v je rychlost proudícího média [m.s
-1

],  

  hustota [kg.m
-3

]. 

Statický tlak má charakter skalárního součinu, zatímco tlak dynamický je vektor 

shodně orientovaný s vektorem rychlosti proudění média. Rozdělení tlaků je názorně 

zobrazeno na obrázku 1. 

Pro měření tlaku se užívají různé snímače nazývané tlakoměry. Dle druhu 

měřeného tlaku se dále tlakoměry dělí: 

 manometry – měření přetlaků, 

 vakuometry – měření podtlaků, 

 diferenciální tlakoměry – měření rozdílů tlaků, 

 barometry – měření barometrického tlaku. 

Obdobně jako u snímačů teploty i snímače tlaku využívají různých fyzikálních 

principů, jež se liší dle způsobu měření a především charakteru převodu tlaku na výstupní 

signál. Obecně můžeme tlakoměry rozdělit na tlakoměry deformační, elektrické, 

hydrostatické a pístové. 
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Obr. 1 Rozdělení tlaků v praxi [37] 

1.3 Měření hladiny 

Častým úkolem provozního měření bývá zjišťování výšky hladiny média, tj. 

kapaliny, suspenze nebo sypkého materiálu, jenž je uloženo v zásobnících nebo provozních 

nádobách. Měřením výšky hladiny se prakticky zjišťuje množství daného média, které se 

pomocí výšky hladiny dopočítává dle tvaru konkrétního zásobníku. Vyčíslení množství 

média u nádob s konstantním průřezem je velmi snadné, opakem jsou pak konstrukčně 

složitější nádoby, kde může být výpočet velmi složitý.[20] 

Pro měření výšky hladiny je zásadní, zda-li se jedná o kapalinu, suspenzi nebo 

sypký materiál, neboť každé médium se chová rozdílně oproti čisté vodě. Je rozdíl měříme-

li hořlavou, viskózní, lepkavou kapalinu nebo abrazivní suspenzi. Současně i okolní 

prostřední je velmi různorodé, jelikož měření je možno provádět ve vakuu nebo pod 

vysokým tlakem při různých teplotách. Tyto aspekty ovlivňují výběr vhodného snímače i 

samotnou metodu měření stavu hladiny. Volba vhodné metody a měřidla je závislá na 

dalších aspektech, kterými jsou tlak, teplota, korozivní účinky, citlivost, potřeba plynulého 

měření atp. Rozsah snímačů pro měření hladiny je rovněž velmi rozmanitý. Více se 

snímačům budeme věnovat v následující kapitole. 

Snímače pro měření hladiny lze rozdělit na spojité a nespojité, případně je lze 

rozčlenit do tří hlavních skupin: 

 stavoznaky mechanické,  

 stavoznaky hydrostatické,  
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 stavoznaky elektrické.  

1.4 Měření průtoku 

Další důležité měření v provozních technologiích je měření průtoku, jehož význam 

spočívá v získávání informací o toku materiálu, je podkladem pro bilance během 

technologického procesu a zároveň nám dává informace o stavu řízeného procesu. 

V neposlední řadě mohou být realizována bilanční měření znečišťujících látek v oblasti 

ochrany životního prostředí. 

Pro snímání průtoku se využívá nejrůznějších průtokoměrů, které fungují na 

různých funkčních principech, což je do značné míry způsobeno existencí velkých rozdílů 

v chemických a fyzikálních vlastnostech tekutin. Průtok, resp. měření průtoku, bývá 

nejčastěji udáváno ve svém výsledku jako hmotnostní průtok nebo objemový[20]: 

  (1.5) 

  (1.6) 

 

kde Qm hmotnostní průtok [kg.s
-1

], 

 QV objemový průtok [m
3
.s

-1
], 

 dm hmotnost [kg], 

 dt čas [s], 

 dV  objem [m
3
]. 

V současnosti se na trhu nachází také větší množství snímačů průtoku, které jsou 

vybaveny navíc o integrační zařízení, jenž udává výsledek jako množství proteklé 

hmotnosti nebo objemu: 

  (1.7) 

  (1.8) 

Zároveň je také možné vyhodnotit průtok měřeného média pomocí rychlosti daného 

média, které proudí předem blíže známým průřezem: 
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 (1.9) 

kde   v je místní rychlost proudění [m.s
-1

],  

 S  průřez potrubí  [m
2
]. 

Měření průtoku je nejčastěji realizováno při provozních podmínkách, tj. teplota a 

tlak jsou předem známy a nadefinovány dle technologického procesu. Avšak v případě, že 

provozní podmínky jsou atypické, tj. neznámé nebo proměnné, pak je nutné přepočítávat 

provozní podmínky na vztažné veličiny. Modernější přístroje provádí tuto korekci 

automaticky a samostatně přepočítávají výsledek na vztažné podmínky. Nejmodernější 

přístroje jsou zaměřeny na přímé měření hmotnostního průtoku, kdy měření je nezávislé na 

teplotě, tlaku nebo viskozitě měřeného média. 

1.5 Měření koncentrací 

Chemická technologie a její řízení, resp. řízení chemických procesů, potřebuje 

získávat nejen informace o množství, teplotě nebo tlaku měřeného média, ale také 

informace o složení samotného média. Jako příklad můžeme uvést výrobu oceli, kde 

v rámci metalurgie je nezbytně nutné znát v průběhu metalurgických procesů přesné 

složení tak, aby bylo možné vyrobit kvalitní a spolehlivé výrobky jednotné kvality. 

V současnosti se také velmi hovoří o ekologických aspektech výroby a to všude, kde 

dochází k chemicko-technologickým procesům (chemické závody, spalovny, vysoké pece, 

ocelárny, elektrárny atd.), přičemž je kladen velký důraz na odstraňování nedostatků, které 

zapříčiňují sníženou kvalitu ovzduší. Aby však bylo možné toto realizovat, je nutné 

neustále sledovat koncentraci a složení emisních látek vypouštěných těmito závody. 

V neposlední řadě je pak nutné v provozech, kde dochází k manipulaci 

s nebezpečnými látkami, provádět soustavnou kontrolu složení ovzduší na těchto 

pracovištích tak, aby nedošlo k nadměrné koncentraci některých látek, jenž by mohly 

ohrozit lidské životy nebo zdraví mimořádnými událostmi, např. přítomnost nebezpečné 

koncentrace výbušných nebo toxických látek. 
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1.5.1 Měření hustoty 

Hustota , dříve měrná hmotnost, je podíl hmotnosti na objemu dané látky a 

nejčastěji je vyjádřena jako podíl diferenciálů hmotnosti m a objemu V: 

  (1.10) 

Za předpokladu ideálního stavu je hustota plynů závislá na teplotě a tlaku, kdy její 

výpočet je možné realizovat prostřednictvím termodynamické stavové rovnice. V tomto 

ohledu je pak výpočet hustoty komplikovanější u hustoty kapalin, kde hustota je závislá na 

teplotě a dopočítává se: 

  (1.11) 

kde  ,  konstanty charakteristické pro danou látku [ ], 

  0 hustota při teplotě , resp. 0 ºC [kg.m
-3

]. 

Hustota je aditivní a je možné hustotu směsi prostřednictvím směšovacího pravidla 

dopočítat, avšak pouze za předpokladu, že objemová kontrakce je konstantní a nejsou 

realizovány žádné chemické procesy nebo reakce. Nutno mít však na zřeteli, že hustoty 

jednotlivých složek směsi se musí značně lišit, aby nedošlo k záměně. 

Samotné měření hustoty je hojně využíváno v praxi a rozsah snímacích principů a 

snímačů velký, přičemž kvalitní a využívané jsou nejen laboratorní snímače, ale také 

komerční snímače. Měřením hustoty získáváme důležité informace o složení a vlastnostech 

konkrétních směsí. Pro výběr metody a vhodného přístroje pro měření hustoty, resp. účel 

měření, je nutné vzít na vědomí mnoho podstatných aspektů, přičemž nejdůležitější jsou 

provozní podmínky měření, kterým musí hustoměr bezpodmínečně vyhovět a zároveň 

musí být „imunní“ vůči danému prostředí. 

1.5.2 Měření viskozity 

Viskozita udává poměr mezi tečným napětím a změnou rychlosti proudícího média 

v soustavě, která není ideální. Měření viskozity v řadě aplikací přímo souvisí s měřením 

koncentrací neboli chemického složení. Typickými řízenými procesy, v nichž dochází 

k využití měření viskozity za účelem řízení daného procesu, je výroba syntetických látek 

(lepidla, barvy, laků, oleje), farmaceutických přípravků, kosmetických přípravků a 

potravinářských produktů. V tomto ohledu je důležitá konzistence látek využívající vztah 

mezi požadovanou vlastností a viskozitou, kdy takovéto látky, resp. jejich výroba, mohou 
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být řízeny pomocí viskozity, přičemž měření viskozity má hlavní úlohu v těchto procesech. 

Měření viskozity je pak realizováno prostřednictvím viskozimetrů pracujících na různých 

fyzikálních procesech. V současnosti rozlišujeme tři hlavní druhy viskozimetrů - průtokové 

(kapilární), rotační a vibrační, tělískové. Průtokový viskozimetr měří tlakovou ztrátu 

v kapiláře při laminárním proudění média kapilárou, rotační pak měří odpor, jenž klade 

měřené médium otáčivému nebo kmitavému pohybu měřících těles. 

1.5.3 Měření elektrolytické vodivosti 

Elektrická vodivost roztoků se užívá pro zjišťování koncentrací, případně pro 

identifikaci látek a složení. Jedná se o analytickou metodu nazývanou konduktometrie. 

Tato metoda je velmi citlivá a poskytuje měření od velmi malých koncentrací různých 

látek až po vysoké koncentrace. Navíc není třeba příliš složitých snímačů nebo přístrojů a 

tudíž jsou snímače tohoto typu v provozech velmi rozšířené. 

Elektrická vodivost roztoků je závislá na koncentraci vodivých látek, v tomto 

případě iontů rozpuštěných v těchto látkách, kdy samotné měření probíhá prostřednictvím 

dvou elektrod, které jsou ponořeny do roztoku. Pro elektrickou vodivost G platí, že je 

nepřímo úměrná vzdálenosti elektrod a přímo úměrná jejich ploše a měrné elektrické 

vodivosti: 

  (1.12) 

kde  l je vzdálenost elektrod [m],  

 S plocha elektrod [m
2
],  

   měrná elektrická vodivost (konduktivita) [S.m
-1

]. 

Jelikož v průběhu měření může dojít k polarizaci elektrod, pak se během měření 

užívá střídavého proudu. Měrná elektrická vodivost  je funkcí teploty, přičemž pro její 

snadnější výpočet je vhodné využít menších teplotních intervalů, jelikož člen druhého řádu 

je nevýznamný a tudíž je pak teplotní závislost vyjádřena vztahem: 

  (1.13) 

kde  1  teplotní koeficient vodivosti [m
2
], 

    vodivost při teplotě   a 0 [W·m
−1

·K
−1

]. 
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Obecně lze konstatovat, že teplotní koeficienty  1  jsou pro různé skupiny 

elektrolytů přibližně stejné (pro  = 20ºC): 0,016 K
-1

 pro kyseliny; 0,019 K
-1

 pro zásady; 

0,024 K
-1

 pro soli.  

S rostoucí teplotou 0 hodnota teplotního koeficientu 1 rychle klesá, přičemž ve 

zředěných vodných roztocích obvykle platí, že vodivost s teplotou narůstá přibližně kolem 

2,25 % s každým 1ºC. 

1.5.4 Měření tepelné vodivosti 

Čisté plyny jsou často charakterizovány prostřednictvím jejich tepelné vodivosti, 

čehož využívají tepelně-vodivostní snímače, již jsou v dnešních provozech velmi rozšířené. 

Tepelná vodivost se vyjadřuje prostřednictvím převedeného tepla  Q (W), které projde 

plochou  S (m2) za čas  t (s): 

  (1.14) 

kde   je měrná tepelná vodivost [W.m
-1

.K
-1

],  

 d/dx teplotní spád [K.m
-1

]. 

