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Danes sem govorila z našim slovenskim naročnikom, večji energetski objekt, oddelek nabave. Ob letnem 

remontu se niso odločili za menjavo platinastih elementov, čeprav sem spodnjo zgodbo skomunicirala 

tudi osebno. »Je predrago, šparamo na vsakem koraku«.  

Ne želim, da šparate tam, kjer to ni mogoče, ne želim, da samo mi poznamo to zgodbo. Želim, da jo 

izveste vsi, in da skupaj ustvarimo prave prihranke, ne cekinčke, ampak prave finančne učinke tisočih 

evrov in v resnici pozitivno vplivamo na vašo ENERGETSKO UČINKOVITOST, na vaše in naše VIDIKE 

TRAJNOSTI, na NIŽJO OGLIČNOST, na NIŽJE STROŠKE novih termočlenov, na NIŽJE STROŠKE DELA, na 

DALJŠO ŽIVLJENJSKO DOBO PEČI in IZOLACIJ ter na učinkovit temperaturni NADZOR KVALITETE vaših 

izdelkov.   

 

Pravilna uporaba platinastih (in drugih) termočlenov in energetska 

učinkovitost 

 

Industrija, ki ima procese na visokih temperaturah, pogosto uporablja platinaste termočlene (S, R in B 

tip) za meritev temperature, če je ta višja od 1100 °C in/ali nikelj-kromove (K tip) kadar je delovna 

temperatura do 1000 °C oziroma največ do 1100 °C. Platinast termočlen je v tem prispevku splošen 

naziv za termočlene v kombinaciji platina-rodij, standard EN 60584 (tip S, R in B).  

Platina in rodij sta redki žlahtni kovini, ki ju pridobivamo z zapletenim in dragim postopkom, zato sta 

dražji od zlata. Imata odlične termoelektrične lastnosti, ki jih uporabljamo za merjenje temperature do 

1800 °C, kot termočlen običajno med 1100 °C in 1700 °C. Na prvi pogled in za običajnega uporabnika 

gre za drag »merilni senzor«, saj povprečno govorimo o cenah več sto evrov za en termoelement. Zato 

je nakup in menjava platinastih termočlenov vedno vroča debata med oddelki vzdrževanja in nabave. 

A temu ne sme biti tako. Zakaj? 

 

Poglejmo malce teorije. 

Samo surovina najčistejše izvedbe se uporablja za proizvodnjo platinaste žice (ena žička je čista platina 

(Pt), druga žička je platina z dodanim rodijem (Rh)). Glede na količino rodija v zlitini razlikujemo 

termočlene kot S, R ali B tip.  

Platinasti žički lasersko zvarimo in oblečemo v zaščitno palico in zaprto cevko - eno, dve ali tri 

(praviloma vse keramika C799). Platina je namreč atmosfersko nestabilna in nase povleče spojine iz 

okolice. Te kemične reakcije povzročijo spremembo termonapetosti, zato ima vsako onesnaženje ali 

neprofesionalna uporaba platinastih termočlenov velik vpliv na točnost meritve. Za pravilno in 

dolgotrajno uporabo je potrebno upoštevati sledeče faktorje uporabe:  

1. onesnaženje s kemičnimi hlapi 

Hlapi iz kovinskih in nekovinskih površin kondenzirajo na površini termočlena, če meritev 

izvajamo brez keramične zaščite termočlena, ali če je keramika slabe kvalitete. Kemični hlapi 

se zaradi visokih temperatur razpršijo na in v površino žic, posledično se spremeni 

termonapetost, zmanjša se točnost termočlena. 

 



2. reduktivna atmosfera (reducing atmosphere*) 

V reduktivni atmosferi nastopi atomizacija platine, kar zniža življenjsko dobo 

termoelektričnega člena in njegovo točnost.  

 

3. onesnaženje z organskimi spojinami 

Organske spojine razpadejo zaradi vročine in ustvarijo pojav zmanjšane atmosfere. 

 

4. izbira pravega tipa in premer termočlena 

Izbira optimalnega tipa in premera termočlena zavisi od dejanske temperature procesa, 

atmosfere in željene življenjske dobe, točnosti in občutljivosti termočlena.  

