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2. CHARAKTERYSTYKI TERMOMETRYCZNE TERMOELEMENTÓW I METALOWYCH 
OPORNIKÓW TERMOMETRYCZNYCH  

 
2.1. Cel ćwiczenia: 
 
− zapoznanie się ze zjawiskami fizycznymi, na których oparte jest działanie termoelementów i oporników 
termometrycznych; 
− zapoznanie się z rodzajami termoelementów i oporników termometrycznych; 
− rozpoznanie termoelementów i oporników termometrycznych na podstawie ich charakterystyk 
termometrycznych. 
 
2.2. Wiadomości podstawowe 
 
 Termoelementy i oporniki termometryczne są elementami termometrów termoelektrycznych i 
rezystancyjnych, przetwarzającymi wielkości cieplne na wielkości elektryczne. 
 Termoelementami nazywamy połączone na jednym końcu dwa róŜne materiały, takie jak: metale 
czyste, stopy metali, niemetale. Części składowe termoelementu pokazane są na rysunku 2.1. JeŜeli spoinę 
pomiarową termoelementu umieścimy w innej temperaturze niŜ temperatura, w jakiej znajdują się jego wolne 
końce, to między wolnymi końcami termoelementu pojawi się siła termoelektryczna E. Ta siła termoelektryczna 
jest składową dwu sił termoelektrycznych: Peltiera – występującej w spoinie pomiarowej i Thomsona – 
występującej na termoelektrodach. W technice pomiarowej interesuje nas sumaryczna siła termoelektryczna E. 
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Rys. 2.1. Termoelement: 1 – spoina pomiarowa, 2 – wolne końce, 3 - termoelektrody 

 
 Zjawiskami termoelektrycznymi występującymi w termoelemencie rządzą trzy podstawowe 
prawa: 

- prawo trzeciego przewodnika mówiące, Ŝe wprowadzenie do obwodu przewodników A i B trzeciego 
przewodnika C nie wpływa na wartość wypadkowej siły termoelektrycznej pod warunkiem, Ŝe obydwa 
końce przewodnika C znajdują się w takiej samej temperaturze, 

- prawo kolejnych przewodników mówiące, Ŝe siła termoelektryczna obwodu złoŜonego z przewodników 
B i C, przy określonej róŜnicy temperatur obu spoin, równa jest róŜnicy sił termoelektrycznych 
obwodów, jakie kaŜdy z tych przewodników utworzyłby z metalem A przy tej samej róŜnicy 
temperatur, 

- prawo kolejnych temperatur mówiące, Ŝe siła termoelektryczna obwodu o temperaturze spoiny 
pomiarowej t1 i temperaturze spoiny odniesienia t3 równa jest róŜnicy siły termoelektrycznej tego 
obwodu przy temperaturze odniesienia t2 i siły termoelektrycznej tego obwodu o temperaturze 
pomiarowej t3 i temperaturze spoiny odniesienia t2. 

Materiały, z których wykonuje się termoelementy, powinny charakteryzować się wieloma własnościami, 
pozwalającymi łatwo, dokładnie i powtarzalnie mierzyć, w szerokich granicach, temperatury róŜnych obiektów. 
Do najczęściej stosowanych termoelementów moŜna zaliczyć: 

- termoelement platynorod – platyna (PtRh 10 – Pt), t ≤ 1300oC, tdop ≈ 1750oC, 
- termoelement platynorod – olatynorod (PtRh 30 – PtRh 6), t ≤ 1600oC, tdop ≈ 1800oC, 
- termoelement nikielchrom – nikielaluminium (NiCr – NiAl), t ≤ 1000oC, tdop ≈ 1200oC, któremu 

odpowiada termoelement chromel – alumel (Ch – A), 
- termoelement miedź – konstantan (Cu – Konst), t ≤ 500oC, tdop ≈ 600oC, 
- termoelement Ŝelazo – konstantan (Fe – Konst), t ≤ 700oC, tdop ≈ 900oC, 
- termoelement nikielchrom – konstantan (NiCr – Konst), t ≤ 700oC, tdop ≈ 800oC, któremu odpowiada 

termoelement chromel – kopel (Ch – K). 
W termoelementach wysokotemperaturowych przeznaczonych głównie do pomiaru temperatur powyŜej 

1000oC, termoelektrody wykonuje się z takich pierwiastków, jak: wolfram, molibden, tantal, krzem, węgiel, iryd, 
rod, ren i inne. Temperatury dopuszczalne dla termoelementów wysokotemperaturowych wahają się w granicach 
2000 – 2700 oC. 
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 Dla kaŜdego z termoelementów, przy stałej temperaturze wolnych końców t2 istnieje zaleŜność 
pomiędzy siłą termoelektryczną E a temperaturą spoiny pomiarowej t1, to znaczy: 

)t(fE 1=       (2.1) 