Současně také platí, že tepelná vodivost plynu je nepřímo úměrná průměru 

molekuly a přímo úměrná teplotě a měrnému teplu snímaného plynu, tzn. tepelná vodivost 

roste společně s teplotou a měrným teplem, kdy naproti tomu se zmenšuje průměr 

molekuly plynu. Nejvýraznější je v tomto ohledu vodík (H) a helium (He), jenž řádově 

převyšují tepelnou vodivost všech ostatních důležitých plynů.  Obecně lze použít obecný 

výpočet měrné tepelné vodivosti plynů: 

  (1.15) 

kde    a  0  je měrná tepelná vodivost při teplotě   a 0 ºC [W.m
-1

.K
-1

],   

 A teplotní koeficient [K
-1

]. 

Z tohoto vztahu je pak zcela patrná závislost měrné tepelné vodivosti na teplotě. 

Tepelnou vodivost vzájemně nereagujících plynů pak lze snadno vyjádřit směšovacím 

pravidlem: 
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  (1.16) 

kde s   a  i   je měrná tepelná vodivost směsi a jednotlivých složek [W.m
-1

.K
-1

], 

 mi molové zlomky složek [ ]. 

Nutno však mít na zřeteli některé plyny a směsi, kdy v těchto případech mohou 

nastat odchylky od směšovacího pravidla. 
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2 Analýza technických prostředků pro měření veličin 

v technické chemii 

Technické prostředky pro měření veličin jsou obvykle složeny z několika částí, 

přičemž základní a nejdůležitější z nich je měřicí přístroj, jenž zpracovává na základě 

určitého fyzikálního nebo chemického principu měřenou veličinu, resp. vstupní veličinu, x 

na výstupní veličinu y. Výstupní veličina je určena měřicím přístrojem, který ji definuje 

tvar a velikost. Obecně platí, že vstupní veličina měřícího přístroje určuje jeho název, 

zatímco výstupní veličina definuje, zda-li je měřicí přístroj analogový nebo digitální. 

2.1 Technické prostředky v obecné rovině 

Měření a vyhodnocování veličin je realizováno prostřednictvím fyzikálních nebo 

chemických jevů a reakcí, jenž jsou přesně definovány postupem měření. Samotné měření 

je prováděno prostřednictvím měřícího přístroje, což je technický prostředek převádějící 

měřenou veličinu na signalizaci sledované veličiny. V případě, že se měřící přístroj skládá 

ze složitějšího souboru technických prostředků, pak jej označujeme měřícím zařízením, 

přičemž celý soubor technických prostředků je označován jako měřící řetězec, znázorněn 

na obrázku 2. 

 
 

Obr. 2 Měřící řetězec [11] 

Měřící řetězec je tedy složen ze senzoru, převodníku a vyhodnocovacího zařízení. 

Senzor je snímač sloužící ke spojitému měření vstupní měřené veličiny x, kdy k tomuto 

účelu senzor využívá čidlo, které je u dotykových snímačů v přímém styku s měřeným 

prostředím. Vstupní měřená veličina je následně prostřednictvím chemicko-fyzikálních 

zákonů převedena na výstupní veličinu, která je dále zpracována pomocí převodníku. Ten 

slouží k převodu výstupní veličiny na žádanou veličinu, jenž může být dále využita 

k dalšímu zpracování, nejčastěji je výstupem tzv. unifikovaný signál, který poskytuje 

výstup v přesně definovaném rozpětí. Pro tyto účely se využívá elektrické napětí, 

elektrický proud nebo tlak. [20] 
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Z převodníku je signál přiveden do vyhodnocovacího zařízení, které jej zpracuje, 

vyhodnotí a zobrazí v podobě výchylky ukazatele na stupnici, čísla na displeji, případně 

zapíše na registrační papír atd. 

Specifické vlastnosti technických prostředků 

Na technické prostředky, resp. měřící zařízení, lze pohlížet jako na měřící členy 

regulátoru v automatickém řízení. V tomto ohledu je jejich chování shodné s dalšími bloky 

regulačního obvodu a tudíž lze i u nich pozorovat statické nebo dynamické vlastnosti. 

Povědomí o těchto vlastnostech je velmi důležité při rozhodování o vhodném technickém 

prostředku. Samozřejmě neméně důležitou informaci o technickém prostředku je jeho 

spolehlivost a životnost. [14] 

Mezi statickými vlastnostmi patří k nejdůležitějším: 

 statická charakteristika, 

 citlivost, 

 rozsah, 

 přesnost.  

Statická charakteristika vypovídá o závislosti výstupní veličiny na vstupní veličině 

v ustálených stavech a je obvykle vyjádřena matematicky nebo graficky. 

Rozsah měření je interval mezi dolní a horní hranicí výstupního signálu měřícího 

zařízení, přičemž každé měření v daném rozsahu je zatíženo chybami konkrétního 

technického prostředku. Velikost chyby přímo souvisí se způsobem měření, principem 

snímače a kvalitě daného měřidla. Rozlišujeme základní chybu, která je celkovou chybou 

snímače při měření veličiny za dodržení referenčních podmínek, a doplňkovou chybu, jenž 

je způsobena některou z ovlivňujících veličin, přičemž ta není předmětem měření, avšak 

přímo nebo nepřímo ovlivňuje měřenou veličinu. V takových případech je třeba měřit i 

ovlivňující veličinu, aby bylo možné její vliv vyloučit.  

Citlivost měřícího zařízení je dána změnou výstupního signálu vůči změně měřené 

veličiny. V praxi lze citlivost stanovit experimentálně jako podíl změny údaje k příslušné 

změně hodnoty snímané veličiny. [20] 

Znalost dynamických vlastností technických prostředků je vhodná při měření 

veličin, které se rychle mění v závislosti na čase, tj. v řízení technologických procesů atp. 

Nevhodný snímač bude poskytovat hodnotu měřené veličiny, avšak s ohledem na špatné 
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dynamické vlastnosti, se zpožděním, což může způsobit pokles kvality výroby, případně 

havárii nebo jinou mimořádnou událost. V takovém případě hovoříme o dynamické chybě, 

která je dána rozdílem mezi výstupní veličinou měřícího zařízení a výstupní veličinou 

ideálního přístroje. U moderních technických prostředků, vybavených mikroprocesorem, 

lze dynamickou chybu spočítat a nastavit automatickou opravu zobrazovaného výstupního 

signálu. 

2.2 Technické prostředky pro měření teploty 

Měření teploty patří mezi jednu z nejdůležitějších činností, neboť teplota, jak již 

bylo zmíněno, zasahuje téměř do všech technologických procesů. Samotný proces měření 

je realizován prostřednictvím snímačů - teploměrů, které pracují na základě různých 

fyzikálních principů. Základní rozdělení snímačů teploty je dle styku snímače, resp. čidla, 

s měřenou veličinou a dělí se na dotykové a bezdotykové, přičemž tyto snímače se dále 

dělí, např. dle typu výstupního signálu na analogové nebo číslicové, dle teplotního rozsahu, 

konstrukce, použitých materiálů atd. Přehled základních snímačů užívaných v průmyslu je 

názorně předložen v tabulce 1. 

Tab. 1 Přehled teplotních snímačů [44] 

Teploměr 
Fyzikální princip 

Teplotní 

rozpětí [°C] Druh Skupina Typ 

Kontaktní 

Speciální 

Teploměrná tělíska 

Teploměrné barvy 

Kapalné krystaly 

Bod tání 

Změna barvy 

Změna orientace 

+100 

+20 

0 

+1300 

+1000 

+300 

Dilatační 

Kovový 

Plynový 

Tenzní 

Kapalinový 

Délková roztažnost 

Změna tlaku 

Změna tenze par 

Změna objemu 

0 

-5 

-40 

-200 

+900 

+500 

+400 

+750 

Elektrické 

Termoelektrické 

Odporové 

Diodové 

Termoelektrický jev 

Změna elektrického odporu 

Změna prahového napětí 

-200 

-250 

-200 

+2500 

+1000 

+400 

Bezkontaktní Infračervené 

Poměrové 

 

Monochromatické 

 

Termovize 

 

Širokopásmové 

 

Srovnání dvou svazků teplotního 

záření o různých vlnových délkách 

Zachycení úzkého svazku záření 

 

Snímání teplotního obrazu tělesa  

 

Zachycení veškerého teplotního 

záření 

+700 

 

+100 

 

-30 

 

-40 

+2000 

 

+3000 

 

+1200 

 

+5000 
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2.2.1 Speciální snímače teploty 

Užívají se pro měření povrchové teploty těles, k přípravě termochromních 

tiskových barev. Příkladem můžou být etikety u láhvového piva, kdy se na etiketě objeví 

při dosažení konkrétní teploty určitý nápis. Dále se užívají tyto snímače pro jednorázové 

měření teploty. Nejsou však vhodné jako čidla regulátorů v řídících obvodech. [20] 

2.2.2 Dilatační snímače teploty 

Dilatační teploměry při měření teploty využívají roztažnosti látek u všech tří 

skupenství, tj. pevného, plynného i kapalného. Se změnou teploty dochází i ke změně 

rozměru nebo objemu látky, kdy teplota je stanovena prostřednictvím změny součinitele 

teplotní délkové nebo objemové roztažnosti. 

2.2.3 Odporové snímače teploty 

Odporové snímače teploty využívají závislost ohmického odporu měřícího čidla, 

resp. jeho materiálu, snímače na teplotě. Materiál užitý pro snímač teploty určuje rozsah 

měření, teplotu a s ohledem na konkrétní druh také jeho konstrukci. Základní požadavky 

na materiál tvoří teplotní součinitel odporu použitého materiálu tak, aby byl maximální a 

stálý, s lineární závislostí odporu na teplotě a současně i rezistivita byla co největší, 

přičemž naproti tomu musí být procházející proud snímačem, pokud možno, co nejmenší, 

aby nedocházelo k oteplování snímače a přírody. Dle druhu zvoleného materiálu se dále 

dělí odporové snímače teploty na kovové a polovodičové, přičemž polovodičové snímače 

jsou složeny z polykrystalických nebo monokrystalických čidel, jenž mohou být 

s přechodem PN, případně bez něj. [13] 

Odporové snímače patří v této oblasti mezi skupinu nejpoužívanějších snímačů 

teploty a také k nejpropracovanějším. V současnosti roste význam polovodičových 

odporových snímačů teploty. 

Kovové odporové teploměry mají senzor vyrobený z čistého kovu, kdy se v tomto 

ohledu využívá zejména platina, nikl nebo měď. Senzor nesmí nikterak reagovat 

s ochranným, resp. izolačním, krytem, neboť veškeré fyzikální nebo chemické vlivy by 

mohly způsobit nestálost odporu při konstantní teplotě. Současně musí být hystereze 

užitého materiálu minimální a teplotní součinitel odporu se nesmí s časem měnit (neměl by 

podléhat stárnutí). V tomto ohledu je nejpoužívanějším materiálem platina (Pt), která se 

vyznačuje vysokou chemickou stálostí, vysokou teplotou tavení a velkou dosažitelnou 
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čistotou. Zároveň jsou pro platinové senzory příznačné minimální nejistoty měření, čehož 

se využívá pro etalony k měření teplot v rozsahu od -259,34°C do +630,74°C. Platinová 

čidla jsou vyráběna dle povolených odchylek ve dvou jakostních třídách označovaných A a 

B a dle ČSN IEC 751 se používají pro provozní měření teploty v rozsahu od -200°C do 

+850°C. Mezi jejich hlavní přednosti patří dlouhodobá stálost odporu, malé nejistoty 

měření a výborná opakovatelnost měření. Naopak jejich značným nedostatkem je 

podléhání magnetickému poli, zvláště při nízkých teplotách, a vibracím, resp. chvění. 

U kovových odporových snímačů teploty je nutné zabezpečit, aby senzor teploty 

nebyl vystaven okolním vlivům prostředí, jenž by 

mohly ovlivnit samotné měření. Senzor bývá 

válcového tvaru s dvojitým vinutým drátem o 

průměru 20 až 100μm, případně plošného tvaru. 

Podložka je zhotovena z keramického materiálu, 

slídy, skla atp. Čidlo pak bývá zapouzdřeno do 

ochranné jímky nebo trubky, která jej chrání před 

nežádoucími vnějšími vlivy. Mimo těchto 

konstrukcí se také vyrábí senzory s velmi nízkou 

časovou konstantou. Na obrázku 3 jsou 

znázorněny konstrukce drátkového a plošného 

senzoru. 

