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Za nami naprawdę gorący okres letniego szaleń-

stwa, a większość z nas wróciła lub wraca do zawodo-

wych obowiązków. Nasi inżynierowie także już wrócili 

z  wakacyjnych wojaży, zapraszamy więc do lektury 

trzeciego w tym roku numeru „Pod kontrolą”. 

Tematyka Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), 

podobnie jak założenia Rewolucji Przemysłowej 4.0, 

wydają się zapowiedzią dopiero zbliżającej się przy-

szłości. Nie jest to jednak tylko zapowiedź, a elementy 

tej jakże skompilowanej układanki procesów, urzą-

dzeń i ludzi są już na wyciągniecie ręki – przynajmniej 

w niektórych obszarach. Takim przykładem, gdzie idee 

IIoT w znacznym stopniu stały się rzeczywistością jest 

bezpieczeństwo. W szczególności dotyczy to systemu 

bezprzewodowego monitoringu bezpieczeństwa pra-

cowników, przy użyciu detektorów gazowych do ochro-

ny osobistej. Taki system dostępny jest już w Polsce, 

a jego funkcje, miejsca stosowania i warianty opisał 

autor „Tematu wydania”. 

W „Dobrej praktyce” tym razem poruszamy temat 

najpopularniejszych mierników ciśnienia – manome-

trów. Artykuł skupia się na kwestii ich wzorcowania. 

Autor przybliża w nim 20 najważniejszych aspektów 

jakie należy brać pod uwagę, aby prawidłowo wywzor-

cować manometr. W tym kontekście artykuł może być 

traktowany jak swoiste kompendium dobrych praktyk 

wzorcowania manometrów. 

Spalanie w przemyśle to proces niemal niezbędny 

do życia większości zakładów. Najczęściej ma ono na 

celu wytworzenie energii cieplnej niezbędnej do ko-

lejnych procesów. W wyniku spalania niezależnie od 

rodzaju paliwa, oprócz wytworzenia energii, powstaje 

także szereg ubocznych składników gazowych zwa-

nych produktami spalania lub spalinami. To właśnie 

proces spalania, w którym powstają spaliny i jego re-

gulacja są tematem „Akademii automatyki”. Jej autor 

przedstawia teoretyczne podstawy procesu spalania, 

wskazując jednocześnie na ekonomicznie, prawnie 

i  ekologicznie uzasadnione wymogi skutecznej kon-

troli emisji spalin w przemyśle. 

 Zapraszam do lektury

 Wojciech Mutwicki 
wiceprezes zarządu

Drodzy Czytelnicy!
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Introl Sp. z o.o. 
i Introl Automatyka

Szanowni Klienci i Partnerzy,
pragniemy poinformować, że 2 lipca tego roku, w ramach prze-

prowadzanej restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Introl, do której 

należy Introl Automatyka Sp. z  o.o. Sp.k. doszło do zbycia na 

rzecz spółki Introl Sp. z o.o. (będącej również członkiem Grupy 

Introl) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Introl Automatyka 

Sp. z o.o. Sp.k. stanowiącej Pion Dystrybucyjny.
W wyniku reorganizacji, sprawy sprzedażowe i około- sprze-

dażowe w  zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, serwi-
su oraz usług Laboratorium 
Pomiarowego przejął Pion 

Dystrybucji, który funkcjonu-

je jako wyodrębniona spółka 

Introl spółka z  ograniczoną 
odpowiedzialnością, z  sie-

dzibą w  Katowicach (40-519) 

ul. Tadeusza Kościuszki 112, 
(KRS 0000654112, REGON 
366135535, NIP 6342882420).

Jednocześnie informujemy, 

że po przeprowadzonych zmia-

nach spółka Introl Automaty-
ka Sp. z  o.o. Sp. k. będzie się 

specjalizować w usługach inte-

gracji systemów pomiarowych, 

monitoringu, sterowaniu proce-

sem i  systemami wizualizacji, 

w dostawie, serwisie i urucho-

mieniach napędów średniego 

napięcia 6 kV oraz w zakresie 

branży farmaceutycznej, wdra-

żaniu systemów skomputery-

zowanych służących monitoro-

waniu i prowadzeniu procesów 

produkcyjnych i  logistycznych, 

dostarczaniu i  moderniza-

cji urządzeń produkcyjnych, 

a  także w  szerokim działaniu 

walidacyjnym.

Reorganizacja, czyli wyod-

rębnienie dwóch rodzajów dzia-

łalności do odrębnych spółek i dalsza ich specjalizacja wynika ze 

strategicznych założeń dla grupy kapitałowej i ma na celu pod-

wyższenie standardów świadczonych usług i sprzedaży w Grupie 

Introl.

Jednocześnie informujemy, że dane kontaktowe, numery 

telefonów, numer faksu i adresy e-mail obu spółek pozosta-

ją bez zmian. Nie zmieniły się także adresy strony interne-

towych i  cały katalog produktów oferowanych przez Introl 

Sp. z o.o. oraz usług Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. do-

stępny jest na www.introl.pl, a bezpośrednich zakupów online 

możecie Państwo dokonać w naszym e-sklepie pod adresem: 

sklep.introl.pl. 

Wyróżnienie od Schneider 

Z satysfakcją informujemy o przyzna-

niu nam wyróżnienia przez niemieckiego 

producenta armatury i urządzeń do pomia-

ru ciśnienia, fi rmy Schneider GmbH. Nasz 

niemiecki partner docenił tym samym bar-

dzo dobre wyniki sprzedaży jego produk-

tów. Grupa As Schneider to światowy lider 

w  produkcji zaworów blokowych i  spu-

stowych, mający swoich reprezentantów 

i partnerów w 20 krajach na całych świe-

cie. W Introlu rozwiązania tego producenta 

oferuje dział pomiarów ciśnienia. 
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Kamera termowizyjna D500

Kamera SATIR D500 zo-

stała zaprojektowana tak, 

aby zapewnić łatwość 

w użytkowaniu, a jedno-

cześnie dostarczyć obraz 

wysokiej jakości o  roz-

dzielczości 640×480 pik-

seli. D500 świetnie spraw-

dza się w  miejscach, 

w  których badany obiekt 

jest bardzo mały, a potrzeb-

na jest dokładna analiza lub 

tam, gdzie badamy duży obiekt 

z większej odległości, np. w  inspek-

cjach elektrycznych – słupy wysokiego 

napięcia. Wysoka czułość (50 mK) i roz-

dzielczość umożliwiają zastosowanie 

kamery w przemyśle (działy utrzymania 

ruchu), energetyce, medycynie, branży 

budowlanej, ochrony mienia.

Dla ułatwienia lokalizacji miejsca 

pomiaru, kamera posiada celownik 

laserowy (identyczny jak w  pirome-

trach), dalmierz laserowy oraz aparat 

cyfrowy o rozdzielczości 5 Mpx z au-

tofocusem. D500 to lekkie i  kompak-

towe narzędzie, które pozwala wykonywać 

wysokiej jakości zdjęcia zapisywane na karcie SD o pojemności 

32 GB, a dzięki funkcji DuoVisonPlus można nałożyć obraz rze-

czywisty na obraz termowizyjny, z wyszczególnieniem krawędzi 

przedmiotów. 

przenosne@introl.pl

Panelowy wskaźnik SGD 
z grafi czną wizualizacją

Wskaźnik SGD proponowany jest dla odbiorców, którzy cenią 

sobie nowoczesny wygląd i wysoką jakość produktu. Wskaźnik 

sprawdza się wszędzie tam, gdzie potrzebne jest czytelne zwizu-

alizowanie procesu. SGD wyróżnia się łatwością programowania 

wizualizacji i skalowania sygnału wejściowego – z poziomu opro-

gramowania komputera PC i  portu USB z  oprogramowaniem 

upraszczającym do minimum ten proces (nie jest wymagana zna-

jomość programowania paneli operatorskich). W celu ustawienia 

grafi ki użytkownik wybiera po prostu na wyświetlaczu wstępny 

model wizualizacji z gotowej, stale powiększającej się biblioteki. 

