
A HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSE

A  hőmérséklet  az  egyik  leggyakrabban  mért  fizikai  mennyiség.  Pontos  mérése
életünk számos területén rendkívül fontos. Teljesítmény és hatásfok, termelékenység
és hatékonyság, minőség és megbízhatóság, mindezek komolyan befolyásolhatók a
hőmérséklet pontos mérésével és szabályozásával.
Ez a mennyiség nehezen mérhető és kalibrálható, ugyanis a hőmérsékleti tartományt
meghatározni és felosztani nem olyan egyszerű mint más mértékegységeknél, pl. a
távolság, tömeg és nyomás esetében. A mérhető pontok esetenként nem ugyanazt
mutatják  a  skála  egyik  irányában  mint  a  másikban,  gondoljunk  a  víz  fagyási  és
olvadási pontja közötti 0,01°C hőmérséklet különbségre. Általánosan elfogadott két
hivatkozási  pont  a  víz  meghatározott  körülmények  között  mérhető  fagyás  és
forráspontja, ez a 0 és 100°C.

Ipari körülmények között a hőmérsékletet mechanikus és elektronikus módon mérik,
mindkét esetben felhasználva az anyag egyes tulajdonságainak változó hő hatására
történő megváltozását. A mechanikus mérés az anyag térfogatváltozását alakítja át
mérhető  elmozdulássá,  melyet  megfelelően  kialakított  skálán  figyelhetünk  meg.
Elektromos mérésnél a megváltozó hőmérséklet hatására a vezetőkben bekövetkező
ellenállás változást,  illetve a vezetőn fellépő elektromos feszültséget használjuk a
méréshez.

HŐELEMEK

A hőmérséklet mérésére 1822 óta használnak hőelemet. Az alkalmazott megoldás
két  eltérő tulajdonságú vezető egyik  végükön összehegesztve,  a hegesztési  pont
mint mérési pont (M) és a szabad végek mint referenciapont (R), melyek között a
hőmérséklet-különbséggel arányos villamos jelet nyerünk. Ez a villamos feszültség
függ az alkalmazott vezetők anyagától, azokra jellemző érték. Fontos tudni, hogy az
elektromotoros  erő  nem  ebben  a  hegesztési  pontban  termelődik,  mint  sokan
helytelenül  hiszik,  hanem  a  csatlakozó  vezetők  teljes  hosszában  keletkezik,  a
hőmérséklet-különbség arányában.

A hőelemmel történő mérés hőmérséklet-különbség mérés, nem abszolút értéket ad,
ráadásul a keletkező feszültség nem egyenletes a teljes mérési tartományban, így
korrigálni kell. A keletkező feszültség függ a referenciapont hőmérséklet változásától,



ezért  azt  mindig  azonos  hőmérsékleten  kell  tartani.  Régen  ezt  olvadó  jég
segítségével biztosították, később termosztáttal szabályozott kamrát alkalmaztak, ma
elektronikus úton korrigálják a mért értéket. A referenciahely kialakítható az érzékelő
közelében, ekkor a helyi  referenciahely a kijelző/szabályzó egységgel közönséges
rézvezetékkel  köthető  össze.  Ha  a  kijelző/szabályzó  egységnél  alakítjuk  ki  a
referenciapontot,  akkor  kompenzáló  vezetéket  kell  alkalmazni  az  összekötéshez,
melynek anyaga azonos a hőelem anyagával.

Hőelemeknek nem  csak  tiszta  fémeket,  hanem  ötvözeteket  is  alkalmazunk,  a
pontosság és a mérési határ kiterjesztése, s nem elhanyagolható szempontként a
takarékosság érdekében. Leggyakrabban a következő, nemzetközi szabványokban
meghatározott hőelem párokat alkalmazzák:

Típus Anyag Üzemi/Max. hőmérséklet

J Fe-CuNi(Vas-Konstantán, Fe-Ko) 0-550/800°C
K NiCr-Ni (Nikkel-Króm-Nikkel) 0-800/1100°C
T Cu-CuNi(Réz-Réz-Nikkel) -185-300/400°C 
R Pt-RhPt(Platina-Rhodium13%) 0-1600/1700°C 
S Pt-RhPt(Platina-Rhodium10%) 0-1550/1750°C 

ELLENÁLLÁSHŐMÉRŐK

Az  ellenállás  ami  a  vezető  anyagok  kristályszerkezetében  a  szabad  elektronok
áramlásával  szemben  kialakul,  a  hőmérséklet  függvényében  változik,  a
hőmérsékletnek az elektronok ütközésére és az atomszerkezet rezgésére gyakorolt
hatása miatt. Ez az ellenállás és annak a hőmérséklet-változás arányában történő
változása az egyes anyagokra jellemző mértékű.
1860  óta  alkalmazzák  ezt  a  jelenséget  a  hőmérséklet  mérésére,  jelenleg  is  a
legelfogadottabb  mérési  eljárás,  mivel  abszolút  értéket  ad,  nem  kell  törődni  a
referenciapont azonos hőfokon tartásával, illetve korrekciójával.