Obr. 3 Platinový odporový senzor teploty [20]: a) provedení s vinutým drátem, b) plošné 

provedení 

Polovodičové odporové teploměry jsou stále vyvíjeny, přičemž je lze rozdělit na 

polykrystalické a monokrystalické. Polykrystalické senzory, mj. termistory, se dále dělí na 

negastory (zkr. NTC), s negativní závislostí odporu na teplotě, a pozistory, (zkr. PTC), 

s pozitivní závislostí na teplotě. Jejich teplotní součinitel odporu je 5 až 50 krát větší než u 

kovových odporových snímačů. Monokrystalické senzory se vyrábí ve třech základních 

provedeních: bez přechodu PN, s jedním nebo více přechody PN a integrované.  

Mezi hlavní pozitiva u odporových snímačů patří[44]: 

 minimální nejistota u nízkých a středních teplot, 

 možnost volby rozměrů odporu snímače, 

 bez pohyblivých částí, 

 měření rozdílů teplot, 

 dostatečná úroveň signálu, 
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 možnost dálkově měřit, registrovat, linearizovat a zpracovávat signál, 

 jediné vyhodnocovací zařízení ke sledování velkého počtu míst. 

Avšak i tyto snímače mají své záporné vlastnosti, přičemž mezi ty nejvýznamnější patří: 

- vliv nežádoucích mechanických veličin, 

- nutnost kvalifikovaného personálu, 

- nutnost napájení, 

- vyšší pořizovací náklady, 

- nelze je užívat ve výbušném prostředí. 

2.2.4 Termoelektrické teploměry 

Termoelektrický snímač teploty je velmi užívaným snímačem v praxi, neboť se 

jedná o jediný použitelný kontaktní snímač, který je schopný pracovat i při velmi vysokých 

teplotách. Princip jejich práce spočívá v termoelektrickém jevu, kdy na styku dvou různých 

kovů s různou výstupní prací vzniká rozdíl potenciálů E, jenž je úměrný teplotě tohoto 

místa a použitým materiálům. Pakliže dojde k uzavření obvodu, bude výstupní 

termoelektrické napětí U úměrné rozdílu teploty obou míst[11]: 

  (2.1) 

kde  1  je teplota měřícího spoje [K], 

 2 teplota srovnávacího spoje [K], 

  Seebeckův koeficient použitých materiálů [μV.K
-1

].  

 

 
Obr. 4 Terminologie měřícího řetězce termočlánku[20] 

Termoelektrický obvod je názorně zobrazen na obrázku 4. Termoelektrický senzor 

je zdrojem napětí, přičemž velikost tohoto napětí vychází z materiálu, z něhož je zhotoven 
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a na rozdílu teplot obou obvodů. Zde je nutné zmínit, že je nesmírně důležité, aby 

srovnávací spoj byl konstantní a zabezpečen proti škodlivým vlivům prostředí.  

Termočlánky jsou označovány velkými písmeny, přičemž nejrozšířenějšími 

termočlánky v průmyslu jsou články typu J (železo-mědnikl) pro teploty v rozsahu  

od -200°C do +600°C, typu K (niklchrom-niklhliník) pro teploty v rozsahu od -50°C  

do +1000°C a typu S (platinarhodium-platina) pro teploty v rozsahu od 0°C do +1300°C. 

Konstrukce termočlánku se volí dle použití, např. v automatizaci se nejčastěji užívají 

tyčové termočlánky. Jelikož jsou termočlánky aktivními senzory, které jsou schopné měřit 

teplotu ve velmi širokém rozsahu teplot a současně nejpřesněji měří teploty v rozsahu od 

+600°C do +1000°C, mají také značné množství výhod i nevýhod[44]: 

 velmi malé rozměry, a tím i nepatrná hmotnost a rychlá odezva, 

 malý odvod tepla z měřicího místa (ovlivnění teplotního pole), 

 možnost měřit i v obtížně přístupných místech,  

 nepohyblivé části, 

 mechanická odolnost vůči rázům, otřesům, vibracím, 

 možná velká vzdálenost místa měření a vyhodnocení, 

 přímé měření rozdílu teplot a střední teploty, 

 zaměnitelnost měřicích vložek, 

- nízká úroveň termoelektrického napětí, 

- nelineární převodní charakteristika, 

- změna termoelektrických konstant s teplotou, 

- velké výrobní tolerance (odchylky, nejistoty), 

- časová závislost termoelektrických parametrů, 

- chemická a fyzikální nestejnorodost termočlánku, 

- ovlivňování přesnosti (nejistot) měření změnami přechodových odporů, 

- vyšší pořizovací náklady (celého měřicího řetězce), 

- potřeba kvalifikovaného personálu. 

2.2.5 Bezdotykové teploměry 

Bezdotykové snímače teploty využívají ke svému měření tepelného 

elektromagnetického záření těles, což umožňuje měřit teploty v rozsahu od -40°C až  

do +10000°C, přičemž tento rozsah záření je částečně viditelný a částečně je již 

v infračerveném spektru. Bezdotykové snímače se užívají pro měření rozložení teplot 
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(např. na technologických zařízeních, elektronických obvodech a na povrchu biologických 

objektů), teplot pohybujících se objektů (potravinářské výrobky, běžící pásy, rotační 

objekty), rychlých změn teploty, jelikož mají velmi příznivé dynamické vlastnosti, a pro 

diagnostická a kontrolní měření za účelem prevence vzniku poruchových a havarijních 

stavů, případně jako diagnostické zařízení v lékařství. V průmyslu tyto snímače zatím 

nezískaly většího využití, neboť jsou tyto snímače zatíženy značným množstvím chyb, 

které jsou způsobeny nejistotou stanovení emisivity měřeného objektu, prostupností 

prostředí, odrážením záření z okolí. [21] 

2.3 Technické prostředky pro měření tlaku 

Při měření tlaku se můžeme, obdobně jako u snímačů teploty, setkat s různými 

termíny jako snímač tlaku, převodník tlaku, tlakoměr, čidlo a senzor. Snímač tlaku 

označuje automatizační prvek regulačního obvodu nazývaný také jako tlakoměr. Senzorem 

se v technické literatuře označuje čidlo, jenž je obvykle v přímém styku s měřeným 

médiem (např. Bourdova trubice, membrána, krabice, vlnovec atp.), nebo přímo snímač 

tlaku, jakožto konstrukční celek. 

Pro účely měření tlaku jsou využívány nejrůznější metody a fyzikální principy, 

které se liší dle převodu tlaku na výstupní signál. Stručná charakteristika a rozdělení 

technických snímačů tlaku je znázorněno v přehledu v příloze 1. 

Obr. 5 Rozdělení technických prostředků dle měřícího rozsahu [37] 
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V technické praxi se měří tlaky v rozpětí od 10
-12

 do 10
12

 Pa a s ohledem na toto 

rozmezí v současnosti neexistuje žádný snímač tlaku, který by ho dokázal změřit v plném 

rozsahu. Rozsahy současných snímačů tlaku se vzájemně překrývají, jak je názorně 

zobrazeno na obrázku 5 a je třeba vzít tuto skutečnost v potaz při výběru konkrétního 

snímače, přičemž tomuto bude věnován prostor v závěru této kapitoly. [21] 

2.3.1 Snímače tlaku s elektrickým výstupním signálem 

Snímače tlaku s elektrickým výstupním signálem, též elektromechanické 

tlakoměry, patří mezi nejrozšířenější snímače tlaku, které jsou opatřeny obvykle 

membránou v různých provedeních a podobách. U starších systémů měla membrána 

průměr v řádech centimetrů a pracovní zdvih se pohyboval v rozmezí desetin až jednotek 

milimetrů. Současné tlakoměry, jenž jsou opatřené membránou, ji mají vyrobenu 

z křehkého tvrdého materiálu a průměru v řádech maximálně desetin milimetru, kdy 

pracovní zdvih, resp. průhyb, membrány je minimální a blíží se k nule. 

2.3.1.1 Odporové tlakoměry 

Jsou založeny na principu změny odporu vodiče při jeho mechanickém namáhání, 

neboli jeho pracovní deformaci. Napětí deformačního členu, obvykle membrány ve tvaru 

desky, je snímáno prostřednictvím odporů uspořádaných do Wheatsonova můstku. Ačkoliv 

je možné prostřednictvím těchto snímačů měřit velké přetlaky, je nutné sledovat 

nevýhodnou závislost odporu na teplotě, kdy tato nevýhoda musí být kompenzována. [21] 

2.3.1.2 Piezorezistivní odporový tlakoměr 

Snímače pracují na principu jevu piezorezistivity, kdy modifikací 

monokrystalického křemíku stopovými prvky dojde k významnému nárůstu závislosti 

měrného odporu na mechanickém namáhání, mj. tato závislost je až 30krát větší než u 

kovových tenzometrů. Dle druhu akceptoru, tj. stopového prvku, dojde k vytvoření 

vodivosti typu P nebo N, jenž se liší ve znaménku součinitele závislosti odporu na 

mechanickém napětí (K-faktoru). Čidlem těchto snímačů je mechanicky namáhaná deska 

z křemíku s vysokým odporem, přičemž pomocí akceptorů jsou na této desce vytvořeny 

vodivé koridory uspořádané do Whealsových můstků. [38] 

Vlivem velké citlivosti piezorezistivního materiálu mají čidla průměr činné části 

křemíkové membrány v řádech desetin milimetru, téměř nulovou deformaci, malou 

hysterezi a minimální creep, proto jsou tato čidla také velmi stabilní a poskytují vysoký 

využitelný signál a zároveň i možnost opakovatelnosti měření. 



 

 22 

Zásadní nevýhodou těchto snímačů je však jejich vysoká citlivost na vnější 

agresivní vlivy, tj. agresivní látky a vlhkost. V současnosti je však možné agresivním 

vlivům čelit různými způsoby. Proti vlhkosti se chrání senzory různými silikonovými gely, 

proti agresivnímu prostředí jsou pak čidla chráněna pouzdrem, opatřeným oddělovací 

membránou. 

2.3.1.3 Tenzometry tlustovrstvé 

Jedna strana membrány je opatřena tenzometrem, přičemž membrána je zhotovena 

obvykle z keramiky Al2O3, příp. dalších materiálů, kdy se nanese sítotiskem pasta 

z odporového materiálu, vytvoří se vrstva o velikosti cca 0,01mm a ta se posléze vytvrdí. 

Druhá strana membrány je v přímém styku s měřeným médiem. Pomocí tohoto uspořádání 

dochází k minimalizaci nákladů na výrobu tlustovrstvého tenzometru, jenž vyhovuje ve 

většině soustav v technické praxi, pochopitelně vyjma médií, která jsou rezistentní vůči 

keramice a touto prosakují. Zároveň je třeba keramické membrány řádně utěsnit a k tomuto 

účelu se užívá pryže. Tlustovrstvé tenzometry patří k velmi rozšířeným snímačům nižší-

střední cenové třídy. 

2.3.1.4 Kapacitní tlakoměry 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že kapacitní tlakoměry patří již do „starého železa“, 

neboť se věnoval v posledních třech dekádách velký vliv a význam snímačům 

piezorezistivním a tlustovrstvým tenzometrům, opak je pravdou, což bylo 

způsobeno příchodem nových materiálů i výrobních technologií v jejichž důsledku mj. 

došlo k jejich miniaturizaci. 

Deformační membrána, zhotovená z tenkého vodivého materiálu, tvoří elektrodu, 

jenž je vychýlena mezi další dvě elektrody, které se nachází po stranách dutiny v měřícím 

tělese. Mezi stěnou dutiny a membránou se nachází dielektrikum, jímž může být inertní 

plyn, kapalina nebo silikonový olej. V důsledku toho vzniká duo měřících kondenzátorů, 

kdy kapacita je přímo úměrná tloušťce dielektrika, tj. výchylce membrány. Kapacita 

kondenzátorů je závislá na vlastnostech dielektrika, které je ve většině případů nutné 

chránit před stykem s měřeným médiem. Pro tyto účely se využívá v praxi oddělovací 

membrány, kdy je měřený tlak do prostoru elektrod přiváděn pracovní kapalinou, aby 

nedošlo k ovlivnění měření nebo poškození měřícího zařízení. Kapacitní snímače tohoto 

provedení přináší přesné výsledky, jenž jsou i značně odolné, avšak s tím je spojena i cena, 

kdy jsou snímače tohoto provedení zařazeny do vyšší cenové kategorie. [38] 



 

 23 

Velkého rozvoje kapacitních snímačů se dosáhlo zjednodušením konstrukce, kdy 

výchylka membrány je snímána pouze jedinou dvojicí elektrod na zadní straně membrány, 

přičemž přední strana je v přímém styku s měřeným médiem. Takové uspořádání 

kapacitního snímače umožnilo jeho cenovou dostupnost a zařazení do nižší-střední cenové 

kategorie. 