Może to być np. wskazanie przypominające stare mierniki wska-

zówkowe, bargraf, zbiornik, duża cyfra, a nawet wykres na osi 

czasu pozwalający na wizualizację nie tylko aktualnych stanów, 

ale także wartości z przeszłości. Po wybraniu modelu wyświe-

tlania, wystarczy zdefi niować kolory, uzupełnić opisy i jednostki 

oraz ustalić skalowanie sygnału analogowego. Tak przygotowany 

projekt wgrywany jest 

do wskaźnika. Metalo-

wa obudowa SGD wraz 

z  szybą odporną na 

zarysowania stanowi 

dobrą och ronę przed 

zniszczeniem, a szybki 

montaż oraz IP67 za-

równo od frontu, jak 

i za panelem, to dodat-

kowe atuty wskaźnika. 

temperatura@introl.pl

Analizator spalin ecom-EN3

Kompaktowy analizator spalin ecom-EN3 to kolejny nowy 

członek rodziny analizatorów ecom. Ten zabudowany w solidnej 

walizce transportowej analizator świetnie sprawdza się w anali-

zie spalin palników gazowych i olejowych. Urządzenie umożliwia 

pomiar emisji, temperatury i ciągu bez konieczności zmiany son-

dy, wyposażone jest w funkcje automatycznej ochrony sensora 

CO przy przeciążeniu oraz solidną pompę spalin z elektroniczną 

kontrolą przepływu. Wersja podstawowa z O
2
 / CO może zostać 

wyposażona w cztery dodatkowe czujniki elektrochemiczne (do 

sześciu cel pomiarowych). Analizator posiada także zintegrowaną, 

szybką drukarkę termiczną oraz 

duży podświetlany, kolorowy wy-

świetlacz i podświetlaną klawia-

turę. Opcjonalnie, wartości po-

miarów mogą być monitorowane, 

zapisywane i  drukowane po-

przez bezprzewodowy 

panel kontrolny ecom-R. 

Liczne dodatkowe opcje 

i  inne rozwiązania po-

zwalają na in-

dywidualną 

konfigurację 

i  rozbudowę 

zgodnie z  po-

trzebami użyt-

kownika. 

przenosne@introl.pl

Detektor wielogazowy MicroRAE

MicroRAE to jedna z nowości w zakresie przenośnych detek-

torów gazów marki Honeywell, wyznaczających nowe standardy 

w zakresie kontroli bezpieczeństwa pracowników. Dzięki łączności 

bezprzewodowej (Bluetooth Low Energy oraz Mesh), detektor może 

dostarczać w czasie rzeczywistym odczyty i stany alarmu z urzą-

dzenia do Honeywell ConneXt Safety Ecosystem (system oparty 

o IIoT, opisany w Temacie wydania). Pozwala to na ciągły monito-

ring i natychmiastową widoczność zagrożeń. Co ważne, detektor po-

siada wbudowany GPS umożliwiający lokalizację detektora na ma-

pie Google. MicroRAE wyposażony jest także w Alarm bezruchu oraz 

Panic alarm i może jednocześnie monitorować stężenie do czterech 

gazów w tym siarkowodór (H
2
S) lub cyjanowodor (HCN), tlenek wę-

gla (CO), tlen (O
2
) i substancje palne (LEL), a przekroczenie stężeń 

alarmowych sygnalizuje bardzo głośnym dźwiękiem – 100 dB. Pa-

mięć wewnętrzna detektora umożliwia ciągły odczyt z wszystkich 

sensorów przez 6 miesięcy, przy jedno-

minutowym interwale. Ten nowoczesny 

detektor ochrony osobistej dostarczany 

jest wraz z  zestawem do komunikacji 

z  PC, ładowarką, 

przystawką do 

kalibracji, aktual-

nym świadectwem 

kalibracji w  języ-

ku polskim oraz 

oprogramowaniem 

ProRAEStudio do 

konfi guracji de-

tektora za pomocą 

Bluetooth. 

przenosne@introl.pl
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nowości

W  odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów odnośnie 

bardzo małych czujników ultradźwiękowych, fi rma Microconic 

stworzyła serię NANO, czyli czujniki ultradźwiękowe o maksy-

malnej wydajności i najmniejszych możliwych rozmiarach. Czuj-

niki NANO spełniają wszelkie wymagania stawiane czujnikom, 

posiadając przy tym bardzo niskie zakresy pomiarowe – od 20 

mm. Tym co wyróżnia NANO to długość obudowy wynosząca 

zaledwie 55 mm wraz ze złączem. Dzięki tak małym wymiarom 

czujniki NANO to obecnie najbardziej kompaktowe czujniki M12 

dostępne na rynku. 

poziomy@introl.pl

Szwedzki producent przetworni-

ków temperatury INOR wprowadził 

na rynek nowe przetworniki 

IPAQ-C202 oraz 

I PAQ-R202 . 

Są to prze-

t w o r n i k i 

s tworzone 

do współ-

pracy wyłącz-

nie z czujnika-

mi Pt100, a ich solidna konstrukcja i najwyższa jakość wykonania 

gwarantuje wysoką wydajność i dokładność pomiarów. Czujniki 

z zasilaniem 4…20 mA występują w wersjach do montażu w gło-

wicy czujnika temperatury lub na szynie DIN. Dla użytkowników 

znaczące jest także to, iż programowanie przetworników nowej 

serii odbywa się za pomocą oprogramowywania ConSoft w śro-

dowisku Windows. Co nie mniej ważne, przetworniki dostępne są 

również w wykonaniu dla stref zagrożonych wybuchem – ATEX 

i są zgodne ze standardem NAMUR. 

czujtemp@introl.pl

Czujniki ultradźwiękowe MICROSONIC serii NANO

Przetworniki temperatury dla czujników Pt100 IPAQ-R202/C202

Przetwornik różnicy ciśnień VEGADIF 85

Przetwornik różnicy ciśnień opracowany specjalnie z  myślą 

o bezpieczeństwie, jest nowym urządzeniem w rodzinie produk-

tów fi rmy VEGA do niezawodnego, ciągłego monitorowania proce-

sów przemysłowych. Przetwornik VEGADIF 85 posiada certyfi kację 

SIL-2 (SIL-3) do zastosowań w układach zabezpieczeń procesów 

produkcyjnych. Jego zalety to 

nie tylko bezpieczeństwo 

funkcjonalne, ale tak-

że możliwość pomiaru 

ciśnienia różnicowe-

go i  statycznego jed-
nocześnie w  jednym 

urządzeniu. Przetwornik 

zapewnia wysoki stopień 

niezawodności, mierząc 

ciśnienie dynamiczne 

i  ciśnienie statyczne 

w  tym samym czasie 

– zadanie pomiarowe, 

które do tej pory wyma-

gało dwóch oddzielnych 

przetworników ciśnienia. 

Informacja o  aktualnej 

wartości ciśnienia 

statycznego wysy-

łana jest to syste-

my nadrzędnego 

z wykorzystaniem 

drugiego wyjścia 

prądowego.

cisnienie@introl.pl 

Kanałowy przetwornik wilgotności, 
temperatury i dwutlenku węgla EE850

EE850 to nowy przetwornik marki E+E Elektronik.  Ten ka-

nałowy przetwornik 3w1 łączy w sobie pomiar CO
2
, wilgotności 

i temperatury w innowacyjnej i funkcjonalnej obudowie. EE850 

zawiera czujnik dwutlenku węgla NDIR o podwójnej długości fali, 

który kompensuje efekty starzenia, jest mniej wrażliwy na zanie-

czyszczenia i oferuje wyjątkową długoterminową stabilność. Po 

zainstalowaniu w  kanale, niewielka ilość powietrza przepływa 

przez podzieloną sondę do czujnika CO
2
 znajdującego się we-

wnątrz obudowy przetwornika i wraca z powrotem do kanału. 

Czujniki RH i T są umieszczone wewnątrz sondy. Czujnik wilgot-

ności chroniony jest opatentowaną przez E+E Elektronik powłoką 

ochronną. EE850 jest idealnym rozwiązaniem do układów stero-

wania wentylacją i automatyki budynkowej.
hvac@introl.pl
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ConneXt Loneworker 

dla jednego 
pracownika

ConneXt – bezpieczeństwo w czasie rzeczywistym

Sytuacje, w których musimy wykonać prace w strefi e podwyższonego ryzyka nie są rzadkim zjawiskiem. Począw-
szy od prac w wysokiej temperaturze, przez zadania w ograniczonych przestrzeniach, kończąc na strefach zagrożo-
nych wyziewami gazów lub par. W każdej z wymienianych sytuacji problemem okazuje się ochrona pracowników. 
Zmieniając podejście do zarządzania sytuacjami kryzysowymi z reaktywnego na aktywne monitorowanie i pro-
fi laktykę, możemy zapewnić pracownikom większe bezpieczeństwo, podnieść ich komfort pracy, a jednocześnie 
zwiększyć ich efektywność. Przy okazji minimalizujemy koszty związane z sytuacjami kryzysowymi. 