 

5. dolgotrajna uporaba 

Skladno z zgoraj opisanimi pojavi nastopi postopno znižanje vrednosti termoelektrične 

napetosti v platinastih termočlenih, ki so izpostavljeni visoki temperaturi dalj časa. To povzroči 

difuzija rodija v platino. Na žalost tega pojava ni mogoče preprečiti, zato je potrebno platinaste 

termočlene redno preverjati in menjati.  
  

Ker nisem strokovnjak za fiziko in kemijo mi dovolite da uporabim Wikipedijo, ki sicer v angleškem jeziku, a po 

mojem mnenju uporabniku prijazno, razloži kaj je zmanjšanje atmosfere:  

*Reducing atmosphere 

A reducing atmosphere is an atmospheric condition in which oxidation is prevented by removal of oxygen and 
other oxidizing gases or vapours, and which may contain actively reducing gases such as hydrogen, carbon 
monoxide, and gases such as hydrogen sulfide that would be oxidized by any present oxygen. 

 

Kaj pa to pomeni v praksi? 

1. Platinastim termočlenov se ob uporabi zmanjšuje točnost, nenehno in nepopravljivo.  

 

Primer: nastavljena temperatura peči je 1350 °C, z referenčnim etalonom preverimo in 

izmerimo naprimer 1349 °C, naš vgrajen in že nestabilen termočlen pa poda le še 1300 °C. 

Regulacija seveda želi 1350 °C, zato dvigne dejansko temperaturo na skoraj 1400 °C, da 

zadosti zahtevam regulacije. Rezultat: zaradi nestabilnega termočlena 24 h/dan grejemo 

50 °C več kot potrebno, s tem še dodatno škodimo termočlenu, peči, izdelkom in 

izgubljamo ogromno energije. A znate izračunati koliko energije (elektrike, mazuta, plina, 

premoga …) je to v vašem primeru? To se splača izračunati in predložiti kot izredno 

učinkovit argument za energetsko učinkovitost in redno menjavo platinastih 

termoelementov. In ne pozabimo: danes 50 ° C je lahko že jutri 60 °C … napaka lahko zelo 

hitro narašča.  

 

2. Izkušnje kažejo, da pri temperaturi do 1300 °C in pravilni izvedbi termoelementa, le ta 

optimalno deluje od 6 mesecev do 1 leta. Potem je potrebno merilni del zamenjati. Če 

pravilno projektirano menjamo samo termočlen, torej vložek. In to menjavo je težko 

razložiti nadrejenim, ker element običajno še nima vidnih poškodb, deluje, sistem 

zadovoljivo kaže temperaturo. Samo pozabimo, da gre iz dneva v dan več energije v nič kot 

je vredno veliko takih termoelementov! To niso samo naše izkušnje, to so dolgoletne 



izkušnje, zato so redne menjave termočlenov že vkomponirane v novejše letalske in 

avtomobilske standarde poznane kot CQI direktive. To ni izumljanje tople vode, to je 

dejstvo.  

 

3. Platinaste termočlene je smotrno mesečno preverjati z referenčnim etalonom, ki ga 

imamo samo v ta namen (nikoli ne primerjamo enega delovnega z drugim delovnim 

elementom!).  

 

4. Za temperature višje od 1300 °C uporabimo platinasto žico v premeru 0,5 mm; za nižje 

temperature zadostuje 0,35 mm (tukaj se pogosto dogaja prilagoditev iz 0,5 na 0,35 mm 

zaradi cene, vendar POZOR!). 

 

5. Platina mora biti vedno dodatno zaščitena s keramično cevjo tipa C799 (dražja od C610 

ampak manj prepustna, tudi tukaj so pogoste cenovne prilagoditve, vendar POZOR!) ali 

drugo cevjo, ki na visoki temperaturi ne izpareva spojin (posebne oblike stekla ipd.). 

 

6. Vse menjave, testi, kalibracije in nabave so veliko cenejše od izgube energije 

zaradi slabega termočlena. 

 
7. To je fizika in ni zaščite, ki bi preprečila ta pojav, zato je potrebno upoštevati redne 

preveritve in menjave. 