2.3.1.5 Piezoelektrické tlakoměry 

Působením mechanické deformace vzniká u některých krystalů elektrický náboj, 

přičemž za tímto účelem se upravují krystaly titaničitanu barnatého a křemene, kdy se na 

specificky orientované plochy vůči ose mechanického namáhání učiní výbrusy a plochy se 

následně opatří kovovými elektrodami. V praxi je pak nejčastější použití dvou krystalů 

upravených do tvaru disku, který je uspořádán do tzv. piezoelektrického dvojčete. Zapojení 

disků je pak provedeno elektricky paralelně a mechanicky sériově. Aby bylo dosaženo 

lineární závislosti mezi tlakem a změnou piezoelektrického náboje, jsou elektrody 

v předepnutém stavu, kdy je na tuhou střední část membrány přiváděn tlak, který zajišťuje 

počáteční mechanické předpětí, přičemž materiály výše zmíněné umožňují měření při 

teplotách až 550°C. Malé rozměry a hmotnost těchto snímačů způsobují dobré dynamické 

vlastnosti, což patří mezi jejich hlavní výhody. [39] 

2.3.1.6 Rezonanční tlakoměry 

Využitím závislosti vlastní frekvence mechanického kmitání rezonančního prvku na 

jeho mechanickém napětí umožnilo vznik rezonančních snímačů tlaku. Kmitání 

rezonančního prvku (struna, membrána, válec, nosník aj.) je buzeno elektromagneticky, 

kdy rezonanční kmitočet závisí na mechanickém napětí rezonančního prvku a tudíž i na 

velikosti tlaku, resp. tlakové síly, působící na membránu. 

Tento princip snímání hodnoty tlaku má řadu předností a výhod, kdy mezi největší 

patří výstupní signál, který je binární, což způsobuje nízký šum, vysokou rozlišovací 

schopnost, časovou stabilitu signálu, odolnost proti rušení, vysokou přesnost a 

spolehlivost. Ovšem zásadní nevýhodou je i v tomto případě závislost na teplotě, která 

musí být kompenzována, neboť má vliv na modul pružnosti a rozměry rezonátoru. Dalšími 

nevýhodami jsou horší dynamické vlastnosti, tj. delší doba měření, náročná výroba a 

citlivost na vibrace. 
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Rezonanční snímače tlaku slouží k měření absolutního tlaku, relativního tlaku, 

rozdílu tlaků, kde v tomto ohledu jsou používány v průmyslových systémech, v leteckém 

průmyslu a slouží také pro kalibraci. 

2.3.1.7 Optické tlakoměry 

Optické snímače tlaku používají pro přenos informace fotony, čímž se zásadně liší 

od ostatních tlakoměrů, přičemž tato odlišnost dává optickým snímačům jedinečné 

charakteristické vlastnosti, např. velká citlivost, odolnost proti rušení, jiskrová bezpečnost. 

Naproti tomu však optické tlakoměry mají poměrně složitou konstrukci, což způsobuje i 

jejich vysokou cenu. Snímače pracují s paprsky, tj. světelnými svazky, nebo optickými 

vlákny, tj. světlovody, přičemž je možné je rozdělit na optické vláknové snímače vlastní a 

nevlastní, kde u vlastních je vlákno součástí snímače, naproti tomu je u nevlastních vlákno 

pouze transportním prostředím.  

Optické tlakoměry se využívají nejen v průmyslu, ale i dalších oborech. Mezi 

nejznámější optické vláknové snímače patří optický vláknový hydrofon, jenž svými 

parametry nemá konkurence u jiných principů měření. Využívá dvojramenný jednovidový 

Machův-Zehnderův interferometr a dosahuje i pro kmitočty menší než 100Hz citlivosti 

100mPa. 

2.3.2 Deformační tlakoměry 

Mezi tyto snímače tlaku patří tlakoměry, které kombinují deformační člen 

s různými čidly polohy. Deformačními členy bývají membrány, membránové krabice, 

vlnovce, Bourdonova pera, písty, membrány se zanedbatelnou tuhostí ve spojení 

s pružinou anebo s ohybovým nosníkem, nejzákladnější z nich jsou názorně naznačeny na 

obrázku 6. Jako čidla polohy se užívají mechanické kontakty, jazýčková relé, Hallova 

sonda, atp.  

Deformační tlakoměry jsou často nahrazovány modernějšími snímači tlaku, neboť 

mají řadu nedostatků. Podléhají trvalé deformaci měřícího prvku, jsou ovlivňovány 

teplotou, vyžadují pravidelnou kalibraci atd. Avšak díky svým kladným přednostem, 

kterými je jednoduchost, spolehlivost, odolnost proti elektromagnetickému rušení nebo 

nízká cena, nebyly nahrazeny zcela. 
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Obr. 6 Deformační členy užívané u 

deformačních snímačů tlaku [37] 

2.4 Technické prostředky pro 
měření hladiny 

V provozní praxi patří mezi standardní úlohy 

měření výšky hladiny v různých zásobních 

nebo nádobách, přičemž obsah těchto 

zásobníků tvoří kapaliny, suspenze nebo 

sypké materiály, které mají své specifické 

fyzikální a chemické vlastnosti. Tyto 

vlastnosti poté kladou různorodé požadavky, 

jak na úložiště, tak především na snímače 

výšky hladiny, které musí obstát a vyhovět 

požadavkům. To se odráží v ohromném 

množství technických prostředků a metod 

měření hladiny, kdy při výběru je nutné brát 

v potaz i další vlivné činitele, např. tlak, 

teplota, rozsah a citlivost snímače, přesnost a 

kontinuita měření, indikace nebo signalizace 

mezních stavů atp. Na základě všech těchto 

faktorů je možné rozdělit snímače hladiny dle 

různých kritérií, přičemž nejčastěji se dělí dle 

fyzikálního principu měření. Pro snadnou 

orientaci je v příloze 2 na konci této práce 

přehled všech známých snímačů hladiny, kde 

jsou krom principů měření uvedeny i 

možnosti použití daných snímačů. 

V technické praxi je možné si obvykle 

vystačit s bodovým měřením, kdy je měřen 

mezní stav. Ovšem s technologickým 

pokrokem a pro účely plné automatizace 

technologických procesů jsou nejčastěji 
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užívané elektrické a fyzikální snímače výšky hladiny. [20] 

2.4.1 Mechanické hladinoměry 

Snímání polohy hladiny pomocí mechanických snímačů patří mezi nejjednodušší 

měřidla výšky hladiny. Dle principu měření je lze dále rozdělit na hladinoměry plovákové, 

s ponorným tělesem, založené na měření hmotnosti, vibrační a vrtulkové stavoznaky. 

Plovákové hladinoměry snímají výšku hladiny pomocí polohy a pohybu plováku, 

jenž je z nádrže vyveden pomocí lanka přes kladku nebo pákovým mechanismus. Následný 

převod na elektrický signál je realizován pomocí kontaktních spínačů nebo odporovým 

vysílačem. Jsou jednoduché a spolehlivé v nelepkavých a neviskózních kapalinách. 

Snímače s ponorným tělesem pracují na principu vyrovnávání sil a využívají 

Archimedova zákona[29]: „Těleso ponořené do tekutiny je nadlehčováno vztlakovou silou, 

jejíž velikost se rovná tíze tekutiny stejného objemu, jako je 

objem ponořeného tělesa.“. V praxi je těleso válcového tvaru 

zavěšeno na pružině, kdy síla působící na pružinu je dána 

vlastní tíhou tělesa zmenšenou o vztlakovou sílu. Při změně 

polohy hladiny se zároveň změní i poloha ponořeného tělesa a 

také vztlaková síla působící na toto těleso. Převod výšky 

hladiny na elektrický signál se realizuje pomocí diferenčního 

transformátoru, který pracuje jako indukční snímač, viz 

obrázek 7. 

Obr. 7 Snímač s ponorným tělesem napojeným na diferenční transformátor [20] 

Hladinoměry založené na měření hmotnosti mají předem definovanou hmotnost 

prázdné nádrže, jakmile je tato nádrž plněna materiálem, mění se celková hmotnost nádrže, 

přičemž rozdíl hmotností představuje hmotnost, resp. množství materiálu v nádrži. Tento 

velmi jednoduchý princip využívá k měření hmotnosti vhodný snímač, nejčastěji 

tenzometrický senzor. Měření hladiny tímto způsobem se používá při dávkování a 

směšování různých kapalných nebo sypkých materiálů. 

Vibrační a vrtulkové stavoznaky využívají pro své měření soustavného kmitání 

elementu nebo rotačního pohybu vrtulky. Když dojde k přerušení pohybu čidla, pak je 

dosaženo mezního stavu. Užívají se pro limitní měření polohy hladiny, případně jako 

pojistky proti přeplnění nádrží, přičemž měření není ovlivněno změnou hustoty, vodivosti, 

viskozity nebo relativní permitivity. 
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2.4.2 Elektrické hladinoměry 

Elektrické hladinoměry je možné rozdělit dle pracovního principu na vodivostní 

elektrodové snímače hladiny, kapacitní snímače hladiny a ostatní snímače hladiny. 

2.4.2.1 Vodivostní elektrodové snímače hladiny 

Vodivostní hladinoměr tvoří pár elektrod uložený v nádrži s vodivou kapalinou, 

kdy je měřena změna elektrického odporu, resp. vodivosti, v závislosti na změně výšky 

hladiny, jak je zobrazeno na obrázku 8. Přesnost snímače je dána složením, vodivostí a 

teplotou kapaliny. Vodivostní hladinoměr pracuje pouze s médii, jež jsou elektricky vodivé 

a jeho hlavní přednosti spočívají v jednoduchém principu a snadné implementaci. Užívá se 

pro signalizaci mezních stavů, plnění a vyprazdňování nádrží a k řízení čerpadel 

v provozech odpadních vod.  

Obr. 8 Vodivostní snímače výšky hladiny [20] 

2.4.2.2 Kapacitní hladinoměry 

Hlavní část kapacitních snímačů tvoří elektrický kondenzátor s proměnlivou kapacitou. 

Lze s nimi měřit hladinu u vodivých i nevodivých médií. U nevodivých médií se využívá 

kapacitní snímač, u kterého se změnou polohy dochází ke změně dielektrika, tzn. při 

měření hladiny tvoří nevodivé médium „posuvné“ dielektrikum, které zaplavuje elektrodu. 

Naproti tomu u vodivých médií je kovová tyčová elektroda opatřena izolačním povlakem, 

jenž tvoří dielektrikum. Vodivé médium pak tvoří druhou elektrodu, přičemž její plocha je 

závislá na výšce hladiny. Vyhodnocení změn kapacity je realizováno pomocí metody 

přímé, substituční, frekvenční nebo můstkové. Senzor, resp. kapacitní sonda, mívá tvar 

válce (tyč, trubka, lanko) a je umístěna přímo do zásobníku. Kapacitní hladinoměry jsou 

vhodné pro měření kapalných a sypkých materiálů. Jsou schopny měřit za vysokého tlaku a 

při teplotách v rozpětí -40°C až +200°C. Zároveň jsou schopny snímat rozhraní dvou 

nemísitelných kapalin (např. olej-voda). [10] 
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2.4.2.3 Ostatní elektrické hladinoměry 

Mezi ostatní elektrické snímače hladiny lze zařadit tepelné a fotoelektrické hladinoměry. 

Tepelné hladinoměry disponují termistorem, jenž je vyhříván, a při dotyku senzoru 

s kapalinou se termistor okamžitě ochladí, čímž dojde ke změně jeho elektrického odporu. 