MONITORING ONLINE REDUKUJE KOSZTY
Zapewnienie bezpieczeństwa oraz ciągłości ru-

chu jest niezwykle istotne dla zwiększenia wydajno-

ści zakładu. Wszędzie tam, gdzie przerwa w pracy 

trwająca kilka godzin generuje setki tysięcy złotych 

strat, nie ma miejsca na nieplanowane przestoje. 

Aby podjąć właściwe decyzje skracające czas prze-

stoju, potrzebujemy odpowiednich danych przekazy-

wanych w czasie rzeczywistym. 

Rozwiązania ConneXt Safety Solutions łączą bez-

przewodowe przenośne detektory gazu i inne urzą-

dzenia zapewniające bezpieczeństwo z oprogramo-

waniem do monitorowania w  czasie rzeczywistym. 

Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu ważne dane 

o bezpieczeństwie nie są już dostępne tylko dla pra-

cownika korzystającego z urządzenia. 

Dane z każdego detektora – łącznie z odczytami 

dotyczącymi zagrożeń, alarmami, statusami wypad-

ków, stanem zgodności, lokalizacją pracownika i in-

nymi informacjami – są przesyłane natychmiast na 

ekran z mapą lub do urządzenia przenośnego umoż-

liwiającego zdalne wyświetlanie informacji. Dzięki 

temu fi rma ma możliwość centralnego dowodzenia 
i  kontroli nad bezpieczeństwem, wydajnością oraz 

prawidłowością działania każdego pracownika wy-

posażonego w detektor wpięty do systemu. 

CONNEXT SAFETY SOLUTIONS 
JAKO ELEMENT IIoT 

ConneXt Safety Solutions to rozwiązanie oparte 

o założenia Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT), któ-

ry łączy ludzi, procesy i  zasoby w  celu transformacji 

operacji. Stosując rozwiązania ConneXt Safety Solutions 

można uzyskać zdalny wgląd w bezpieczeństwo pra-

cowników niezależnie od tego, czy zajmują się utrzyma-

niem sprzętu wysokiego ryzyka, pracują w ograniczonej 

przestrzeni, czy wchodzą w niebezpieczny obszar – za-

równo w zakładzie, jak i w odległych miejscach. Daje 

to pracownikom świadomość, że ktoś nad nimi czuwa, 

dzięki czemu mogą pracować bez obaw i z pełną wy-

dajnością. W zależności od potrzeb możemy skorzystać 

z kilku rodzajów rozwiązań ConneXt Safety Solutions, 

które umożliwiają zdalne monitorowanie bezpieczeń-

stwa, wydajności i  prawidłowego działania, od poje-

dynczego pracownika po cały zakład.

DLA JEDNEGO PRACOWNIKA 
ConneXt Loneworker to proste rozwiązanie za-

pewniające bezpieczeństwo pracownikom, którzy 

pracują samotnie w odległych miejscach. ConneXt Lo-

neworker ułatwia wgląd w ich lokalizację i stan bez-

pieczeństwa w czasie rzeczywistym. Wystarczy wy-

posażyć pracowników w bezprzewodowy przenośny 

detektor gazu MicroRAE, który dzięki wbudowanej 

komunikacji Bluetooth łączy się ze smartfonem z za-

instalowaną aplikacją Safety Communicator (Lone-

worker Facility) lub połączyć detektor wykorzystując 

wbudowaną komunikację radiową z zamontowanym 

w  pojeździe, wytrzymałym routerem bezprzewodo-

wym (Loneworker Vehicle). Router ten komunikuje 

się zarówno z  siecią komórkową, jak i satelitarną, 

dzięki czemu stajemy się niezależni od zasięgu sieci 

komórkowej. Infrastruktura mobilna wysyła w czasie 

rzeczywistym dane dotyczące bezpieczeństwa i loka-

lizacji do oprogramowania ProRAE Guardian służące-

go do zdalnego monitorowania. Dostęp do programu 

możemy uzyskać z dowolnego komputera lub urzą-

dzenia przenośnego z łączem internetowym. Dzięki 

temu możemy:

• natychmiastowo wysłać pomoc w razie potrzeby,

• uniknąć wysyłania innych pracowników do nie-

bezpiecznych sytuacji,

• zapewnić siatkę bezpieczeństwa, która zwiększa 

zaufanie i wydajność pracowników.

DLA MAŁEGO TEAMU 
ConneXt Pack to gotowy zestaw dla małych 

zespołów pracujących w  przestrzeniach zamknię-

tych, takich jak zbiorniki, tunele lub studzienki. Po-

zwala na tymczasowe monitorowanie przez kilka 

godzin do ośmiu detektorów bezprzewodowych, 

które w czasie rzeczywistym wysyłają odczyty do-

tyczące zagrożeń do asystentów znajdujących się 

poza obszarem zagrożenia, bez potrzeby korzy-

stania z komputera. W  tym zestawie do ochrony 

osobistej możemy użyć detektorów z serii ToxiRAE 

PRO, McroRAE, QRAE 3 oraz MultiRAE, które łą-

czą się poprzez sieć bezprzewodową bezpośrednio 

z sterownikiem EchoView lub, aby zwiększyć zasięg, 

z  opcjonalnymi ręcznymi routerami Mesh. Wyko-

rzystując opcjonalne routery (maksymalnie trzy roz-

mieszczone co 300 m) możemy zwiększyć odległość 

pomiędzy detektorem a sterownikiem EchoView do 

1 kilometra.
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ConneXt Plus 
dla dużej grupy


ConneXt Pack 
dla małego teamu

Asystent znajdujący się w  strefi e bezpiecznej 

za pomocą bezprzewodowego, ręcznego sterownika 

EchoView może:

• monitorować detektory gazów u  pracowników 

w czasie rzeczywistym,

• uzyskiwać natychmiastowe powiadomienia o za-

grożeniach,

• wysyłać natychmiastową pomoc w razie wypadku.

DLA DUŻEJ GRUPY 
ConneXt Plus jest konfi gurowalnym i  wydaj-

nym, bezprzewodowym systemem do wykrywania 

gazów zaprojektowanym, aby sprostać określonym 

wyzwaniom w zakresie bezpieczeństwa. Rozwiąza-

nie to umożliwia monitorowanie maksymalnie 64 
czujników bezprzewodowych w  czasie rzeczywi-

stym, w ramach krótkotrwałego projektu trwające-

go od kilku godzin do kilku dni. Niezależnie od tego 

czy musimy zapewnić dodatkową ochronę dla kilku-

dziesięciu pracowników i  podwykonawców, którzy 

zajmują się konserwacją sprzętu w strefi e wysokie-

go ryzyka, czy chcemy zapewnić strażakom aktualną 

świadomość sytuacyjną czy też wysyłamy pomoc 

przedmedyczną do wycieku chemicznego, wszędzie 

tam system ConneXt Plus zapewni scentralizowane 

sterowanie i  kontrolę. Całość rozwiązania tworzą 

detektory ochrony osobistej ToxiRAE PRO , McroRAE, 

QRAE 3, MultiRAE 

oraz detektory za-

bezpieczające strefę 

AreaRAE, które łączą 

się z  urządzeniami 

RAELink3 za pośred-

nictwem sieci blueto-

oth lub radiowej sieci 

Mesh. Urządzenia 

RAELink3 możemy 

skonfi gurować jako 

Repeater dla zwięk-

szenia zasięgu lub 

jako Host do podłą-

czenia do komputera. 

W tym konfi gurowal-

nym, autonomicznym 

rozwiązaniu odczyty 

z  detektorów w  czasie rzeczywistym są wysyłane 

do oprogramowania ProRAE Guardian do zdalnego 

monitorowania, które jest obsługiwane na kompu-

terze lub urządzeniu mobilnym.

Ponadto ConneXt Plus jest przenośną infrastruk-

turą bezprzewodową, dzięki czemu można ją prze-

nosić między projektami.