Természetesen az ellenálláshőmérő sem mentes kedvezőtlen tulajdonságoktól. Az
ellenállás és közvetve a hőmérséklet méréséhez az ellenálláshőmérőn áramot kell
átvezetni  (a  kijelző/szabályzó  ezt  megteszi),  mely  így  felmelegíti  az  érzékelőt  a
mérendő anyaghoz képest, mérési hibát okozva. Az önfűtő hatás különösen erősen
jelentkezik lassan áramló gázok mérésénél. A keletkező hő egyenesen arányos az
ellenállással, négyzetesen az alkalmazott árammal, függ az érzékelő méretétől  és
konstrukciójától.  Fontos a jó  termikus kontaktus biztosítása az érzékelő és a
védőcső, valamint a védőcső és a technológiai folyamat között.



Az ellenálláshőmérőt  és a kijelző/szabályzó egységet  rézvezetékkel  kötjük össze,
ami  eltérő  anyaga  révén  szintén  mérési  hibát  okoz.  Ezt  a  hibát  úgy  lehet
kiküszöbölni,  ha  a  rézvezeték  hőmérséklet-változás  okozta  ellenállás  változását
mérjük, ezzel a mérést korrigáljuk. Ennek legegyszerűbb módja az, ha az ellenállás-
hőmérő  egyik  vagy  mindkét  pontját  két  vezetékkel  vezetjük  el,  s  megfelelően
kiválasztott mérőhíd segítségével a nem kívánt változást mérjük és kompenzáljuk.

A  legelfogadottabb  ilyen  termorezisztor  a  platina,  mert  nemesfém  lévén
tulajdonságait  változó  körülmények  között  is  hosszú  ideig  megőrzi,  ellenállása
hatszorosa a rézének, nagy tisztaságban állítható elő, ellenállás-hőmérséklet görbéje
közel lineáris.
A platina alapú ellenálláshőmérőt szabványok definiálják. A leggyakrabban használt
a Pt100 ellenállás, mely 0°C-on mért ellenállása 100 Ohm, két általánosan használt
pontossági osztályban. Az 'A' típusú Pt100 érzékelő megengedett eltérése 0°C-on a
névleges 100 Ohm-tól  +/-  0,06%, a  'B'  típusú érzékelő megengedett  eltérése  +/-
0,12%.

JELFELDOLGOZÁS, LEVÁLASZTÁS

Az elektronikus hőmérsékletmérés, mint minden egyéb analóg jelfeldolgozási mód,
számos  technikát  ismer  a  kis  jeltartományokban  fellépő  elektromos  zavarok
mérséklésére,  megszüntetésére.  A  legfontosabb  zavarforrás  a  kisfeszültségű
villamos hálózatok 230/400V feszültségű, 50Hz frekvenciájú villamos tere, mely a
hőelem  mV  tartományba  eső  jelét,  valamint  a  mérőellenálláson  átfolyó,  hasonló
nagyságrendű  jelet  jelentős  mértékben  zavarja.  Míg  ez  a  zavar  gondos
árnyékolással,  a  kompenzáló  vezeték  ereinek  sodrott  kialakításával  gyakorlatilag
kiiktatható,  az  egyenfeszültségű  zavarjelek  a  mérést  meghamisítják.  Jó
eredményeket lehet elérni a hőelem és mérőellenállás potenciálmentes kialakításával
is, de ez már a mérőkör tervezésének a feladata.

TÁVADÓK

Az elektromos zavarok kiküszöbölésének legegyszerűbb módja, ha a jelfeldolgozó
egységet,  kijelzőt,  szabályzót,  minél  közelebb  helyezzük  el  az  érzékelőhöz.
Amennyiben ez nem lehetséges, akkor az érzékelőnél helyben emeljük a jelszintet
olyan mértékűre melynél a zavarjel mértéke figyelmen kívül hagyható. Ez az eljárás
azzal  a  járulékos  előnnyel  is  jár,  hogy ennél  a  jelszintnél  kevésbé  érvényesül  a
vezeték  jelentős  ellenállása.  Kétvezetékes  távadóval  a  uV-mV feszültség  az  ISA
szabványnak  megfelelő  4-20mA  áramjellé  alakítva  nagyobb  távolságra  is
zavarmentesen  elvezethető.  Az  áramjel  nem  igényel  nagyobb  keresztmetszetű
vezetéket  a  veszteségek  csökkentésére,  ellentétben  a  feldolgozatlan  jelek
továbbításával.