Tento druh snímačů je užíván při snímání limitní polohy hladiny. Fotoelektrické snímače 

tvoří zdroj infračerveného nebo viditelného záření a jeho detektor. Jakmile dojde 

k dosažení mezní hladiny, dotkne se kapalina koncovky světlovodu a dojde ke změně 

indexu lomu světla. Fotoelektrické snímače se používají také pro měření mezních hodnot, 

přičemž jejich výhodou je, že je lze použít při teplotách až +400°C i v agresivním 

prostředí. [20] 

2.4.3 Fyzikální hladinoměry 

2.4.3.1 Ultrazvukové hladinoměry 

Ultrazvukové snímače hladiny pracují na dvou základních principech. První princip 

spočívá v měření doby šíření ultrazvuku, kdy se měří doba šíření ultrazvukové vlny od 

vysílače přes odraz od hladiny zpět k vysílači, resp. přijímači, kdy ze změřené doby se při 

známé rychlosti šíření ultrazvuku vypočte vzdálenost přijímače od hladiny materiálu. 

Tento princip se využívá pro spojité měření výsky hladiny. Druhý princip vyhodnocuje 

útlum ultrazvukových vln v závislosti na složení prostředí, jímž prochází ultrazvuk. Tento 

princip se využívá pro limitní měření hladiny. 

Ultrazvukové hladinoměry pracují s měřícím rozsahem, který je závislý mj. na 

útlumu ultrazvukového signálu na cestě od snímače k hladině a zpět. Dalšími ovlivňujícími 

faktory je hustota a teplota prostředí, přítomnost a činnost míchadla, tvar a kvalita povrchu 

fázového rozhraní, přítomnost pěny, přítomnost vestavěných částí uvnitř zásobníku atd. 

Jelikož rychlost ultrazvuku závisí na hustotě, čímž je závislá i na teplotě prostředí, jsou 

moderní ultrazvukové snímače hladiny vybaveny i korekčním obvodem, jenž umožňuje 

korekci výsledků právě v závislosti na teplotě. 

Ultrazvukové snímače hladiny jsou vhodné ke spojitému bezdotykovému měření hladiny 

v otevřených i uzavřených zásobnících s různými druhy médií, přičemž je možné je použít 

pro znečištěné, kašovité a pastovité hmoty. Měřící rozsah se pohybuje od desetin až po 

desítky metrů, přičemž chyba měření dosahuje desetiny procenta rozsahu měření. Mezi 

přednosti těchto snímačů patří absence pohyblivých součástí, bezdotykové spojité snímání 

výšky hladiny, možnost instalace snímače z vnější strany zásobníku, aniž by došlo 
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k narušení těsnosti tohoto zásobníku, bez vlivu elektrické vodivosti nebo dielektrických 

vlastností materiálů, rozlišovací schopnosti až jeden milimetr, přesnost měření v řádech 

desetiny procenta z rozsahu měření. Nevýhodou může být vliv přítomnosti těžkých par a 

prachu na signál ultrazvuku, rušivé působení turbulentního povrchu hladiny, přítomnost 

pěny a nelze je použít pro měření ve vakuu. [36] 

2.4.3.2 Radarové hladinoměry 

Radarové snímače výšky hladiny pracují obdobně jako ultrazvukové snímače výšky 

hladiny, avšak pracují s elektromagnetickým vlněním, tzn. mikrovlnné záření, v rozsahu od 

2 do 120 GHz, jenž se šíří prostředím rychlostí světla. Radarové hladinoměry využívají ke 

své činnosti dvou základních metod měření, kdy se jedná o metodu časovou, tj. pulzní, a 

metodu frekvenční neboli rozmítaný spojitý signál. 

Časová metoda je realizována pulzním radarem, který pracuje s krátkými 

mikrovlnnými impulsy s frekvencí př. 6 MHz a s dobou trvání cca 1 ns. Impulsy jsou 

směřovány do prostoru prostřednictvím antény. Na hladině, tj. na rozhraní dvou prostředí, 

se vlna částečně odrazí zpět k vysílači a částečně prochází do druhého prostředí. Radarový 

snímač měří dobu potřebnou k průchodu elektromagnetických vln z vysílače k hladině a 

zpět k přijímači, kdy hladina se stanoví z doby uplynulé mezi vysláním a přijetím impulsu. 

Frekvenční metoda je založena na vysílání spojitého signálu s proměnnou frekvencí, kdy 

signál vysílán nejčastěji v modulu „pily“ a kontinuálně mění svou frekvenci od minimální 

po maximální, přičemž rychlost přelaďování, tj. hodnoty vyslané frekvence a zpětně 

přijatého signálu v určitém časovém horizontu jsou známé proměnné, pomocí kterých je 

možné vypočítat vzdálenost výšky hladiny s přesností až na jeden milimetr. Schéma 

principu frekvenčního snímání hladiny je zobrazeno na obrázku 9. 

 

Obr. 9 Princip frekvenční metody [20] 
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Radarové hladinoměry se vyznačují vysokou přesností a spolehlivostí. Současně 

mezi pozitiva patří skutečnosti, že pracují bez pohyblivých mechanických částí, bez 

kontaktu s měřeným médiem a především je lze využít v náročných provozních 

podmínkách, např. vysoká teplota, přetlak, vakuum, mlha, agresivní prostředí atd. Všechny 

tyto pozitiva jsou ovšem vykoupeny jejich vysokou cenou. 

2.4.3.3 Hladinoměry s radioaktivním zářičem 

Snímače hladiny s radioaktivním zářičem měří zeslabení svazku ionizujícího záření při 

jeho průchodu monitorovaným hmotným prostorem, neboť intenzita záření přímo úměrně 

klesá s šířkou vrstvy materiálu mezi zářičem a detektorem. Z tohoto vyplývá, že jsou 

snímače složeny z radioaktivního zářiče, který vyzařuje gama záření, jenž pronikne 

materiálem a nevyvolá jeho radioaktivitu, nebo izotopy s delším poločasem rozpadu, ku 

příkladu Co 60, Cs 137, a detektoru záření s elektrickými obvody, např. Geiger-Müllerův 

detektor, scintilační detektor s fotonásobičem atd. 

Hladinoměry s radioaktivním zářičem se užívají pro snímání výšky hladiny kapalin, 

sypkých látek, viskózních médií a především v náročných provozech, kde jiné metody 

selhávají nebo nevyhovují z důvodu vysoké teploty, tlaku, agresivity nebo toxicity 

měřeného média, vysoké prašnosti a vibrací zásobníku. Mezi výhody se tudíž řadí 

nezávislost na teplotě, tlaku, chemickém složení, měření je realizováno bez styku 

s médiem, minimální poruchovost i v těch nejnáročnějších provozech. Tyto pozitiva mají i 

své nevýhody. Při měření je nutná ochrana personálu před radioaktivním zářením a 

především zajištění striktního dodržování povinností a kontrol v souladu se zákonem číslo 

18/1997Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, v platném 

znění.[20] 

2.5 Technické prostředky měření průtoku 

Měření průtoku patří opět mezi jednu z velmi důležitých činností v technické praxi. 

Snímače průtoku poskytují údaje o materiálním toku, jsou zdrojem informací pro bilance 

při technologickém procesu, pracují jako snímače v regulačních obvodech. Technické 

prostředky užívané pro měření průtoku a proteklého množství média využívají celé řady 

funkčních principů měření, přičemž tyto rozdíly v měření jsou nejčastěji dány diferencemi 

ve fyzikálních a chemických vlastnostech měřených veličin. Na základě různých kritérií 

lze tedy rozdělit průtokoměry pracující metodou objemovou, rychlostní anebo hmotnostní. 
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Metody měření průtoku lze stručně charakterizovat následujícím způsobem [20]: 

a) metoda objemová: 

 je odměřován objem média v odměrných prostorech, 

 dochází k cyklickému plnění a vyprazdňování odměrných prostorů, 

 měřítkem proteklého množství je počet opakování měřících cyklů, 

b) metoda rychlostní: 

 vhodnou technikou je měřena rychlost proudící kapaliny nebo plynu, 

 objemový průtok je vypočítán na základě znalosti průtočného profilu a průřezu, 

c) metoda hmotnostní: 

 je měřena veličina, jež je přímo úměrná hmotnostnímu průtoku, 

 měření je nezávislé na teplotě, tlaku a viskozitě měřeného média. 

Na základě těchto metod se průtokoměry dále dělí, přičemž s ohledem na rozsah a 

množství snímačů průtoku, jsou snímače průtoku názorně zobrazeny v přehledu snímačů 

průtoku v příloze 3, kde jsou krom jejich rozdělení také uvedeny jejich další vlastnosti. 

2.5.1 Průtokoměry objemové 

Objemová metoda měření průtoku patří mezi absolutní měření. Snímače pracující na 

základě této metody se užívají zejména pro přesná bilanční měření a slouží jako etalony 

pro ověřování jiných měřících prostředků průtoku. Jsou založena na principu odměřování 

protékajícího média v odměrných prostorech, přičemž se dělí na měřidla se spojitou funkcí, 

kdy snímač je opatřen několika odměrnými prostory, jenž jsou cyklicky plněny a 

vyprazdňovány, přičemž měření je kontinuální, a měřidla s nespojitou funkcí, kde proteklé 

množství je dáno příbytkem objemu za určitou dobu. Mezi objemové průtokoměry lze 

zařadit zvonový krychloměr, membránový plynoměr, bubnový plynoměr, pístová měřidla, 

oválová měřidla atp. [41] 

2.5.1.1 Membránový plynoměr 

Příkladem objemového snímače průtoku se spojitou funkcí je membránový 

plynoměr, jenž je používán pro měření průtoku množství plynu. Membránový plynoměr 

má ve společném pouzdře dvě komory, které jsou dále rozděleny koženými membránami a 

tím jsou vytvořeny čtyři odměrně prostory, jak je zobrazeno na obrázku 10. Každý měřící 

prostor je propojen hrdlem s rozvodným ústrojím, jenž je tvořeno šoupátky, které se dále 

pohybují na základě pohybu membrán, čímž současně dochází k pohybu počítadla 

proteklého množství. Tento typ snímače je používán v distribučních sítích k měření 
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průtoku plynu, přičemž rozsah průtoku 

se může pochovat v rozpětí od desetin 

krychlových metrů až po stovky 

krychlových metrů za hodinu. 

Obr. 10 Membránový plynoměr (I, II, 

III, IV – měrné prostory) [41] 

2.5.1.2 Zvonový krychloměr 

Oproti membránovému 

plynoměru, jenž snímá průtok spojitě, 

je zvonový krychloměr snímačem 

s nespojitou funkcí. Jedná se o nádobu 

známého obsahu, jenž uzavírá vhodné 

médium, které při měření průtoku 

vytéká za konstantního tlaku, přičemž je třeba pro zjištění průtoku měřit čas, za který se 

objem krychloměru vyprázdní. Zvonový krychloměr je využíván v laboratořích při 

laboratorních podmínkách, kde se užívá pro kalibraci a slouží jako etalon průtoku. 

Nejistota měření tohoto snímače dosahuje úctyhodné desetiny procenta měřeného objemu. 

2.5.2 Průtokoměry rychlostní 

Snímače průtoku pracují na základě znalosti naměřené hodnoty místní nebo 

průměrné rychlosti a znalosti profilu proudění a průtočného množství. [41]  

2.5.2.1 Průtokoměry měřící tlakové diference 

Snímače měřící tlakovou diferenci využívají pro stanovení rychlosti proudění 

princip zachování energie v proudící tekutině, jenž je vyjádřen Bernoulliho rovnicí. Během 

proudění tekutiny vzniká kinetická energie, která vyvolává pokles statického tlaku a 

naopak nárůst dynamického tlaku, kdy celkový tlak zůstává zachován. Průtokoměry měřící 

rozdíly tlaků se dle měřícího principu a uspořádání dále dělí na snímače průřezové, 

rychlostní sondy, kapilární a kolenové snímače.  

Nejvýznamnějšími z nich jsou průřezové snímače, které byly dříve velmi rozšířené, 

avšak v současnosti jsou nahrazovány moderními snímači s přímým elektrickým 

výstupem. Princip měření spočívá v implementaci škrtícího orgánu do potrubí, kdy je 

měřen rozdílovým tlakoměrem rozdíl statických tlaků před zúžením a za zúžením, přičemž 
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rozdíl těchto hodnot je závislý na hodnotě protékajícího množství. Škrtícími orgány jsou 

nejčastěji clona, dýza nebo Venturiho dýza, které jsou obvykle označovány jako základní, 

názorně zobrazeny na obrázku 11. 