DLA DUŻYCH ZAKŁADÓW 

ConneXt Pro to rozwiązanie dla przedsiębiorstw 

do całodobowego monitorowania. W  przeciwień-

stwie do ConneXt Pack i ConneXt Plus dla projek-

tów tymczasowych, ConneXt Pro korzysta ze stałej 

infrastruktury bezprzewodowej do monitorowania 

codziennych operacji. Wszystko jest scentralizowa-

ne w jednym, opartym na mapie, oprogramowaniu 

ProRAE Guardian do zdalnego monitorowania, do-

stępnym z dowolnego komputera podłączonego do 

Internetu. To kompleksowe rozwiązanie sieciowe 

łączy dane z  monitorów osobistych, przenośnych, 

strefowych i stacjonarnych w jeden interfejs, który 

można udostępnić, aby zapewnić zespołom w cza-

sie rzeczywistym znajomość warunków w  każdej 

części zakładu. Informacje te można również udo-

stępniać online w  celu współpracy z  odległymi 

ekspertami i zainteresowanymi stronami. Dzięki tej 

funkcjonalności można natychmiast określić lokali-
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PConneXt Pro 

dla dużych zakładów

zację i  wagę alarmu gazowego, natychmiast uzy-

skać informacje o zagrożonym pracowniku, podjąć 

lepsze decyzje dotyczące ratowania i  ewakuacji 

oraz aktywnie monitorować bezpieczeństwo, zgod-

ność i produktywność pracowników. Oznacza to, że 

lokalizacja, widok odczytów stężeń gazu, przekro-

czeń stanów alarmowych, alarmu bezruchu, stanu 

zgodności i  innych danych jest pod stałym moni-

toringiem. Kontrola w czasie rzeczywistym odbywa 

się niezależnie od tego, czy pracownicy znajdują się 

w  ograniczonej 

przestrzeni pod-

czas planowanej 

konserwacji, czy 

też wykonują 

swoje zadania 

podczas normal-

nej pracy. Roz-

wiązanie ostrze-

ga o  wszelkich 

zagrożeniach dla 

bezpieczeństwa, 

dając jednocze-

śnie pracowni-

kom pewność, że 

ktoś zawsze czu-

wa nad ich bez-

pieczeństwem.

ConneXt Pro 

jest kompatybilny 

z szeroką gamą przenośnych bezprzewodowych de-

tektorów Honeywell, w  tym detektorów osobistych 

jedno- i wielogazowych, monitorów do badań wielu 

zagrożeń i detektorów strefowych. Ta wszechstron-

na oferta jest szczególnie ważna, ponieważ operacje 

wykonywane przez pracowników stają się coraz bar-

dziej złożone, narażając ich na dodatkowe zagrożenia 

i aby dostosować się do zmieniają-

cych przepisów, zachodzi potrzeba 

używania wielogazowych detekto-

rów ochrony osobistej. 

BEZPIECZEŃSTWO DLA KAŻDEGO

Rozwiązania ConneXt Safety 

Solutions dzięki swej elastyczno-

ści i skalowaniu pozwalają w od-

powiedni sposób zadbać o bezpieczeństwo pracow-

ników, niezależnie od tego czy pracują samotnie, 

w małych grupach, czy na terenie dużego zakładu. 

Detektory połączone bezprzewodowo z  oprogra-

mowaniem zarządzającym zapewniają szybką oce-

nę sytuacji w czasie rzeczywistym. Ta funkcjonal-

ność bez wątpienia ułatwia podejmowanie ważnych 

decyzji w  krytycznych sytuacjach. Jako element 

Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIot), rozwiązanie 

do bezprzewodowego i  zdalnego monitorowania 

bezpieczeństwa personelu to odpowiedź Honey-

well na potrzeby nowoczesnego zakładu, którego 

przyszłość będzie wkrótce 

oparta na rozbudowanych 

systemach zbierania i ana-

lizowania danych. 

Na podstawie danych Honeywell.

Stanisław Stanisz
Ukończył Wydział Odlewnictwa na Akademii Górniczo-
-Hutnicznej w Krakowie. W Introlu pracuje od 2003 roku, 
obecnie na stanowisku kierownika działu czujników 
i mierników przenośnych.

tel. 32 78 90 150
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Manometr analogowy 
z rurką Bourdona

MANOMETRY

Mówiąc o  manometrach, zwyczajowo mamy na 

myśli analogowe wskaźniki ciśnienia wyposażone 

we wskazówkę i skalę ciśnieniową (choć oczywiście ist-

nieją także manometry cyfrowe). Zazwyczaj są one wy-

twarzane zgodnie z normą EN 837 lub ASME B40.100. 

Często tego rodzaju analogowe manometry są zapro-

jektowane w oparciu o rurkę Bourdona, membranę lub 

puszkę. Mechaniczna konstrukcja powoduje wychylenie 

wskazówki na skali w miarę wzrostu ciśnienia.

Manometry są podzielone na różne klasy dokład-

ności, które określają dopuszczalny błąd pomiaru. 

Dostępne zakresy ciśnienia są zazwyczaj uszerego-

wane krokowo o współczynnikach 1, 1.6, 2.5, 4, 6, 

następnie kontynuując dekadami (10, 16, 25, 40, 60) 

i  tak dalej. Typowymi średnicami manometrów są 

zwykle 40, 50, 63, 80, 100, 115, 160 i 250 mm. Ma-

nometry o wyższej klasie dokładności mają większą 

średnicę.

PODSTAWOWA ZASADA WZORCOWANIA
Jeśli uprościmy zasadę wzorcowania pomiaru do 

minimum, to możemy powiedzieć, że podczas wzor-

cowania manometru porównujemy znany dokładny 

sygnał wejściowy z odczytanym wskazaniem na ba-

danym manometrze, a  następnie dokumentujemy 

i porównujemy wyniki. Różnica wartości jest błędem, 

a błąd powinien być mniejszy niż dopuszczalny błąd 

miernika (zwyczajowo zgodnie z klasą przyrządu).

1 – KLASA DOKŁADNOŚCI

Manometry są dostępne w  wielu różnych kla-

sach dokładności. Klasy dokładności są określone 

w normie EN 837 (klasy dokładności od 0,1 do 4% 

zakresu pomiarowego), jak również w standardzie 

amerykańskim ASME B40.100 (klasy dokładności od 

0,1 do 5% zakresu pomiarowego). Najczęściej specy-

fi kacja klasy dokładności „%” oznacza, że jeśli klasa 

dokładności wynosi 1%, a zakres skali wynosi od 0 

do 100 kPa, to błąd wynosi ±1kPa.

Upewnij się, że znasz klasę dokładności miernika, 

który zamierzasz wzorcować, ponieważ w naturalny 

sposób określa ona dopuszczalny poziom błędu, ale 

będzie to miało również inne skutki w procedurze 

kalibracji.

2 – MEDIUM
Podczas wzorcowania manometrów najczęściej 

stosowanym medium ciśnieniowym jest gaz lub 

ciecz. Zwykle jako gaz stosowane jest powietrze, 

ale w niektórych zastosowaniach mogą to być rów-

nież inne gazy, takie jak azot. Jako ciecz przeważnie 

stosowane są woda lub olej. Zastosowane medium 

podczas kalibracji zależy od medium używanego 

w procesie, do którego podłączany jest manometr. 

Użyte medium zależy również od zakresu ciśnienia. 

W  przypadku niskich zakresów pomiarowych do 

kalibracji najczęściej wykorzystywane jest powie-

trze/gaz, ale gdy zakres ciśnienia jest wyższy, bar-

dziej praktyczne jest używanie cieczy jako 

medium.

3 – ZANIECZYSZCZENIA
Podczas kalibracji nie należy używać me-

dium, które mogłoby spowodować proble-

my z  ponownym zainstalowaniem miernika 

w  procesie. Również sytuacja odwrotna nie 

jest wskazana tzn. czasami media procesowe 

mogą być szkodliwe dla sprzętu do wzorcowa-

nia.

Wewnątrz miernika mogą znajdować się 

zanieczyszczenia, które dostając się do urzą-

dzeń kalibracyjnych spowodują szkody. Do 

manometrów pracujących z  medium gazo-

wym, można użyć pułapki zanieczyszczeń/

wilgoci. W  przypadku manometru pracują-

cego z medium cieczowym, należy go wyczy-

ścić przed przystąpieniem do wzorcowania.

Z jedną z  najbardziej ekstremalnych 

sytuacji mamy do czynienia w  przypadku 

miernika do pomiaru ciśnienia tlenu. Jeśli 

jakikolwiek smar lub tłuszcz dostanie się 

do wysokociśnieniowego układu tlenowego 

podczas wzorcowania miernika, cały proces 

może być bardzo niebezpieczny i spowodo-

wać eksplozję.