 

8. Da se prihrani, se dogaja, da uporabnik ali slab dobavitelj uporabi staro žico za nove 

termoelemente. To je popolna norija in neprimerno. Zame je to kriminal, ker z nižjo 

nabavno ceno okradeš naročnika za veliko energijskih evrov. To poudarjam, ker se to 

dogaja. Poceni ponudniki to počnejo. Ko reče naročnik, da je naše temperaturno tipalo 50 

% dražje od drugega ponudnika takoj vem koliko je ura. 

 

9. Naročniki, ki znižujejo stroške pri nabavi platinastih termočlenov, sami sebi 

eksponentno povečujejo stroške na energiji. Trdim, da strošek nabave 

platinastega elementa nastopi samo prvič. Vse ostalo je energetska učinkovitost 

in to najboljša možna! 

 

10. Platina se odlično reciklira, tukaj je odvisno ali jo proizvajalec odkupuje ali ne, ker je to 

stroškovno zahtevno, analize so drage. Pri ELPRO Lepenik staro platino izvlečemo iz 

rabljenih ali poškodovanih elementov in jo v sistemu staro za novo obračunamo v dobro 

naročnika, takoj pri izvedbi naročila. Platino nekaj časa zbiramo, nato jo vračamo direktno 

k proizvajalcem na analizo in predelavo. Pogosto dosežemo izredno ugodne rezultate 

analize z izgubami le okoli 2 %, kar pomeni, da bo 97-98 % vrnjene platine v novi 

certificirano čisti zlitini. V resnici gre za borzni odkup in borzni nakup s stroški analize in 

predelave, a takšna razlaga lepo argumentira učinek. To nam uspeva, ker učimo naše 

naročnike ustrezne uporabe platinastih termočlenov in s tem dosegamo kar najboljše 

energetske in finančne učinke za naročnika, nas, proizvajalce in Zemljo.    

 

11. Preko odkupa stare platine direktno znižamo strošek naročniku. PLATINA JE REDKA 

KOVINA; POMAGAJTE NAM OHRANJATI NAŠO MODRO ZIBELKO IN DOVOLJ SUROVINE ZA 



NOVE RODOVE. Platino zbirajte in jo vračajte v odkup, to je tudi cenovno najbolj 

učinkovito.       

 

NE ŠPARAJTE TAKO, DA NE MENJATE TERMOČLENOV ZA VISOKO TEMPERATURO (niti platinastih, niti 

nikljevih). S TEM NE BOSTE PRIHRANILI. V RESNICI ŽE DANES PORABITE VEČ ENERGIJE KOT JE POTREBNO IN 

STANJE JE SLABŠE IZ DNEVA V DAN - PORABILI BOSTE VELIKO VEČ DENARJA! 

 

Čeprav je to tema, da bi še kar pisala naj bo dovolj za ta prispevek. Mislim, da sem zajela 

najpomembnejše in to brez olepševanja. Upam, da bo prispevek našel pot do uporabnikov, nabavnikov 

in odločevalcev. Zelo je pomembno, da je seznanjen širši krog, ker gre za vidike meritev, regulacije, 

točnosti/kalibracij, stroškov vzdrževanja, stroškov nabave in najpomembneje - stroškov energije.  

 

za vas pripravila Aleksandra Lepenik 

Rogoza, 6. december 2017, revizija 3. junij 2019, revizija 11. maj 2022, popravek »reduktivna 

atmosfera« 10. junij 2022 

 

P.S. Aleksandra sem strokovnjakinja na področju merjenja in kalibracij temperature pri ELPRO Lepenik 

& Co. Imam več kot 25 let izkušenj na področju industrijskih meritev temperature in relativne vlažnosti, 

podkrepljenih z vodenjem sistemov kakovosti, tudi za naš akreditiran kalibracijski laboratorij. A 

dejansko sem še vedno laik in se vsak dan naučim kaj novega. Redno analiziram rezultate naše 

proizvodnje, rezultate uporabnikov, rezultate kalibracij in raziskujem pojave in materiale za merjenje 

temperature. Še posebej z največjim veseljem vsak dan poslušam uporabnike in svetujem o tej in oni 

podobni temi. Lepo je, ko ima človek rad kar počne in še lepše, če je to pripravljen deliti z drugimi   