Obr. 11 Základní škrtící orgány průřezových průtokoměrů[41] 

Průřezové snímače průtoku se vyznačují mnoha přednostmi - jednoduchou 

konstrukcí, nízkou cenou, jednoduchou implementací, bez pohyblivých částí, velmi široký 

rozsah použití, vhodné pro většinu kapalin i plynů. Avšak nevýhodou těchto snímačů je 

jejich závislost na změnách teploty, tlaku, hustoty a viskozity, významná tlaková ztráta, 

požadavek na přímý úsek potrubí a turbulentní proudění.  

2.5.2.2 Rotametry 

Rotametry, také plováčkové průtokoměry, patří do skupiny průřezových snímačů, u 

nichž se mění průtočná plocha v závislosti na měnícím se průtoku při konstantním 

tlakovém rozdílu před zúžením a za ním. Hlavními 

funkčními částmi rotametru je svislá měřící trubice 

mírného kuželovitého tvaru, která se rozšiřuje vzhůru, 

kdy úhel kužele je menší než 2°, a rotační tělísko 

nacházející se v trubici, často mylně označované jako 

plováček, přičemž výstupním signálem je vertikální 

poloha rotujícího tělesa, názorné zobrazení hlavních 

částí je na obrázku 12. 

Obr. 12 Princip rotametru [42] 

Provedení rotametrů poskytuje vhodný snímač pro měření průtoků homogenních 

médií s různými fyzikálními vlastnostmi, přičemž použití je vhodné i pro agresivní média. 

Poloha tělíska může být snímána spojitě nebo v mezních stavech. Výhodou je jejich nízká 

pořizovací cena a jednoduchost provedení. Avšak nevýhodou je poměrně značná nejistota 

získaných údajů a je nutná kalibrace pro konkrétní hustotu. [20] 

2.5.2.4 Turbínové a lopatkové průtokoměry 
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Turbínové a lopatkové snímače průtoku jsou ve skupině rychlostních snímačů 

nejrozšířenější a již jejich název je odvozen od turbínky nebo lopatky, která je uváděna do 

rotačního, resp. otáčivého, pohybu silovým účinkem proudícího média, přičemž rychlost 

otáčení je přímo úměrná střední rychlosti proudícího média. Snímače je možné dle uložení 

turbínky nebo lopatky dále rozdělit na axiální nebo radiální. Rozšířenost těchto snímačů je 

dána velmi nízkou nejistotou a naopak velmi dobrou opakovatelností pro nadefinovaný 

rozsah a viskozitu. Zároveň jsou tyto snímače schopny pracovat v rozsahu teplot od -

220°C až do +350°C a to i při velmi vysokém tlaku v řádech megapascalů. Nevýhodou je 

však velmi rozsáhlá tlaková ztráta, měření není možné od nulového průtoku a je nutné při 

měření eliminovat vibrace a jiné rušivé vlivy na potrubí. [14] 

2.5.2.5 Elektromagnetické indukční průtokoměry 

Elektromagnetické snímače průtoku pracují na principu Faradayova zákona o 

elektromagnetické indukci v magnetickém poli při pohybu vodiče. U těchto snímačů 

představuje elektricky vodivá kapalina pohybující se vodič, přičemž elektromagnet, jenž 

prochází potrubím i vodivou kapalinou, 

vytváří magnetické pole. Potrubí nacházející 

se mezi póly magnetu nesmí být provedeno 

z feromagnetického materiálu, jenž zároveň 

nesmí být vodivý. Snímání indukovaného 

napětí je realizováno prostřednictvím elektrod 

nacházejících se na vnitřní straně potrubí 

kolmo vůči směru magnetických siločar, jak 

je zobrazeno na obrázku 13. Za předpokladu 

dodržení Faradayova zákona a dalších 

podmínek platí, že střední rychlost proudící 

kapaliny je přímo úměrná indukovanému 

napětí.  

Obr. 13 Princip indukčního průtokoměru [42] 

Aby bylo možné správně měřit průtok indukčním průtokoměrem je nutné umístit 

snímač ve vhodném místě, kde je průtočný průřez zcela zaplněn, jelikož je signál přímo 

úměrný rychlosti a objemový průtok je vyhodnocován ze součinu rychlosti a průtokového 

průřezu, neboť při nedostatečném zaplnění průřezu by došlo ke zkreslení měřeného 

průtoku. Měření průtoku těmito snímači umožňuje získávat údaje, jenž jsou nezávislé na 
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diferencích viskozity, hustoty, tlaku a turbulencích. Současně je tento princip bez 

tlakových ztrát a bez vnitřních pohyblivých částí, čímž nebrání toku média. Hlavní 

výhodou je pak možnost měření agresivních nebo znečištěných médií. Naproti tomuto je 

možné měřit pouze elektricky vodivé média, dochází k usazování nečistot přímo na 

elektrodách, což může způsobit komplikace při měření. Neméně významným nedostatkem 

je vyšší pořizovací cena a je nutné správné uzemnění průtokoměru. 

2.5.2.6 Ultrazvukové průtokoměry 

Ultrazvukové snímače průtoku se vyskytují ve dvou základních skupinách. První 

skupina využívá principu Dopplerova jevu, druhá skupina pracuje na principu měření doby 

průchodu ultrazvukového signálu. 

První skupina, jenž využívá Dopplerův jev, je však použitelná pouze v případě, kdy 

součástí proudícího média jsou částice odrážející zvuk, tj. pevné částice nebo bubliny 

plynu nacházející se v měřeném médiu. Snímač je pak tvořen vysílačem a přijímačem 

ultrazvukového vlnění, kdy tyto části jsou připevněny na jedné straně potrubí. Vysílač 

vyšle ultrazvukový signál o konkrétní frekvenci, jenž je předem definován. Následně se 

signál odrazí od pohybující částice a je zachycen přijímačem, kde změna frekvence 

přijímaného signálu je přímo úměrná pohybu částice. 

Druhá skupina, pak pracuje v diferenčním zapojení, kdy je ultrazvukový signál 

vysílán po směru i proti směru proudění média, přičemž se vyhodnocují časové rozdíly při 

průchodu signálu v obou směrech. Principy obou skupin jsou vyobrazeny na obrázku 14. 

 

Obr. 14 Průtokoměr pracující na Dopplerově jevu (vlevo), průtokoměr s vyhodnocením 

doby šíření ultrazvukového signálu (vpravo) [42] 

Ultrazvukové průtokoměry nekladou překážky průtoku média, nevykazují tlakové 

ztráty, jejich odezva je velmi rychlá, poskytují velmi malou nejistotu, měření je možné 
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realizovat v obou směrech a jsou vhodné pro měření znečištěných látek. Ovšem i tyto 

snímače mají své zápory, ke kterému patří ovlivnitelnost změnou teploty a hustoty, potrubí 

musí být zaplněno, víření, turbulence a pulsace průtoku ovlivňují ultrazvukový signál a 

v neposlední řadě i jejich vysoká cena je jejich nepříznivým faktorem. [20] 

2.5.2.7 Vírové průtokoměry 

Jsou založeny na principu tvoření vírů v proudících látkách, kdy v případě těchto 

snímačů se využívá tvorba tzv. Karmánových vírů, vznikajících při obtékání 

neproudnicového tělesa, které se nachází kolmo vůči směru proudění média, kdy četnost 

tvorby vírů je funkcí rychlosti proudění, přičemž v průběhu oddělování vírů dochází 

k lokálnímu vzrůstu tlaku a poklesu rychlosti na straně jedné a opačně na straně druhé, 

přičemž tyto změny tlaku jsou následně vyhodnocovány a zpracovávány. Pro tyto účely je 

frekvence vírů snímána prostřednictvím různých snímačů, např. tenzometrickým, 

piezoelektrickým, ultrazvukovým, kapacitním atd. 

Vírové průtokoměry nahrazují klasické průřezové snímače a neobsahují pohyblivé 

součásti, přičemž poskytují lineární signál v širokém rozpětí, kdy výstupní veličinou je 

frekvence, která je výhodná pro číslicové zpracovávání signálu. Bohužel však tyto snímače 

vykazují vyšší tlakovou ztrátu, nejsou vhodné pro malé průtoky a jsou ovlivnitelné 

vibracemi a pulsací vně potrubí. 

2.5.3 Průtokoměry hmotnostní 

Průtokoměry, pracující metodou hmotnostní, jsou reakcí na skutečnost, kdy většina 

průtokoměrů klasických je vyráběna v provedení snímačů objemových, avšak v praxi je 

velké množství produktů distribuováno v jednotkách hmotnostních. Z tohoto důvodu byly 

„nasazeny“ snímače hmotnostní, které umožňují měřit přímo hmotnostní průtok. Za tímto 

účelem se využívá různých průtokoměrů, které je možné rozdělit na snímače využívající 

aplikace mikroprocesorové techniky ve spojení s klasickými snímači průtoku, kde je 

hmotnostní průtok přepočítáván, Coriolisových snímačů, hmotnostní tok je měřen přímo, a 

tepelné snímače, které odvozují hmotnostní tok z rozložení tepla mezi dvě místa v potrubí. 

Z těchto variant je vhodné vyzdvihnout Coriolisovy snímače, jenž umožnují přímé 

měření hmotnostního průtoku a jsou nezávislé na druhu média. Je možno s nimi měřit 

průtok viskózních médií, současně je možné měřit i hustotu média, kdy nevyužívají 

pohyblivých částí a je možné s nimi měřit i mimo rovné úseky potrubí a to v obou 
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směrech. Bohužel značné pořizovací náklady a bezpodmínečná nutnost izolace od 

mechanických vibrací jsou významnou nevýhodou těchto snímačů. [8] 

2.6 Technické prostředky měření koncentrací 

Snímače a analyzátory pro měření koncentrací analyzují složení plynů, kapalin 

nebo tuhých látek, přičemž pracují spojitě nebo sekvenčně v krátkých časových úsecích, 

kdy dle fyzikálního principu nebo fyzikálně-chemického principu analyzují odebraný 

vzorek. Výsledek je následně zobrazen nebo zaznamenán dle zvoleného technického 

prostředku. Tyto lze rozdělit na dvě základní skupiny podle druhu měřeného média, kdy 

můžeme hovořit o analyzátorech kapalin a analyzátorech plynů. Analyzátory kapalin měří 

hustotu, viskozitu a elektrolytickou vodivost, kdy na základě těchto dále analyzují složení 

kapaliny, naproti tomu analyzátory plynů měří a pracují s vodivostí, magnetismem a 

zářením. 

2.6.1 Hustoměry 

Za předpokladu, že se hustoty složek v dostatečné míře liší, pak lze pomocí hustoty 

zjistit složení směsí a jelikož není hustota selektivní vlastností, pak je vhodné pomocí ní 

měřit složení binárních směsí. Hustoměry lze rozdělit do čtyř skupin, kde se jedná o 

hustoměry na principu vážení, hydrostatické, vztlakové anebo vibrační hustoměry. 

Hustoměry na principu vážení vychází z rovnice 1.10, kdy základem měřící 

soustavy je průtočná komora s konstantním objemem, jenž je plynule vážena. Výsledkem 

je hodnota hustoty dané látky, přičemž za předpokladu binární směsi, lze na základě hustot 

jednotlivých složek určit koncentraci těchto složek v daném objemu. 

Hydrostatické hustoměry vychází ze závislosti tlaku hydrostatického na hustotě, 

kde při zachování stálé výšky je hydrostatický tlak vůči hustotě přímo úměrný, kdy za 

tímto účelem se nejčastěji využívá sestava s probubláváním snímané kapaliny. 

Vztlakové hustoměry pracují na principu Archimédova zákona, resp. jednodušší 

snímače pracují na principu aerometru. V technických provozech je obvykle plovoucí 

těleso ponořeno zcela a snímá se jeho poloha, resp. její změna. [20] 

Vibrační hustoměr vyhodnotí oscilace v soustavě složené z pružinového silového 

systému a kapaliny nacházející se v dutině rezonátoru, přičemž rezonanční frekvence 

měřící trubice je funkcí hustoty kapaliny. Princip práce vibračního hustoměru je na 

obrázku 15. 
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Obr. 15 Měřící obvod vibračního hustoměru [20] 

2.6.2 Viskozimetry 

Měření viskozity probíhá obvykle plynule pomocí viskozimetrů, jež se dělí na 

rotační, průtokové, vibrační a tělískové. Rotační viskozimetry měří odpor kladený 

měřeným prostředím rotujícímu nebo kmitavému pohybu tělesa. Měření se převádí 

obvykle na měření momentu síly při konstantní úhlové rychlosti nebo na měření otáček při 

konstantním momentu síly. Průtokové viskozimetry, též kapilární, pracují na principu 

Hagen-Poiseuillova zákona, kdy se měří tlaková ztráta na kapiláře při stálém průtoku a 

teplotě, přičemž vhodný snímač diference tlaku poskytuje elektrický signál. [24] 

Využití viskozimetrů, resp. znalosti viskozity, se užívá k řízení technologických 

procesů výroby lepidel, barev, laků, olejů, farmaceutik, potravinářských produktů a ke 

zjišťování konzistence směsí a jejich složek atp. 