20 rzeczy, o których warto pamiętać wzorcując manometry

Jedną z najważniejszych wielkości, które należy kontrolować w procesach przemysłowych jest ciśnienie. Powszech-
nie wykorzystywanymi urządzeniami pomiarowymi w tym zakresie są manometry. Podobnie jak w przypadku każ-
dego urządzenia pomiarowego, manometry muszą być wzorcowane w regularnych odstępach czasu, w celu upew-
nienia się, że zachowują swoje parametry metrologiczne. Przyjrzyjmy się 20 aspektom, które należy uwzględnić 
podczas wzorcowania manometrów.
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4 – RÓŻNICA WYSOKOŚCI
Jeśli urządzenie wzorcowe i wzorcowany mano-

metr znajdują się na innej wysokości, ciśnienie hydro-

statyczne mediów w rurociągach może powodować 

błędy. Zwykle nie jest to problemem, gdy jako me-

dium stosuje się gaz, ponieważ jest on lekki w po-

równaniu z cieczą. Ale gdy jako medium jest używa-

na ciecz, może ona powodować dodatkowe błędy ze 

względu na wywierane w układzie ciśnienie hydro-

statyczne. Wielkość błędu zależy od gęstości cieczy 

i różnicy wysokości, ponieważ na ciecz oddziałuje siła 

grawitacji. Jeśli nie jest możliwe ustawienie kalibra-

tora i manometru na tej samej wysokości, wówczas 

wpływ różnicy wysokości powinien zostać obliczony 

i wzięty pod uwagę podczas wzorcowania.

Ciśnienie hydrostatyczne oblicza się w następujący 

sposób:

Ph = ρ gh

Gdzie:

Ph = ciśnienie hydrostatyczne

ρ = gęstość cieczy (kg/m3)

g = lokalna grawitacja (m/s2)

h = różnica wysokości (m)

Na przykład: jeśli medium jest woda (gęstość 977,56 

kg/m3), lokalna grawitacja wynosi 9,8 m/s2, a  róż-

nica wysokości pomiędzy wzorcowanym manome-

trem, a urządzeniem referencyjnym wynosi 1 m, to 

dodatkowy błąd wynosi 9,8 kPa (98 mbar). Przy tej 

okazji należy zauważyć, że w zależności od zakresu 

mierzonego ciśnienia, błąd spowodowany różnicą 

wysokości może być znaczący.

5 – TEST SZCZELNOŚCI
Jeśli podczas wzorcowania wystąpią jakiekol-

wiek nieszczelności w układzie, mogą one powodo-

wać nieprzewidziane błędy. Dlatego test szczelno-

ści należy wykonać przed kalibracją. Najprostszym 

sposobem przeprowadzenia testu jest zwiększenie 

ciśnienia w układzie i utrzymanie go przez pewien 

czas jednocześnie kontrolując, czy ciśnienie nie spa-

da zbyt mocno. Niektóre systemy kalibracji (z wy-

korzystaniem regulatora ciśnienia, który zapewnia 

ciągłą regulację ciśnienia w układzie pomiarowym) 

mogą utrzymywać ciśnienie nawet w  przypadku 

drobnych nieszczelności. W takim przypadku trudno 

jest zauważyć wyciek, więc kontroler powinien być 

zamknięty w trakcie przeprowadzania testu szczel-

ności systemu. Zanim uznasz, że układ jest nie-

szczelny, sprawdź czy gwałtowna zmiana ciśnienia 

nie jest związana z efektem adiabatycznym.

6 – EFEKT ADIABATYCZNY
W zamkniętym układzie z gazem jako medium, 

temperatura gazu wpływa na objętość gazu, która 

z kolei ma wpływ na ciśnienie. Gdy ciśnienie gazu 

szybko wzrasta, powoduje to wzrost temperatury, 

natomiast wyższa temperatura powoduje, że gaz się 

rozszerza, a zatem ma większą objętość i wyższe 

ciśnienie. Gdy temperatura zacznie opadać, obję-

tość gazu staje się mniejsza, co spowoduje spadek 

ciśnienia. Ten spadek ciśnienia może wydawać się 

wyciekiem w  systemie, ale w  rzeczywistości jest 

efektem adiabatycznym spowodowanym zmianą 

temperatury gazu (im szybciej zmienia się ciśnienie, 

tym większy jest efekt). Zmiana ciśnienia spowodo-

wana tym efektem będzie stopniowo zmniejszać się 

wraz ze stabilizacją temperatury.

7 – UŻYCIE ODPOWIEDNIEJ SIŁY 
PRZY DOKRĘCANIU

W przypadku manometrów o dużej czułości na 

przyłożoną siłę, należy zachować szczególną ostroż-

ność podczas dokręcania złączek do miernika, po-

nieważ może to spowodować jego uszkodzenie. 

Zawsze należy postępować zgodnie z  instrukcjami 

producenta dotyczącymi dozwolonej siły dokręcania, 

używając przy okazji odpowiednich narzędzi, ada-

pterów oraz uszczelek.

8 – POZYCJA MONTAŻU
Ponieważ manometry są instrumentami mecha-

nicznymi, ich pozycja montażu ma wpływ na wska-

zywaną wartość. Dlatego zaleca się wzorcowanie 

manometru w tej samej pozycji, w jakiej jest uży-

wany w procesie. Należy również wziąć pod uwagę 

specyfi kacje producenta dotyczące pozycji pracy. Ty-

powo przyjmuje się, iż zmiana pozycji montażowej 

o 5° nie powinna zmieniać wskazań o więcej niż 0,5 

jego klasy dokładności.

9 – ZADAWANIE CIŚNIENIA
W  celu wywzorcowania manometru, należy 

przyłożyć źródło ciśnienia do miernika. Można to 

zrobić na różne sposoby: użyć ciśnieniowej pompki 

ręcznej, regulatora ciśnienia z butlą lub kalibratora 

obciążnikowo tłokowego. Kalibrator obciążnikowo 

tłokowy zapewni bardzo dokładne ciśnienie i  nie 

wymaga osobnego kalibratora do pomiaru ciśnienia. 

Taki kalibrator jest jednak drogi, mało mobilny, wy-

maga dużej uwagi i  jest wrażliwy na zabrudzenia. 

Z  uwagi na to, do wzorcowania ciśnienia bardziej 

powszechne jest zastosowanie ręcznej pompki kali-

bracyjnej, najczęściej z noniuszem (do precyzyjnego 

nastawienia ciśnienia), za pomocą której zadajemy 

ciśnienie; oraz dokładnego urządzenia do pomiaru 

ciśnienia (kalibratora).

10 – WSTĘPNE ZADANIE CIŚNIENIA
W manometrze, ze względu na jego mechanicz-

ną konstrukcję, zawsze będzie występowało tarcie 

w trakcie ruchu, co może zmieniać jego zachowa-

nie z biegiem czasu. Właśnie dlatego przed kalibra-

cją należy wstępnie zadać ciśnienie. Takie wstępne 

zadanie ciśnienia należy przeprowadzić zwłaszcza 

w przypadku, gdy miernik nie był przez pewien czas 

poddawany działaniu ciśnienia. W tym celu zadaje-

my maksymalne ciśnienie nominalne i pozostawia-

my je na minutę, a następnie wypuszczamy i odcze-

kujemy chwilę. Proces powtarzamy 2-3 razy przed 

rozpoczęciem właściwego cyklu kalibracji.

11 – ODCZYT MIERZONEJ WARTOŚCI 
(ROZDZIELCZOŚĆ)

Skala w  analogowych manometrach ma ogra-

niczoną czytelność. Posiada ona znaczniki skali 

głównej oraz pomocniczej, ale trudno jest dokładnie 

odczytać wartość ciśnienia, gdy wskazówka znajduje 

się pomiędzy znacznikami. Znacznie łatwiej dokonać 

odczytu, kiedy wskazówka znajduje się dokładnie na 

znaczniku skali. Dlatego zaleca się dostosować ci-

śnienie wejściowe tak, aby wskazówka znajdowała 
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się dokładnie na znaczniku, a następnie zapisywać 

odpowiednie ciśnienie wejściowe. Działanie odwrot-

ne, tj. podawanie dokładnego ciśnienia wejściowego 

w pierwszej kolejności, a następnie odczytanie war-

tości z  manometru, spowoduje błędy wynikającej 

z ograniczonej dokładności odczytu.

