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Uvod

Energetsko učinkovitost razumemo kot uveljavljen koncept 
doseganja enakega rezultata z manjšo porabo energije. Gre 
za odnos med doseženim učinkom in vloženo energijo. Veliko 
se ukvarjamo z energenti, izkoristkom, izgubami, pretvorbami, 
ogrevanjem, hlajenjem, razsvetljavo, presežno energijo, novimi 
tehnologijami, ugašanjem naprav, monitoringom, lestvicami, 
ocenjevanji in podobnimi pojmi. A redko, pravzaprav nikoli, v 
razpravah o energetski učinkovitosti govorimo o temperatur-
nem senzorju. To je pravzaprav zelo zanimivo dejstvo, ker vsi 
podzavestno verjamemo, kaj nam prikazuje prikazovalnik tem-
perature, in se ne vprašamo o točnosti senzorja ter ali bi ga mo-
rali preveriti in morda zamenjati, preden popolnoma odpove. 
Pri tem spregledamo, da se energetska učinkovitost začne pri 
senzorju.

Vsem procesom je skupen temperaturni senzor

V literaturi o energetski učinkovitosti prevladujejo naslovi po-
glavij z velikim vplivom: peka, hlajenje, zamrzovanje, kotlov-
nica, ohlajevalni sistemi, oskrba z vročo vodo, uparjevanje, 
pasterizacija, sterilizacija, destilacija, sušenje, cvrtje, toplotne 
črpalke, izmenjevalniki toplote, super učinkoviti motorji, dimni 
plini, monitoring. Še bi lahko naštevala, a prav vsem procesom 
je skupen temperaturni senzor. Pojavlja se vsepovsod, v najra-
zličnejših oblikah, čeprav ni omenjen nikjer.

Senzorji temperature, ki so v uporabi v industrijskih procesih, 
so narejeni iz naravnih kovin, kot so platina, rodij, nikelj, ba-
ker, krom in druge, ki imajo dobre termične lastnosti. Če po-
gledamo, kje je poraba energentov največja in je največja tudi 
količina izpustov, hitro ugotovimo, da gre najpogosteje za 
procese gretja, hlajenja, kemične procese ali procese z visoko 
temperaturo. Zlasti pri teh je negativni vpliv na uporabno dobo 
temperaturnih senzorjev največji, saj: ali vežejo iz okolice nase 
spojine, ki spreminjajo njihove lastnosti, ali se razgrajujejo za-
radi previsoke ali prenizke temperature in negativnih vplivov 
okolice, ali pa se enostavno starajo.

Vsi ti pojavi sprožijo podoben rezultat – utrujen senzor pri do-
ločeni temperaturi ne reagira z njeno dejansko vrednostjo, am-

pak s spremenjeno. To ne pomeni, da se je dejanska tempera-
tura spremenila, samo senzor več ne zmore, zato na primer pri 
1.000 °C signalizira 950 °C. Prikazovalniki, ki upornost ali termo-
napetost temperaturnih senzorjev prikažejo kot temperaturo, 
pri uporabi takšnega dotrajanega senzorja torej praviloma 
zaznajo oz. prikažejo nižjo temperaturo od dejanske. Ampak 
tega naša regulacija ne dovoli, saj smo vendar nastavili tem-
peraturno vrednost, ki jo želimo v procesu. Uporabniki želimo 
na prikazovalniku videti točno tiste številke, ki so zapovedane, 
zato krmilje ustrezno reagira – dvigne porabo energenta, da 
doseže želeno vrednost temperature na prikazovalniku. Nihče 
pa se ne vpraša, ali je ta vrednost pravilna. In to počne ves dan, 
vsak dan, dokler senzor popolnoma ne odpove, kar avtomati-
zacija prikaže kot prekinitev. Ne le da imamo lahko mesece in 
tudi leta dejansko veliko previsoko vrednost v temperaturnem 
procesu, to povzroči vedno močnejše lezenje senzorja, vedno 
večja je obremenitev naprave in končna temperatura je previ-
soka za izdelke.