2.6.3 Snímače vodivosti 

Snímače měří elektrolytickou vodivost roztoků, přičemž snímače jsou velmi citlivé 

a v obvyklém provedení se jedná o senzor složený ze dvou elektrod vnořených do 

měřeného roztoku. Senzor provede měření, během kterého zjistí elektrickou vodivost, resp. 

měrnou elektrickou vodivost, která je však funkcí teploty a proto je nutné u měřeného 

roztoku také měřit jeho teplotu, jak vyplývá ze vztahu 1.13. 
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Vodivostní snímače se rozlišují na kontaktní, tj. 

elektroda je ve styku s měřeným roztokem, nebo 

bezelektrodové snímače, kdy je měřen odpor vzorku 

procházejícího snímačem, princip bezelektrodového 

měření vodivosti je patrný na obrázku 16. 

Obr. 16 Princip bezelektrodového měření vodivosti 

[20] 

U kontaktních snímačů dochází často ke znečišťování elektrod a je nutné předem 

kalibrovat snímač pro konkrétní měřený roztok. Tyto obě nevýhody u bezelektrodových 

snímačů odpadají a proto se tyto snímače užívají pro kontrolu čistoty vod, měření 

koncentrace rozpustných látek a solí v roztocích, kontrolní snímače při výrobě agresivních 

kapalin, např. kyseliny, čpavek atp., a v potravinářském průmyslu za účelem řízení 

rafinačních procesů. 

2.6.4 Snímače tepelně-vodivostní 

Tepelná vodivost náleží k charakteristickým vlastnostem čistých plynů, přičemž 

platí nepřímá úměra mezi tepelnou vodivostí a průměrem molekuly plynu, kdy tepelná 

vodivost, teplota a teplo plynu roste s klesajícím průměrem molekuly. U směsi plynů, které 

spolu vzájemně nereagují, se tepelná vodivost vypočítává pomocí směšovacího pravidla. 

Měřící obvod tepelné-vodivosti je obvykle 

tvořen z komory ve tvaru válce, kde v ose této komory 

se nachází platinové vlákno vyhřívané na předem 

definovanou teplotu, přičemž při změně tepelné 

vodivosti směsi dojde ke změně tepla odvedeného 

z měřícího vlákna, kdy se následně vyhodnocuje 

změna elektrického odporu. Názorná ukázka je na 

obrázku 17.  

Obr. 17 Schéma senzoru tepelné-vodivosti [20] 

Za předpokladu, že jsou v měřícím obvodu připojeny 2 měřící a srovnávací komory 

a tyto jsou zapojeny do Whetstoneova můstku, pak se jedná o měřící můstek tepelně-

vodivostního senzoru, který se využívá pro analýzu binárních nebo pseudobinárních směsí, 

např. dusík-vodík, kyslík-vodík, atp., jsou také vhodné pro měření minimálních rozsahů 

objemové koncentrace v desetinách procent. Je-li vyměněn vnitřní část vyměněna za 
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pelistor, tj. kalorimetrický senzor, je složení plynu zjištováno prostřednictvím množství 

tepla uvolněného při řízeném spalování, přičemž se jedná o senzor pracující na principu 

katalytického spalování. Pelistor je zobrazen na obrázku 18 na následující straně. Tento typ 

se využívá pro měření koncentrace hořlavých plynů a par nebo pro zabezpečovací 

techniku, resp. analyzátory signalizující nebezpečí výbuchu atp. Je-li namísto pelistoru 

užito polovodiče oxidového typu, pak s tímto snímačem je možné provádět ještě přesnější 

detekce nebezpečných plynů, resp. toxických plynů, neboť jsou citlivější než pelistory.  

 

Obr. 18 Schéma pelistoru 

2.6.5 Snímače elektrochemické 

Membránové elektrochemické snímače se využívají pro měření koncentrace 

kyslíku, toxických plynů atp. Pracují na principu galvanického článku, kdy dochází 

k reakci na katodě a anodě, čímž dochází k průchodu proudu článkem, kdy tento je úměrný 

parciálnímu tlaku kyslíku v měřeném vzorku. Elektrodový systém je separován od 

analyzované směsi permeabilní membránou, jenž je vyrobena z teflonu, polypropylenu, 

silikonového kaučuku, atp. přičemž membrána je propustná pouze pro plyny a nikoli pro 

vodu a ionty. [20] 

2.7 Analýza trhu a výběr vhodného technického prostředku 

Současná nabídka na českém trhu s technickými prostředky pro měření výše 

uvedených veličin je velmi pestrá. To ostatně odpovídá i velké variabilitě způsobů a 

možností měření jednotlivých veličin. Výběr vhodného snímače záleží čistě na 

požadavcích zákazníků. V tomto ohledu musí zákazník vědět a mít jasno o způsobu 

měření, přesnosti měření, provozních podmínkách měření, fyzikálních a chemických 

podmínkách. Zároveň by měl vzít v úvahu skutečnosti, zda bude snímač ve styku 

s měřeným médiem a z toho vyplývající požadavky na snímač, jaké je fyzické provedení 

snímače a jaká bude jeho implementace do měřícího obvodu, zda technický prostředek 
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odpovídá účelu měření, jaké jsou jeho pořizovací a provozní náklady, jaký bude způsob 

zpracování výstupního signálu, zda bude možné provést měření opakovaně, atp. 

Současně by měl zákazník věnovat pozornost výrobci, resp. prodejci. Především 

pak jeho nabídce, kvalitě, spolehlivosti a dalším důležitým faktorům, jež se ho týkají. 

Nabídka tuzemských distributorů technických prostředků je, jak již bylo řečeno, velmi 

pestrá, ovšem nikoliv pouze ve variabilitě snímačů pro dané měření, ale i rozsahu zaměření 

na různá měření. Ve většině případů je nabídka zaměřena nikoliv na jediný druh měření, 

ale obvykle hned na několik najednou, což je názorně zobrazeno v tabulce 2. 

Tabulka 2 Společnosti nabízející technické prostředky na českém trhu 

Společnost 
Technické prostředky pro měření 

Teplota Tlak Hladina Průtok Vlhkost Koncentrace 

Testo s.r.o. A A N N A A 

JUMO Měření a regulace s.r.o. A A A A A A 

Jakar Electronics s.r.o. A A A A N A 

Endress+Hauser Czech s.r.o. A A A A N A 

Tmv S.S. s.r.o. A N N N N N 

Comet system s.r.o. A A N N A N 

Kobold Messring GmbH. A A A A A A 

JSP s.r.o. A A A A N A 

D-Ex Instruments s.r.o. N A A A A A 

BHV senzory s.r.o. A A A N N N 

BD sensors s.r.o. N A A N N N 

KROHNE CZ s.r.o. A A A A N A 

NIVELCO Process Control Co. N A A N N A 

Siemens s.r.o. A A A A N A 

Pozn.: A – společnost prodává, N – společnost neprodává. 

Pochopitelně výčet společností je pouze vzorek, neboť lze s mírnou nadsázkou říci, 

že nabídka uspokojuje poptávku a společností zaměřujících se na prodej a distribuci měřící 

a řídící techniky je na našem trhu nepřeberné množství.  

Výhodou nabídky měřidel a snímačů pro různé druhy měření od jediné společnosti 

spočívá především v možnosti snadné implementace, snadné obsluhy, jednotného servisu, 

možnosti získání výhodnějších pořizovacích podmínek a případné slevy při pořízení a 
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servisu, což následně snižuje náklady. Na závěr následuje stručné shrnutí hledisek 

důležitých pro volbu vhodných technických prostředků:  

 fyzikálně-chemické vlastnosti měřeného média (hustota, teplota, tlak, viskozita, 

elektrická vodivost atp.),  

 vlastnosti měřeného prostředí a jeho okolí, podmínky měření (teplota, chvění, 

nebezpečí vznícení, hoření nebo výbuchu apod.),  

 účel měření, požadavek na spojit0é či limitní měření,  

 charakter výstupního signálu, signalizace mezních stavů, možnosti regulace,  

 rozsah měření, požadavky na přesnost měření,  

 implementace, požadavky na provoz, tj. údržbu, kalibraci atp.,  

 pořizovací a provozní náklady.  



 

 43 

3 Komplexní návrh jednotlivých pracovišť výukové 

laboratoře 

Výukovou laboratoř pro měření v chemickém průmyslu lze rozdělit na dvě části. 

První část výukové laboratoře je složena z výukového prostoru, jenž slouží k teoretickému 

rozboru probírané látky, k seznámení s laboratorními úlohami atp. Druhá část je pak 

složena z jednotlivých pracovišť, na kterých jsou realizována samotná měření a kde se 

studenti seznamují s konkrétními technickými prostředky pro daná měření. 

Výukový prostor v laboratoři je vybaven stoly a lavicemi, informační technologií, 

kdy především pro každého studenta je k dispozici počítač s kvalitním softwarovým 

vybavením, dále je zde projektor, případně elektronická tabule. V těchto prostorech se 

studenti seznamují s probíranou látkou, zpracovávají zde své naměřené hodnoty, probíhá 

zde zkoušení a kontrola přípravy studentů. Studenti zde prezentují své naměřené údaje a 

z tohoto vyplývající výsledky a závěry. 

Jednotlivá pracoviště jsou vybavena technickými prostředky, které jsou plně 

funkční, aby možné je využít pro vědeckou činnost. Dále jsou na pracovištích prováděna 

laboratorní cvičení, kdy za tímto účelem je na každém pracovišti laboratorní úloha 

zaměřená na srovnání jednotlivých technických prostředků při stejných provozních 

podmínkách. Úlohy jsou koncipovány tak, aby studenti dokázali v praxi využít získané 

znalosti k vhodné volbě technických prostředků a zároveň měli možnost si zkusit práci 

s těmito snímači. 

Naměřené hodnoty si student zaznamenává do svého laboratorního deníku. 

Současně provede grafické znázornění změřených hodnot a poté si nechá zkontrolovat 

záznamy v laboratorním deníku, kdy vyučující měření potvrdí datem a svým podpisem. 

Student má následně 14 dní na vypracování referátu o provedeném měření a jeho 

odevzdání. Protokol by měl obsahovat rešerši týkající se zadání úlohy, naměřené hodnoty 

s grafickým vyhodnocením a závěry vyplývající z měření. Vzhledem ke skutečnosti, že je 

většina měření cíleně orientována na srovnání technických prostředků pro měření 

konkrétní veličiny, pak student provede analýzu výsledků zaměřenou právě na vhodnou 

volbu technického prostředku pro dané měření a své závěry zdůvodní. Následně si student 

vybere jednu vyhotovenou úlohu, kterou prezentuje před celou studijní skupinou, přičemž 

k této prezentaci je účelné využít zejména zázemí laboratoře. 
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3.1 Pracoviště „Teplota“ 

Pracoviště je vybaveno různými snímači a technickými prostředky pro měření 

teploty, zejména pak technickými prostředky uvedenými v kapitole 2.2, kdy posluchači 

mají možnost si všechny prohlédnout a „osahat“. Snímače a technické prostředky jsou 

všechny plně funkční pro případné využití při vědecké činnosti. Současně na tomto 

pracovišti studenti provádí dvě různá měření teploty. První měření je zaměřeno na teplotní 

závislost a druhé na srovnání snímačů teploty. 

3.1.1 Měření teploty 1 

Studenti provádí měření teploty pomocí termočlánků, které jsou umístěny do 

měrných nádob různých rozměrů a tvarů, viz obrázek 19. Pracoviště je vybaveno: 

a) různé měrné nádoby ze žáruvzdorného materiálu, 

b) topné těleso opatřené snímačem teploty, 

c) termočlánky, 

d) převodník signálu termočlánku do počítače, 

e) počítač s vhodným softwarem. 