Ważny jest również kąt pod jakim dokonywany 

jest odczyt wskazania na manometrze. Istotne jest 

aby dokonywać odczytu patrząc prostopadle do 

skali manometru. Wiele dokładnych manometrów 

ma za wskazówką usytuowane lustro wzdłuż skali. 

To lustro pomaga dokładnie odczytać wskazywaną 

wartość. Odczytu należy dokonywać tak, aby odbicie 

lustrzane wskazówki znalazło się dokładnie za rze-

czywistą wskazówką. Wówczas wiadomo, że patrzy-

my prostopadle/prosto na manometr.

12 – LICZBA PUNKTÓW WZORCOWANIA
Różne klasy dokładności manometrów określają 

różną liczbę punktów wzorcowania. W  przypadku 

najdokładniejszych manometrów (w klasie wyższej 

niż 0,05%), należy użyć „kompleksowej procedury 

kalibracji” i wykonać wzorcowanie w 11 punktach 

zakresu (punkt zerowy plus krok co 10% skali) w 3 

cyklach góra/dół zadawania ciśnienia. W przypad-

ku manometrów w średniej klasie (0,05% do 0,5%) 

należy zastosować „standardową procedurę kalibra-

cji” z 11 punktami, ale z mniejszą ilości powtórzeń 

góra/dół. Mniej dokładne manometry (klasy 0,5% 

oraz gorszej) należy wzorcować za pomocą „podsta-

wowej procedury kalibracji” z 6 punktami kalibracji 

(punkt zerowy plus krok co 20% skali) przy wzroście 

i spadku ciśnienia.

W praktyce manometry są czasami wzorcowane 

z mniejszą liczbą punktów wzorcowania. Oczywiście 

liczba punktów wzorcowania i cykli zależy również 

od wymagań aplikacji i dopuszczalnych błędów.

13 – HISTEREZA (KIERUNEK ZADAWANIA 
CIŚNIENIA)

Ponownie biorąc pod uwagę mechaniczną kon-

strukcję manometru, może on mieć pewną histere-

zę. Oznacza to, że wskazanie nie jest dokładnie takie 

samo, gdy porównamy ze sobą punkty wzorcowania 

w  kierunku narastającym i  opadającym ciśnienia. 

Aby dowiedzieć się, jaka jest wartość histerezy, na-

leży przeprowadzić wzorcowanie manometru za 

pomocą rosnących i  malejących punktów kalibra-

cji, tzn. najpierw zadawać coraz większe wartości 

ciśnienia, a następnie zmniejszać ciśnienie. Robiąc 

to ważne jest, aby upewnić się, że zadajemy ciśnie-

nie tylko w pożądanym kierunku. Na przykład pod-

czas kalibracji przy użyciu coraz wyższych wartości 

ciśnienia, musimy upewnić się, że nie obniżymy ci-

śnienia w  żadnym momencie podczas precyzyjnej 

regulacji ciśnienia, ponieważ spowoduje to utratę 

informacji o  histerezie. Jeśli przekroczymy punkt 

docelowy wraz ze wzrostem ciśnienia, musimy obni-

żyć ciśnienie z powrotem, a następnie ponownie je 

podnieść do punktu docelowego.

14 – DELIKATNE STUKANIE W MANOMETR
Czasami mechaniczny manometr może wymagać 

delikatnego stuknięcia w celu upewnienia się, że nie 

jest on przyblokowany przez jakiekolwiek tarcie lub 

utratę elastyczności, szczególnie jeśli nie był użytko-

wany przez dłuższy okres czasu. Podczas wzorcowa-

nia, gdy ciśnienie wejściowe zostanie ustabilizowane, 

możesz delikatnie stuknąć w manometr, aby spraw-

dzić, czy wskazanie się zmieni. Oczywiście robiąc to 

należy być delikatnym, aby nie uszkodzić miernika.

15 – ILOŚĆ CYKLI KALIBRACJI 
(POWTARZALNOŚĆ)

Podczas wzorcowania cykle wzorcowania powta-

rza się kilka razy w celu określenia powtarzalności 

wzorcowanego przyrządu. Jeśli wzorcowany mano-

metr ma złą powtarzalność, da różne wyniki pod-

czas kolejnych cykli kalibracji. Jeśli wywzorcowany 

zostanie tylko jednym cyklem, tracimy informacje 

o powtarzalności. Jak wspomniałem wcześniej, naj-

dokładniejsze manometry powinny być wzorcowane 

za pomocą 3 cykli. W praktyce powtarzalność jest 

często prowadzona jako badanie typu dla konkret-

nych instrumentów (marka/model). Gdy znana jest 

typowa powtarzalność, faktyczna kalibracja jest wy-

konywana tylko z jednym cyklem.

16 – ADIUSTACJA
Jeśli kalibracja wstępna (As Found) pokazuje, że 

manometr nie spełnia wymagań dokładności, nale-

ży coś zrobić. W większości przypadków wskaźnik 

powinien być tak ustawiony, aby mieścił się w do-

zwolonych granicach tolerancji. Po wyregulowaniu 

miernik należy ponownie poddać procedurze wzor-

cowania (As Left), aby zweryfi kować stan, w jakim 

go pozostawiamy. Jeżeli nie jest możliwe przeprowa-

dzenie adiustacji danego miernika, można obliczyć 

współczynnik korygujący i ten współczynnik należy 

wziąć pod uwagę przy normalnym użytkowaniu. To 

oczywiście utrudni użytkowanie manometru. Jeśli 

wskaźnik ma duży błąd, najlepiej go naprawić/wy-

mienić, a nie próbować adiustować, ponieważ naj-

prawdopodobniej nie będzie stabilny w przyszłości.

17 – DOKUMENTACJA – CERTYFIKAT 
KALIBRACJI

Ważnym aspektem wzorcowania jest oczywiście 

udokumentowanie wyników za pomocą certyfi katu 

kalibracji. Certyfi kat powinien dokumentować zada-

wane ciśnienie i  wskazanie badanego urządzenia 

oraz obliczenia błędu (różnicy przyłożonego ciśnie-

nia i wskazania). Z pewnością certyfi kat musi za-

wierać również inne informacje, zgodnie z norma-

mi/przepisami, w  tym niepewność wzorcowania. 

Certyfi kat można wypełniać ręcznie, tj. zapisywać 

wskazania miernika i wartości zadawanego ciśnie-

nia na papierze, a następnie „ręcznie” obliczać błąd. 

Można również użyć zautomatyzowanego rozwią-

zania, które automatycznie wykona dokumentację 

i obliczenia, a także prześle wyniki do oprogramo-

wania zainstalowanego na komputerze w celu wy-

drukowania wyników i archiwizacji.

18 – WARUNKI ŚRODOWISKOWE
Dla większości manometrów określono jaki 

wpływ na pomiar ma zmiana temperatury, co należy 


Niedokładności 
w odczycie wskazań 
manometru
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wziąć pod uwagę. Najczęściej manometr wzorcowa-

ny jest w temperaturze pokojowej, ale temperatura 

procesu może być zupełnie inna. Ta różnica tempe-

ratur między procesem a wzorcowaniem może po-

wodować różnice w dokładności pomiaru.

Warunki środowiskowe (temperatura i  wilgot-

ność) panujące w trakcie wzorcowania należy udo-

kumentować w certyfi kacie kalibracji.

19 – METROLOGICZNA IDENTYFIKOWALNOŚĆ
Podobnie jak w przypadku każdej kalibracji, na-

leży upewnić się, że urządzenie referencyjne używa-

ne do wzorcowania manometru ma ważne własne 

świadectwo kalibracji, a jego kalibracja jest zgodna 

z odpowiednimi normami krajowymi (śledzenie me-

trologiczne).

20 – NIEPEWNOŚĆ WZORCOWANIA (TUR / TAR)
Podczas każdego wzorcowania należy zdawać 

sobie sprawę z  całkowitej niepewności pomia-

rów kalibracyjnych, w przeciwnym razie wynik nie 

będzie miał dużej wartości. Świadomość znacze-

nia niepewności w  zakresie kalibracji wydaje się 

wzrastać, a także jest coraz częściej uwzględniana 

w  odpowiednich normach i  przepisach. W  nie-

których obszarach zamiast ob-

liczania niepewności stosuje się 

TUR (Test Uncertainty Ratio) 

lub TAR (Test Accuracy Ratio). 