 ZaleŜność tę, zwaną charakterystyką termometryczną, wyznacza się dla róŜnych termoelementów 
eksperymentalnie i podaje w postaci tablic lub wykresów (najczęściej dla t2 = 0oC). 
 Opornikiem termometrycznym nazywa się metalowe uzwojenie rezystancyjne, zmieniające swą 
rezystancję w funkcji temperatury mierzonej, wsparte na kształtce z materiału izolacyjnego. Do wykonywania 
uzwojeń oporników termometrycznych uŜywa się najczęściej platyny: 

- platyna Pt,  -200 ≤ t ≤ 850oC,  tdop ≈ 1000oC, 
Do najwaŜniejszych własności, jakimi powinny charakteryzować się metale, z których wykonuje się 

oporniki termometryczne, naleŜy zaliczyć: moŜliwie duŜą zmianę wartości rezystancji w funkcji temperatury, 
moŜliwie wysoką temperaturę topnienia, stałość własności fizycznych, odporność na wpływy chemiczne i duŜą 
rezystywność. Oporniki termometryczne oznacza się symbolami pierwiastków, z których są wykonane ich 
uzwojenia oraz liczbą określającą wartość ich rezystancji w temperaturze 0oC (np. Pt 100, Pt 10). 
 Charakterystyką termometryczną opornika termometrycznego nazywa się funkcję określającą zaleŜność 
jego rezystancji od temperatury: 

)t(fR 1=       (2.2) 

Przebieg powyŜszej funkcji wyznacza się dla róŜnych oporników termometrycznych eksperymentalnie i podaje 
w postaci tablic lub wykresów. 
 W laboratoriach metrologicznych do określania charakterystyk termometrycznych termoelementów i 
oporników termometrycznych stosuje się termostaty cieczowe i piece oporowe rurowe. 
 Charakterystyki termometryczne najczęściej stosowanych termoelementów i oporników 
termometrycznych podawane są w tablicach. 
 
2.3. Program ćwiczenia: 
− wyznaczyć wartości )tt(fE 21 −=  badanych termoelementów, 

− wyznaczyć wartości )t(fR 1=  badanego opornika termometrycznego, 

− rozpoznać badane termoelementy i opornik na podstawie przeprowadzonych pomiarów i znormalizowanych 
charakterystyk termometrycznych róŜnych termoelementów i oporników termometrycznych. 
 
2.4. Przebieg ćwiczenia: 
− połączyć badany układ zgodnie z rysunkiem 2.2, 
− nagrzewać piec kolejno do temperatur, których wartości nastawiane na regulatorze temperatury wynoszą 
około: 40, 60, 80, 120, 160, 200 i 240 OC, 
− mierzyć miliwoltomierzem o duŜej rezystancji wewnętrznej siłę termoelektryczną (elektromotoryczną) 
termoelementu wzorcowego (PtRh10 − Pt) i termoelementów badanych oraz mostkiem termometrycznym 
(Wheatstone`a) rezystancję opornika termometrycznego dla kaŜdej z ww. nastawy temperatury. 
− mierzyć termometrem półprzewodnikowym lub pirometrem temperaturę wolnych końców badanych 
termoelementów. 
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Rys. 2.2. Układ pomiarowy: 1 − piec, 2 − element grzejny, 3 − regulator temperatury, 4 − termostat, 5 − badany 

opornik termometryczny, 6 − badany termoelement, 7 − wzorcowy termoelement, 8 − mostek termometryczny, 9 
− miliwoltomierz o duŜej rezystancji wewnętrznej 
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2.5. Zawartuść sprawozdania: 
− schemat oraz zwięzły opis badanego układu, 
− zestawienie wszystkich pomiarów i obliczeń, 
− przytoczenie wzorów stosowanych do obliczeń, 
− rozpoznanie badanych termoelementów i opornika termometrycznego, 
− wykreślenie na podstawie przeprowadzonych pomiarów charakterystyk termometrycznych badanych 

termoelementów (dla C0t O
2 = ) i opornika termometrycznego i wykreślne porównanie uzyskanych 

charakterystyk z charakterystykami znormalizowanymi, 
− analiza uzyskanych wyników. 
 
Literatura  
 
1. Michalski L., Eckersdorf K., Kucharski J.: Termometria. Przyrządy i metody. Wyd. Pol. Łódzkiej, 1998. 
2. Michalski L., Eckersdorf K.: Pomiary temperatury. WNT, Warszawa, 1986 wyd. III. 
3. Hauser J.: Elektrotechnika. Podstawy elektrotermii i techniki świetlnej. Wyd. Pol. Poznańskiej, 2006. 
 
 
 

 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 

 
 
 



 

60-965 Poznań 
ul.Piotrowo 3a 

tel. (0-61) 6652688  
fax (0-61) 6652389  

http://lumen.iee.put.poznan.pl 

 

 


