
Czujniki pomiaru temperatury: stykowe nieelektryczne 

 

KLASYFIKACJA PRZYRZĄDÓW DO POMIARU TEMPERATURY 
• Stykowe (termometry) 

o Nieelektryczne 
� Rozszerzalnościowe 

• Szklane 

• Dylatacyjne 

• Bimetalowe  
� Manometryczne 

• Cieczowe 

• Gazowe 

• Parowe 
 

o Elektryczne 
� Termoelektryczne 
� Rezystancyjne 

• Metalowe 

• Półprzewodnikowe 
 

• Bezstykowe (pirometry) 
o Radiacyjne 
o Fotoelektryczne 
o Monochromatyczne z zanikającym włóknem 
o Dwubarwne 

Jednostki temperatury 
Podstawową jednostką temperatury SI  jest  Kelwin [K]. W celu 
przeliczenia na stopnie Celsjusza [

o
C] lub Fahrenheita [

o
F] należy 

użyć wzorów: 

 

 



Czujniki stykowe nieelektryczne 

1. Rozszerzalnościowe: 
Szklane: ich metoda działania oparta jest o różne materiały w 
stanie ciekłym zamknięte w szklanej rurce. Najczęściej spotykane 
to termometry rtęciowe (z różną skalą ciśnienia w środku), 
alkoholowe i pentanowe. Wynika to z dużego współczynnika 
rozszerzalności cieplnej tych substancji. 

 
 

2. Termometry dylatacyjne i bimetalowe. 
Czujniki te oparte są o zasadę różnej rozszerzalności cieplnej 
materiałów stałych. Im większa jest różnica współczynników 
rozszerzalności dwóch materiałów tym łatwiej można wykonać z 
nich czujnik. 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Zasada działania termometru 
dylatacyjnego: 
 
 

1. Materiał o większej rozszerzalności. 
2. Obudowa czujnika z materiału o 

mniejszej rozszerzalności 
3. Druga część pręta pomiarowego z 

tego samego materiału co obudowa. Ma 
zapobiegać zakłóceniom pomiaru. 



4. Wskaźnik często wspomagany przez przełożenia mechaniczne 
pozwalające na wzmocnienie sygnału.

5. Skala temperaturowa.
 
 

3. Czujniki bimetalowe
Są wykonane w postaci sprasowanych ze sobą dwóch rodzajów 
metali w kształcie taśmy I, U, spirali płaskiej lub walcowej.

 

4. Termometry manometryczne:
Charakteryzują się prostą budową. Zbiorni
cieczy
średnicy)manometrem sprężystym. Mają też 
duży zakres pomiarowy od 
o
C. 

 
Długa kapilara pozwala odizolować manometr 
od środowiska pomiaru
 
 
 

Wskaźnik często wspomagany przez przełożenia mechaniczne 
e na wzmocnienie sygnału. 

Skala temperaturowa. 

Czujniki bimetalowe 
Są wykonane w postaci sprasowanych ze sobą dwóch rodzajów 
metali w kształcie taśmy I, U, spirali płaskiej lub walcowej.

 

 

Termometry manometryczne: 
Charakteryzują się prostą budową. Zbiorni
cieczy (czujka) połączony kapilarą (rurką o małej 
średnicy)manometrem sprężystym. Mają też 
duży zakres pomiarowy od -200 do ponad 700 

Długa kapilara pozwala odizolować manometr 
od środowiska pomiaru 

Wskaźnik często wspomagany przez przełożenia mechaniczne 

Są wykonane w postaci sprasowanych ze sobą dwóch rodzajów 
metali w kształcie taśmy I, U, spirali płaskiej lub walcowej. 

Charakteryzują się prostą budową. Zbiornik 
(czujka) połączony kapilarą (rurką o małej 

średnicy)manometrem sprężystym. Mają też 
200 do ponad 700 

Długa kapilara pozwala odizolować manometr 



 

5. TERMOMETRY TERMOELEKTRYCZNE 

Budowa 
Ogniwo termoelektryczne zwane termoelementem powstaje przez 
połączenie na jednym końcu dwóch przewodników, wykonanych z 
dwóch rożnych materiałów (metali, stopów lub niemetali). 
 

 
Spoinę pomiarową wykonuje się przez spawanie, lutowanie, 
zgrzewanie, a nawet przez połączenie mechaniczne - skręcanie lub 
zawalcowanie końców drutów. W zakresie temperatur do 150°C 
spoinę wykonuje się lutem miękkim, a w zakresie do 700°C lutem 
twardym (srebro), dla wyższych temperatur spoina jest 
wykonywana przez spawanie gazowe w atmosferze redukującej. 
Dla ochrony termoelementu od uszkodzeń mechanicznych i 
wpływu otoczenia, umieszcza się go w gazoszczelnej osłonie 
ochronnej. 
 

 



Obecnie, termoelementy wykonywane z pojedynczych drutów, 
praktycznie są wyparte przez termoelementy płaszczowe, które 
zostały opracowane do celów pomiaru temperatury w technice 
reaktorów jądrowych. Są to czujniki giętkie o małych średnicach 
(0,1÷6) mm i małej bezwładności cieplnej, odporne na korozję i 
wstrząsy. 

Podział termoelementów: 
Ze względu na zastosowany materiał termoelementy można 
podzielić na trzy zasadnicze grupy:   
a) termoelementy z metali szlachetnych,( zalicza się przede 

wszystkim te termoelementy, w skład których wchodzi platyna. )   
b) termoelementy z metali nieszlachetnych,   
c) termoelementy z niemetali.   
 