Celem wyznaczenia tych współ-

czynników jest upewnienie się, 

że posiadany kalibrator (lub 

wzorzec) jest kilka razy do-

kładniejszy niż przyrząd, któ-

ry ma być wzorcowany, co pozwala na uniknię-

cie obliczania niepewności. Jednym z  najczęściej 

używanych współczynników jest 1: 4, co ozna-

cza, że   specyfi kacje kalibratora są czterokrotnie 

lepsze niż parametry wzorcowanego miernika.

W każdym razie dobrze jest zauważyć, że przy wy-

korzystaniu współczynników TUR/TAR, nie jesteśmy 

świadomi wszystkich istotnych składników niepew-

ności w procesie kalibracji i nie wiemy, jak dobra 

jest kalibracja. Dlatego bardziej zalecane jest obli-

czenie niepewności standardowej (całkowitej).

PODSUMOWANIE
Jak widzicie Państwo po lekturze artykułu, jest 

przynajmniej 20 kluczowych kwestii jakie należy 

wziąć pod uwagę przy wzorcowaniu manometrów. 

Brak uwzględniania którejkolwiek może dopro-

wadzić do niepoprawnego procesu wzorcowania, 

a co z tym związane, braku pewności co do wskazań 

swoich przyrządów. Z  różnych względów postepo-

wanie według tych 20 wytycznych może być utrud-

nione. Jednak czasami sama świadomość występo-

wania pewnych zjawisk 

wystarczy do prawidłowej 

interpretacji wyników.

Grzegorz Gruszka
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, na Wydzia-
le Automatyka, Elektronika i Informatyka, o specjalności 
Aparatura elektroniczna. W Introlu pracuje od 2005 roku 
na stanowisku menedżera produktu. Do jego kluczowych 
zadań należy dobór oraz doradztwo techniczne w zakresie 
przetworników ciśnienia oraz kalibratorów.

Tel: 32 789 01 21

Konfiguracja przetworników temperatury

nigdy nie była łatwiejsza i wygodniejsza!

Bez zasilania, bez okablowania.
Po prostu szybko. Po prostu wygodnie.

 czujtemp@introl.pl 
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Odpowiedni dobór parametrów spalania

Niejednokrotnie w przemyśle – ale i nie tylko – mamy do czynienia z procesami termicznymi wykorzystywanymi 
w procesach technologicznych. Jednym ze sposobów wytwarzania energii cieplnej jest spalanie. W czasach coraz 
bardziej restrykcyjnego prawa energetycznego, odpowiednio dobrane parametry to podstawa dla poprawnego 
procesu spalania. Kontrola tegoż procesu to również wymogi ochrony środowiska oraz potrzeba oszczędnego 
wykorzystywania paliw i energii. W poniższym artykule przedstawimy problematykę związaną z odpowiednim 
doborem parametrów spalania oraz urządzenia, za pomocą których możemy takich czynności dokonywać.

SPALANIE – TROCHĘ TEORII

Istota procesu spalania polega na 

gwałtownie przebiegającej, egzotermicz-

nej reakcji chemicznej materiału zwanego 

paliwem z tlenem. Reakcja ta zawsze po-

łączona jest z efektem cieplnym oraz rów-

nie często z efektem świetlnym (płomień). 

Mechanizm spalania zależy przede wszyst-

kim od stanu skupienia ciał reagujących 

oraz od warunków aeromechanicznych 

w jakich ten proces zachodzi. Substancje 

wyprowadzone z komory paleniskowej po 

spaleniu nazywamy produktami spalania 

lub spalinami. Spalanie nazywa się zupeł-
nym jeżeli w produktach spalania nie ma gazowych 

części palnych np. CO, H
2
, CH

4
. Spalanie nazywa się cał-

kowitym jeżeli w produktach spalania nie ma stałych 

części palnych. W procesie spalania wykorzystujemy 

różnego rodzaju paliwa – gazowe, ciekłe oraz stałe. 

W zależności od rodzaju spalanego paliwa oraz ilości 

powietrza dostarczonego podczas procesu spalania, 

skład chemiczny spalin jest różny.

Podstawą regulacji procesów spalania jest analiza 

spalin. Do tego celu służą różnego typu analizatory 

spalin jak np. ecom-J2KNpro. W spalinach znajduje 

się szereg produktów spalania, których ilość możemy 

zmierzyć, a w oparciu o wyniki przeprowadzać kon-

trolę/korektę parametrów spalania.

ANALIZA SPALIN
Na podstawie analizy spalin w przystępny spo-

sób możemy dokonywać oceny parametrów spala-

nia oraz bieżącej korekty składu mieszanki powietrz-

no-paliwowej. Analizatory takie jak 

ecom-EN3 dają możliwość pomia-

rów stężenia związków chemicznych 

w  spalinach, wyliczają parametry 

takie jak współczynnik nadmiaru 

powietrza, punkt rosy czy też stratę 

kominową oraz dają możliwość reje-

stracji zmierzonych parametrów.

Z punktu widzenia operatora anali-

zatora, który ma za zadanie nadzór nad 

procesem spalania, ważnymi związka-

mi są: CO
2
, CO, O

2
, NO

x
 oraz równie 

często sadza. Analiza spalin polega na 

ustaleniu zawartości wymienionych 

związków w spalinach. Najczęściej stę-

żenia powyższych gazów są podawane 

jako udział procentowy [%] lub jako 

ilość cząsteczek na milion [ppm].

Pomiary mogą być dokonywane za 

pomocą różnych metod. Naj-

popularniejsza – elektroche-

miczna [EC] – jest standardem 

dla analizatorów fi rmy ecom. 

Opcjonalnie można wypo-

sażyć analizatory w  sensory 

wykorzystujące podczerwień 

[NDIR] lub, jak np. w mode-

lu analizatora ecom-J2KNpro 

TECH, zastosować chemilumi-

nescencję [CLD] lub fotoaku-

stykę [PAS].

WSPÓŁCZYNNIK 
NADMIARU POWIETRZA

Jednym z  bardzo waż-

nych parametrów procesu 

spalania jest współczynnik 

nadmiaru powietrza λ (lambda). Współ-

czynnik ten określa stosunek faktycznie 

dostarczonej do spalania ilości (objętości) 


Analizator ecom-J2KN-
pro EXPERT


Analizator ecom-EN3

Pomiar metodą elektrochemiczną [EC]

Pomiar czujnikiem wykorzystującym 
podczerwień [NDIR]

Pomiar metodą chemiluminescencji [CLD]

Pomiar metodą fotoakustyczną [PAS]
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powietrza, do ilości powietrza teoretycznie potrzeb-

nej do całkowitego i zupełnego spalenia paliwa za-

wartego w mieszance palnej.

λ = L
Lt

gdzie: L – ilość powietrza dostarczanego

 Lt – ilość teoretycznie potrzebnego powietrza 

do całkowitego i zupełnego spalenia pa-

liwa zawartego w mieszance palnej

λ = 1 – skład stechiometryczny

λ > 1 – mieszanka uboga

λ < 1 – mieszanka bogata

W  przypadku idealnym (stechiometrycznym) 

λ =  1, co oznacza, że do spalania wykorzystano 

dokładnie taką ilość powietrza (tlenu) jaka jest po-

trzebna do spalenia całego paliwa. W rzeczywistości 

taka sytuacja nie ma miejsca, gdyż powietrze i pa-

liwo zawierają dodatkowe związki, które podczas 

spalania łączą się z tlenem.

W  przypadku mieszanki bogatej, w  spalinach 

pojawiają się gazy toksyczne – tlenek węgla (CO), tle-

nek azotu (NO), czy dwutlenek siarki (SO
2
). Aby spalić 

całe paliwo oraz aby spaliny zawierały mniejsza ilość 

szkodliwych związków, należy dostarczyć więcej tle-

nu. W tym przypadku współczynnik nadmiaru będzie 

większy od jedności (λ > 1 – mieszanka uboga).

Badając zawartość tlenu w spalinach wcześniej-

szy wzór możemy zastąpić wzorem:

λ = 20,95%
(20,95% - O2mierz)[%]

Na pomoc przychodzą nam analizatory spalin fi r-

my ecom, które wyliczają ten współczynnik w czasie 

rzeczywistym na podstawie mierzonych parame-

trów, co ułatwia bieżącą kontrolę i korektę parame-

trów procesu spalania.

Współczynnik nadmiaru powietrza ma duży 

wpływ na temperaturę spalania, co przekłada się 

na ilość zużytego paliwa. Im współczynnik nadmiaru 

powietrza wyższy, tym niższa temperatura spala-

nia. W tabeli 1 przedstawiono powyższą zależność 

w oparciu o spalanie gazu ziemnego E.

