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Ćwiczenie Nr 1 

 

KONDUKCYJNA WYMIANA CIEPŁA – 

- STYKOWY POMIAR TEMPERATURY 

 

1.WPROWADZENIE 

Przewodzenie ciepła (kondukcja) jest to wymiana ciepła między bezpośrednio 
stykającymi się częściami jednego ciała lub różnych ciał, polegająca na przekazywaniu 
energii kinetycznej mikroskopowego ruchu cząstek (atomów, cząsteczek, jonów, elektronów). 
Przewodzenie ciepła występuje zarówno w ciałach stałych jak i płynach (cieczach i gazach). 
Wymiana ciepła wyłącznie przez przewodzenie odbywa się w ciałach stałych 
nieprzenikliwych dla promieniowania temperaturowego oraz w nieprzenikliwych dla tego 
promieniowania płynach, gdy nie występują w nich makroskopowe przemieszczenia 
względem siebie części płynu (np. przy odgórnym nagrzewaniu nieruchomego płynu). 

Dla kondukcyjnego pola izotropowego relację pomiędzy gęstością strumienia 
cieplnego q i gradientem temperatury grad  opisuje prawo Fouriera: 
 

q = - grad       (1) 
 
gdzie:  - przewodność cieplna właściwa (konduktywność cieplna) w W/(mK). 
 

Przewodność cieplna właściwa różnych ciał nie jest wielkością stałą i zależy od ich 
struktury, ciężaru właściwego, ciśnienia, temperatury i – niekiedy – wilgotności. 
Najistotniejsza jest zależność od temperatury, przy czym może ona mieć charakter rosnący 
lub malejący.  

Przewodność cieplna właściwa gazów mieści się w granicach 0,0050,5 W/(mK) i 
jest rosnącą funkcją temperatury. Dla cieczy (z wyjątkiem ciekłych metali) mieści się w 
granicach 0,090,7 W/(mK). Dla większości cieczy jest malejącą funkcją temperatury, rośnie 
z temperaturą dla wody i gliceryny. Pod pojęciem ciała stałego rozumie się nie tylko 
substancje o litej budowie, ale także materiały porowate, włókniste, zawierające w swej 
strukturze przestrzenie wypełnione gazem. Stąd też wynika szeroki zakres zmienności 
przewodności cieplnej właściwej ciał stałych 0,02  420 W/(mK). Te najniższe wartości 
zbliżone do wartości przewodności cieplnej właściwej gazów dotyczą właśnie materiałów 
porowatych i włóknistych. Najlepszymi przewodnikami ciepła są metale, a wśród nich srebro. 
Przewodność cieplna właściwa materiałów izolacyjnych rośnie wraz ze wzrostem 
temperatury, zaś dla większości metali maleje. 

Kondukcyjna wymiana ciepła umożliwia dokonanie stykowego pomiaru temperatury. 
Elektryczne termometry stykowe mierzą temperaturę cieczy, gazów i ciał stałych poprzez 



bezpośredni styk czujnika termometrycznego z badanym medium. Wymiana ciepła między 
czujnikiem a medium może odbywać się na drodze kondukcji, konwekcji i radiacji. Do 
najczęściej stosowanych termometrów stykowych należą: 

- termometry termoelektryczne, 
- termometry rezystancyjne, 
- termometry półprzewodnikowe. 
Ze stykowym pomiarem temperatury nieodłącznie związane są błędy dynamiczne 

pomiaru wynikające z bezwładności cieplnej czujnika. Przy nagłym zanurzeniu czujnika w 
danym medium termometr wskaże prawidłową wartość temperatury dopiero po pewnym 
czasie. 