Prikaz ON SITE kalibracije na terenu – ko uporabnik sam preverja svoje senzorje.
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Vse to rezultira v višjem energetskem računu, več izpustih in 
CO₂ kuponih, naprave se predčasno in prekomerno starajo ter 
potrebujejo pogostejše in vedno dražje vzdrževanje ter obno-
ve. Še pomembneje pa je, da izdelek ni optimalno kaljen, sušen, 
pečen, hlajen, steriliziran ali kakršnokoli že operacijo uporablja-
mo. Razen tam, kjer ga višja temperatura še samo utrdi, name-
sto uniči, na primer steklo. Toda rezultat je enak – porabili smo 
veliko preveč energenta za ohranjanje temperaturne vrednosti, 
ki niti ni pravilna. Torej veliko več težav za vloženo energijo, kar 
je obratno sorazmerno z namenom in konceptom energetske 
učinkovitosti.

Kaj storiti?

Problematika ni nova, je pa vedno bolj aktualna – cena ener-
gentov je velik del vsakega proračuna. Ob tem nam vedno bolj 
učinkoviti merilni sistemi omogočajo vedno bolj natančno 
merjenje in spremljanje temperature. A kaj pomaga prikaz na 
dve decimalki in najnovejši merilnik, avtomatizacija ali digita-
lizacija, če bo temperaturni senzor izven kontrole? Prikaz bo 
še vedno na dve decimalki, samo napačen glede na dejansko 
stanje. Zato moramo vse temperaturne senzorje preverjati. In 
kdo to lahko počne? Ne pozabimo, tudi napaka zaradi izvajalca 
meritve ni zanemarljiva, če se meritve loti kdo drug namesto 
usposobljenega meroslovca. Tudi energetske meritve lahko 

Prikaz kalibracije temperaturnega tipala v visokotemperaturni kalibracijski peči.

Prikaz kalibracije temperaturnega senzorja na 0 °C

izvaja samo kvalificiran pregledovalec – zakaj bi bilo pri tem-
peraturnih meritvah kaj drugače? Če potrebujete energetskega 
menedžerja, potrebujete tudi usposobljenega meroslovca ali 
zunanjega strokovnjaka področja. Le ta za dosego optimalnega 
rezultata upošteva pravilno izvedbo meritve (postopek prever-
janja), ima ustrezno preverjeno in delujočo opremo, upošteva 
merilno negotovost in pogoje okolice ter še kakšne prispevke 
in posebnosti glede na značaj meritve ali procesa. To delo ni le: 
pridem, zmerim, zapišem, poročam, ampak je veliko več.

In kaj več še lahko dosežemo?

Že samo z rednim nadzorom temperaturnih senzorjev in regu-
lacijskega sistema dosežemo pravilen odnos do prikaza tempe-
rature, ki je osnova za pravilno regulacijo ali avtomatizacijo. V 
sistem spadajo senzor, povezave (kabli, spojni elementi – po-
gosto zanemarjene komponente v sistemu) in regulacijska oz. 
krmilna enota. Temperaturni senzorji se že redno preverjajo v 
proizvodnjah, ki delujejo v skladu z direktivami CQI. Te predpi-
sujejo najdaljša obdobja uporabe določenih tipov termočlenov 
in njihova redna preverjanja. Ko rešimo nastajanje napake na 
viru, učinkovito upravljamo z energenti, ohranimo in omogo-
čimo dolge življenjske dobe naprav, zmanjšamo potrebo po 
rezervnih delih in obnovah, na najvišjem nivoju zagotavljamo 
ustrezno kvaliteto izdelkov, zmanjšamo ali odpravimo izmete, 
prihranimo veliko delovnih in vzdrževalnih ur (čeprav jih nekaj 
porabimo za meritve), učinkovito nadziramo izpuste in varuje-
mo naravo za našo prihodnost.

Nižji ogljični odtis ugodno vpliva na javno podobo in naša pri-
zadevanja za trajnostno delovanje. Ne glede na vse takojšnje 
finančne učinke storimo še veliko več – drastično izboljšamo 
svojo trajnostno bilanco in sledimo ciljem EU za zmanjšanje to-
plogrednih plinov do leta 2030.

Z rednim nadzorom temperaturnih meritev in pravočasnim 
ukrepanjem dosežemo velike finančne, okoljske, delovne in 
družbeno odgovorne učinke. Ne pozabimo: te ureditve se 
same poplačajo praktično takoj po vzpostavitvi, z vsemi zgoraj 
naštetimi pozitivnimi učinki. Kaj torej storimo z redno kontrolo, 
obnovo, menjavo temperaturnih senzorjev? Prihranimo. In to 
veliko.