Współczynnik nadmiaru 
powietrza λ

 Temperatura spalania tspal 
[°C]

1,1 1 900
1,2 1 800
1,3 1 730
1,4 1 650
1,5 1 570
1,6 1 500
1,7 1 430
1,8 1 370
1,9 1 320
2,0 1 270

JAKOŚĆ PALIW A ILOŚĆ ENERGII CIEPLNEJ

Nawiązując do artykułu mgr inż. Zygmunta Pa-

chole „Wzrost zużycia gazu w procesie odlewniczym 
spowodowany obniżeniem wartości opałowej”1 może-

my zauważyć jak bardzo duży wpływ ma jakość paliwa

1 Z. Pachole, Przegląd Odlewnictwa, „Wzrost zużycia 

gazu w procesie odlewniczym spowodowany 
obniżeniem wartości opałowej”, 2015, nr 5-6, s. 18-23

na cały proces spalania i uzyskiwanie z tego procesu 

energii cieplnej. Jak opisuje autor, od składu paliwa – 

gazu zależą istotne parametry mające wpływ na spraw-

ność przemiany energii chemicznej na cieplną. Niższa 

temperatura spalania nie jest obojętna dla metalurgicz-

nych procesów odlewniczych czy hutniczych. Wysoka 

temperatura w tych procesach jest niezbędna. Wyższa 

temperatura płomienia powoduje zwiększenie zdolności 

płomienia do oddawania ciepła. Znacząco wpływa to na 

wielkość strumienia energii przekazywanej przez pro-

mieniowanie. Udział zawartych w  paliwie składników 

niepalnych (zanieczyszczeń) zwłaszcza azotu N
2 
nie po-

zostaje tutaj bez znaczenia. Stanowią one balast, który 

obniża kalorymetryczną temperaturę spalania!

Zawarty w  mieszance paliwowo-powietrznej 

azot atmosferyczny ma jeszcze większy wpływ na 

zmniejszenie efektywności procesu cieplnego. Spa-

liny nadmiernie rozcieńczone azotem atmosferycz-

nym (czyli duże λ) powodują obniżenie temperatury 

płomienia powstającego w  palniku. Rosną wtedy 

straty kominowe, które znacznie przekraczające 

energię użyteczną.

„Nawet niewielkie, zwyczajowo pomijalne w  ze-
stawieniach miesięcznych, okresowe zmniejszenie 
wartości opałowej gazu spowodowane zmniejszeniem 
udziału składników palnych, generuje łańcuch przy-
czynowo-skutkowych zdarzeń, których końcowym 
efektem jest zmniejszenie efektywności energetycznej 
i  sprawności, jako iloraz (wykładniczo) zmniejszone-
go strumienia energii użytkowej do energii pierwot-
nej. Sprawności energetycznej nie należy utożsamiać 
z efektywnością energetyczną.

ŋ = 
Eu

Ep

gdzie: Eu – energia użyteczna,

Ep – energia pierwotna.

Aby uniknąć wydłużenia czasu procesu cieplne-
go, koniecznym staje się zwiększenie mocy palnika. 
W  przypadkach skrajnych osiągnięcie odpowiedniej 
mocy, a także odpowiednio wysokiej temperatury pło-
mienia, staje się niemożliwe ze względu na trudny lub 
niemożliwy do zmiany zespół cech konstrukcyjnych 
urządzeń technicznych, takich jak palnik, palenisko, 
kanały spalinowe”.2

Widać zatem jak ważna jest również jakość paliw 

(gazu) w ekonomicznym podejściu do procesu spa-

lania. Niestety nie mamy wpływu na bieżącą jakość, 

2 Ibidem s 21.
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a koszty monitorowania bieżącego składu gazu są 

bardzo wysokie. Właśnie dlatego monitorując skład 

spalin za pomocą analizatorów jesteśmy w  stanie 

kontrolować proces spalania, przy dużo niższym na-

kładzie fi nansowym.

Defl acja energii paliwa 
[%]

Zwiększone zużycie gazu 
[%]

6,3 10,0

11,4 19,0

14,2* 21,5

18,3** 35,3

23,0 43,0

* Maksymalny dopuszczalny spadek wartości opało-

wej gazu zgodnie z IRiESP

** Maksymalny dopuszczalny spadek wartości opa-
łowej gazu wg PN-C-04753

SPALANIE A EKOLOGIA
Od początków rewolucji przemysłowej Europy 

głównym źródłem energii dla przemysłu i  energe-

tyki był węgiel kamienny. W  związku z  tym pro-

dukcja zanieczyszczeń przez człowieka to tradycja 

sięgająca kilku wieków. Z uwagi na wysoką emisję 

CO
2
, spalanie węgla uważane jest za najmniej eko-

logiczną technologię produkcji energii. Nie zmienia 

to faktu, że spalanie innych paliw również powodu-

je emisję szkodliwych związków. Kolejny szkodliwy 

związek powstający w procesie spalania to tlenek 

węgla (CO). Głównym jego źródłem jest niepełne 

spalanie paliw (λ < 1), szczególnie węgla. Obok dwu-

tlenku i tlenku węgla najczęstszymi zanieczyszcze-

niami w Polsce to także związki siarki i azotu oraz 

drobne pyły. Przy wysokiej temperaturze spalania 

paliw zachodzi częściowe utlenienie azotu z powie-

trza i azotu z paliwa, a w jego wyniku tworzenie 

się także tlenków azotu. Tlenki azotu (NO
x
) nawet 

w  minimalnych stężeniach w  powietrzu działają 

drażniąco na organy układu oddechowego, niszczą 

urządzenia i materiały, przyczyniają się do powsta-

wania smogów, pogarszają widoczność i ogranicza-

ją nasłonecznienie powierzchni Ziemi. Są one szko-

dliwe dla organizmów żywych, co stawia je, zaraz za 

dwutlenkiem siarki SO
2
, w gronie najgroźniejszych 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Z  roku na rok instytucje nadzorujące ochronę 

środowiska zaostrzają przepisy dotyczące emisji 

szkodliwych związków do środowiska. Wiele fi rm, 

aby sprostać obowiązującym przepisom, buduje 

różnego rodzaje instalacje jak np. instalacja odsiar-

czania spalin, czy też montuje specjalistyczne fi ltry. 

Wszystko to ma za zadanie oczyszczanie spalin do 

poziomów akceptowalnych. Do monitorowania emi-

sji fi rmy te wykorzystują przemysłowe analizatory 

spalin. Firma ecom oferuje również przenośne ana-

lizatory do ciągłego monitorowania emisji (jak np 

ecom-J2KNpro TECH).

PODSUMOWANIE
Jak z  powyższego artykułu wynika, wydają-

cy się z pozoru prosty proces spalania nie jest już 

taki prosty w  praktyce. Na jakość spalania i  ilość 

wygenerowanej energii cieplnej składa się wiele 

czynników, które należy kontrolować i  na każdą 

zmianę szybko reagować. 

Wszystko po to, aby proces 

spalania był dla użytkowni-

ka jak najbardziej wydajny 

i bezpieczny. Niezbędnym są 

przy tym analizatory spalin, 

które wyposażone w  szereg 

sensorów i  funkcji pomoc-

niczych umożliwiają zarzą-

dzaniem procesem spalania, 

okresowymi regulacjami czy 

przeprowadzanie przeglądów 

okresowych.

Pamiętajmy, że kontro-

lując proces spalania należy 

zwrócić szczególną uwagę 

na współczynnik nadmiaru 

powietrza, który wpływa na 

temperaturę spalania, a  co 

z  tym związane, na zuży-

cie paliwa czy powstawa-

nie szkodliwych związków 

w  spalinach. Równie dużą 

uwagę musimy poświęcić za-

wartości spalin, tak, aby na-

wiązując do obowiązujących 

norm, emitować do środowi-

ska jak najmniej zanieczysz-

czeń. Dążąc do kompromisu 

musimy więc tak dobierać 

parametry spalania, aby proces spalania był jak naj-

bardziej bezpieczny, opłacalny pod względem eko-

nomicznym i przyjazny dla środowiska.

Łukasz Dziedzic
W Introlu pracuje od 2006 roku, obecnie na stanowisku mene-
dżera produktu. Na co dzień zajmuje się doborem przenośnych 
urządzeń diagnostycznych.
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