 
Obr. 19 Schéma pracoviště teplota 1 (1. měrné nádoby, 2. tepelné těleso) 

Student napustí do měrných nádob 1 litr vody, příp. jiného vhodného média. 

Následně umístí nádoby na topné těleso a do měrných nádob instaluje rovnoměrně 

termočlánky připojené k převodníku signálu. Poté nastaví teplotu termostatu topného tělesa 

na 20°C a vyčká, dokud nedojde k ustálení teploty v měrných nádobách, vzhledem 

k různorodosti nádob nastane ustálení různých teplot u měřeného média. Následně provede 

navýšení teploty o 15°C, přičemž tento postup opakuje 5 krát. Po posledním provedeném 

měření topné těleso vypne a pracoviště uvede do původního stavu. 
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3.1.2 Měření teploty 2 

Různé technické prostředky pro měření teploty jsou instalovány do víka zásobníku 

s vodní lázní, přičemž student provádí jednotné měření teploty všemi snímači najednou, 

jak je znázorněno na obrázku 20. Vybavení pracoviště: 

a) průhledný zásobník s odnímatelným víkem, 

b) topné těleso opatřené snímačem teploty, 

c) odporový teploměr, 

d) termočlánek, 

e) dilatační teploměr, 

f) infračervený bezdotykový teploměr, 

g) převodník signálu do počítače, 

h) počítač s vhodným softwarem, 

i) stopky. 

Obr. 20 Schéma pracoviště teplota 2 (1. odporový 

teploměr, 2. termočlánek, 3. dilatační teploměr) 

Na zásobník s vodní lázní nebo jiným médiem je instalováno víko, které je opatřeno 

snímači teploty, konkrétně se jedná o odporový teploměr, termočlánek, dilatační teploměr. 

Posléze jsou zaznamenány hodnoty všech snímačů, přičemž je provedeno zároveň i měření 

infračerveným snímačem teploty. Následně se nastaví teplota termostatu topného tělesa na 

50°C a jsou spuštěny stopky. Jakmile dojde k ustálení teploty, jsou opět zaznamenány 

všechny údaje o teplotě, včetně časového údaje, kdy došlo k ustálení teploty. Tento postup 

se opakuje 5 krát, přičemž po posledním měření a zaznamenání výsledků, je topné těleso 

vypnuto a pracoviště se uvede do původního stavu. 
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3.2 Pracoviště „Tlak“ 

Na tomto pracovišti dochází k měření tlaku v závislosti na teplotě měřeného média 

obdobně, jako je tomu u stanoviště měření teploty 2, jak je uvedeno na obrázku 21. Na 

tomto pracovišti se nachází: 

a) zásobník s odnímatelným víkem s tlakovou izolací, 

b) topné těleso se snímačem teploty, 

c) deformační tlakoměr, 

d) odporový tlakoměr, 

e) kapacitní tlakoměr,  

f) piezoelektrickým tlakoměr, 

g) termočlánek, 

h) převodník signálu do počítače, 

i) počítač s vhodným softwarem. 

Obr. 21 Schéma pracoviště tlak (1. deformační 

tlakoměr, 2. odporový tlakoměr, 3. kapacitní 

tlakoměr, 4. piezoelektrickým tlakoměr) 

Zásobník se napustí vodou a poté je na 

něj instalováno víko s tlakovou izolací, 

přičemž na víku je instalován termočlánek pro 

měření teploty uvnitř zásobníku. Dále snímače 

tlaku, tj. deformační tlakoměr, odporový 

tlakoměr, kapacitní tlakoměr a piezoelektrický 

tlakoměr. Následně se zaznamenají údaje 

všech snímačů tlaku a také teplota uvnitř 

zásobníku. Potom je zásobník umístěn na topné těleso. Víko je pochopitelně opatřeno 

bezpečnostním ventilem pro případ vzniku nebezpečného přetlaku. Topné těleso se zapne a 

teplota na termostatu se nastaví na 20°C. Ve chvíli, kdy dojde k ustálení teploty, 

zaznamenají se všechny údaje z tlakoměrů a teplota se na termostatu nastaví o 10°C vyšší. 

Takto student postupuje 5 krát a jakmile proběhne poslední měření teploty, tak student 
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vypne topné těleso a zásobník umístí mimo toto. Následně uvede pracoviště do původního 

stavu. 

3.3 Pracoviště „Hladina“ 

Toto stanoviště se věnuje problematice měření výšky hladiny v zásobnících. 

Schéma celého měřícího obvodu je znázorněno na obrázku 22 a obsahuje: 

a) průhledné měrné zásobníky, 

b) ultrazvukový hladinoměr s kompenzací, 

c) radarový hladinoměr, 

d) kapacitní hladinoměr, 

e) pákové ventily, 

f) hlavní zásobník, 

g) čerpadlo, 

h) plovákový hladinoměr, 

i) převodník signálu do počítače, 

j) počítač s vhodným softwarem. 

 

 

Obr. 22 Schéma obvodu pro měření hladiny (1. průhledný odměrný zásobník, 2. 

ultrazvukový hladinoměr s kompenzací, 3. radarový hladinoměr, 4. kapacitní hladinoměr, 

5. pákový ventil, 6. zásobník s kapalinou, 7. čerpadlo, 8. plovákový hladinoměr) 
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Hlavní zásobník je naplněn médiem, v tomto případě vodou. Nejprve je provedena 

kontrola pákových ventilů, kdy tyto musí být v poloze zavřeno. Následně student zapne 

čerpadlo, díky kterému je voda dopravována do odměrných zásobníků. Jakmile jsou 

zásobníky naplněny, čerpadlo se vypne a zaznamenají se údaje ze všech snímačů výšky 

hladiny. Poté student postupně vypouští oba zásobníky, přičemž zaznamenává údaje ze 

všech snímačů. Vypouštění je realizováno vždy o 10% celkového objemu zásobníku. 

Měření student opakuje 2 krát. Jakmile je měření u konce, student uvede pracoviště do 

původního stavu. 

3.4 Pracoviště „Průtok“ 

Na tomto pracovišti dochází k měření průtoku různými technickými prostředky. 

Schéma tratě je vyobrazeno na obrázku 23 a trať se skládá z: 

a) indukční průtokoměr,  

b) oválové měřidlo,  

c) radiální vodoměr,  

d) rychlostní sonda,  

e) ultrazvukový průtokoměr s měřením doby průchodu,  

f) pákový ventil,  

g) čerpadlo,  

h) zásobník s kapalinou, 

i) převodník signálu do počítače, 

j) počítač s vhodným softwarem. 
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Obr. 23 Schéma průtokové tratě (1. indukční průtokoměr, 2. oválové měřidlo, 3. radiální 

vodoměr, 4. rychlostní sonda, 5. ultrazvukový průtokoměr s měřením doby průchodu, 6. 

pákový ventil, 7. čerpadlo, 8. zásobník s kapalinou) 

Před zahájením vlastního měření student zkontroluje správné zapojení všech 

součástí, zejména provede kontrolu pořadí zapojení snímačů, především indukčního 

průtokoměru a radiálního vodoměru. Poté otevře na maximum pákový ventil a zapne 

čerpadlo. Jakmile dojde k ustálení průtoku, provede měření průtoku u jednotlivých 

snímačů. Následně sníží pomocí pákového ventilu tok kapaliny, čímž ji „přiškrtí“. Po 

ustálení průtoku opětovně provede měření proteklého množství a údaje si opět zaznamená. 

Měření průtoku je provedeno minimálně 6 krát a vždy s různým průtokem. Když je měření 

ukončeno, je uzavřen pákový ventil, poté se vypne čerpadlo a stanoviště je uvedeno do 

původního stavu. 

3.5 Pracoviště „Koncentrace“  

Na tomto stanovišti dochází k měření vodivosti, pH a koncentrace O2 v roztoku, 

přičemž za tímto účelem se využívá univerzálního měřicího přístroje k měření těchto 

složek. Stanoviště je vybaveno: 

a) univerzální měřicí přístroj pro měření elektrolytické vodivosti, pH a koncentrace O2, 

b) měrné kádinky, 

c) počítač s vhodným softwarem. 
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Měrné kádinky student naplní různými roztoky, nejméně 10 různých vzorků, např. 

pitnou vodou, coca-colou, vincentkou, atp. Tyto roztoky následně pomocí univerzálního 

měřicího přístroje analyzuje, přičemž změřené údaje opět zaznamenává. Po změření všech 

vzorků uvede stanoviště do původního stavu. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se snažil definovat základní měření v chemických technologiích, 

posléze analyzovat technické prostředky pro daná měření a provést komplexní návrh 

výukové laboratoře. Za tímto účelem jsem provedl literární rešerši k dané problematice a 

bylo pro mne velkým překvapením zjištění, že k dané problematice je poměrně pestrá a 

bohatá nabídka cizojazyčné literatury, avšak tuzemská literatura je v tomto ohledu stále 

pozadu. Výjimku tvoří pouze literatura vysokoškolská a periodika. Tato skutečnost je 

velmi zvláštní, neboť v průběhu analýzy technických prostředků jsem zjistil, že každá 

podkapitola věnovaná snímačům konkrétního měření by sama o sobě vydala svým 

rozsahem na diplomovou práci. V tomto směru jsem tudíž musel provést redukci 

zjištěných informací na minimum a poukázat pouze na ty nejdůležitější informace pro dané 

technické prostředky, které se nejčastěji používají v technické praxi. 

Abych v dané práci nevycházel pouze z odborné literatury, ale seznámil se i s praxí, 

kontaktoval jsem společnost VÍTKOVICE TESTING CENTER s.r.o., konkrétně jejich 

fyzikálně-chemickou zkušebnu, kdy jsem ji také navštívil a měl jsem možnost se seznámit 

s fungováním zkušebny v praxi za provozu. 

Tato exkurze byla pro mne zásadní, neboť jsem dospěl k závěru, že vysokoškolsky 

vzdělaný technik v dané zkušebně, resp. v praxi, neprovádí měření, na tuto práci zde jsou 

zaměstnáváni absolventi středních škol s chemickým zaměřením. Absolvent vysoké školy 

technického zaměření musí umět vybrat a zvolit vhodný technický prostředek pro měření 

konkrétní veličiny, následně navrhnout vhodný měřící obvod, který bude třeba také 

zrealizovat. Tento závěr mě přiměl k návrhu pracovišť, v nichž bude student provádět svá 

měření. Na základě těchto měření by měl vyhodnotit a zvolit konkrétní technický 

prostředek pro měření konkrétní veličiny. Svou volbou si však musí být jistý a tudíž by měl 

být schopný své závěry prezentovat i ostatním kolegům, neboť interpretace zjištěných 

skutečností je neméně důležitá. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výukovou laboratoř na vysoké škole, pak 

nebyla provedena ekonomická kalkulace, protože volba konkrétních snímačů a vybavení je 

závislá na ekonomické stránce dané fakulty, resp. katedry. V tomto ohledu se jeví jako 

velmi zajímavé řešení provádění složitějších měření prostřednictvím vhodného 

softwarového vybavení, což může značně ušetřit náklady s pojené s vybavováním výukové 
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laboratoře, avšak teoretické měření nemůže vynahradit možnost praktického měření během 

výuky. 

Na závěr si dovolím rekapitulaci a shrnutí zjištěných poznatků. Rozsah měření 

v průmyslu, a nejen v chemickém, je ohromný. Každé měření uvedené v této práci je 

natolik objemné, že by mohlo být samo o sobě dalším tématem pro novou diplomovou 

práci, přičemž s tím souvisí také snímače, resp. technické prostředky, pro tyto měření. Při 

výběru konkrétního snímače je vždy třeba zohlednit důležitá kritéria, která jsou uvedena 

v závěru kapitoly věnované technickým prostředkům. Samotný návrh laboratoře a 

pracovišť pro měření vybraných veličin je pak zaměřen na srovnání různých snímačů při 

shodných provozních podmínkách, aby byl student navštěvující danou laboratoř schopen 

správně zvolit v praxi technický prostředek pro konkrétní měření, své rozhodnutí dokázal 

zdůvodnit a především obhájit. V tomto ohledu je na místě pokračovat v dalším vývoji 

výukové laboratoře a uvedená měření rozšířit o měření dalších veličin.  
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