 
Termometry termoelektryczne 
Siła termoelektryczna termoelementu wykonanego z dwóch metali AB, których spoina 

pomiarowa ma temperaturę , zaś spoina odniesienia ma temperaturę o jest funkcją obu tych 
temperatur. Aby siła termoelektryczna była zależna tylko od temperatury mierzonej , 
temperatura odniesienia o musi mieć stałą i znaną wartość. Zależność EAB=f() przy o=0C 
nazywa się charakterystyką termometryczną termoelementu AB (rys1). 

 

 
Rys.1. Charakterystyki termometryczne znormalizowanych termoelementów. 

 
Do przedłużenia termoelementu, a przez to do odsunięcia wolnych końców 

termoelementu od urządzenia grzejnego, służą przewody kompensacyjne; posiadają one taką 
samą charakterystykę termometryczną jak dany termoelement w zakresie temperatury 
stosowania danych przewodów. Przy łączeniu przewodów kompensacyjnych należy 
przestrzegać zgodności ich biegunowości z biegunowością termoelementu oraz aby miejsca 
łączeń obu końców termoelementu znajdowały się w tej samej temperaturze ł (rys2). 

 
Rys.2. Termoelement AB z przewodami kompensacyjnymi A’B’. 



W celu wyeliminowania wpływu zmian temperatury odniesienia o na wskazania 
termometru stosuje się urządzenia do jej stabilizacji (punkt stały 0C, termostat 50C), bądź 
urządzenia do korekcji wpływu tych zmian (urządzenia zewnętrzne lub wbudowane w 
przyrząd pomiarowy). 

 
Termometry rezystancyjne 
W termometrach rezystancyjnych wykorzystywana jest zależność rezystancji 

przewodnika metalowego od temperatury, którą ująć można w sposób przybliżony wzorem: 
 

R=R0(1+)      (2) 
 

gdzie: R- rezystancja w temperaturze  w , 
           R0- rezystancja w 0C w , 
           - cieplny współczynnik zmiany rezystancji w 1/C. 
 

Zależność R=f() nazywa się charakterystyką termometryczną rezystora 
termometrycznego (rys3). 

 
Rys.3. Charakterystyki termometryczne rezystorów termometrycznych o rezystancji 

znamionowej R0=100. 
 
Termometry półprzewodnikowe 
Do termometrów półprzewodnikowych zaliczyć można następujące termometry: 
- termistorowe i krzemowe wykorzystujące zmianę rezystancji z temperaturą, 
- diodowe i tranzystorowe wykorzystujące zmianę napięcia na złączu p-n z 

temperaturą, 
- scalone, stanowiące monolityczne zespolenie półprzewodnikowych czujników z 

elektronicznymi układami formującymi sygnał wyjściowy. 
W termometrach termistorowych stosowane są termistory o rezystancji malejącej z 

temperaturą (termistory NTC); zależność rezystancji termistora RT od temperatury T w K 
nazywana jest charakterystyką termometryczną termistora i wyraża się zależnością: 

 
RT=RToexp[B(1/T-1/To)]    (3) 

 
 
gdzie: B- stała zależna od materiału termistora w K, 
           To- temperatura odniesienia w K (najczęściej 298 lub 293 K), 
           RTo- rezystancja znamionowa (w temperaturze To) w . 



Charakter krzywej RT=f(T) przedstawiony jest na rys. 4. 

 
Rys.4. Zależność rezystancji termistora RT od temperatury T. 

 
Cieplny współczynnik zmiany rezystancji termistora zdefiniowany jako: 

 
T=(dRT/dT)*(1/RT)     (4) 

 
wyraża się wzorem: 
 

T=-(B/T2) [1/K]     (5) 
 

Wartości To (w temp. To) zawierają się w granicach od ok. –0,02 do ok. –0,06 [1/K]. 
Pozostałe termometry półprzewodnikowe opisane są w [1]. 

 
 

2.CEL ĆWICZENIA 
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z działaniem termometrów termoelektrycznych, 

rezystancyjnych oraz termistorowych. 
 

3.PROGRAM ĆWICZENIA 
3.1.Stanowiska badawcze 

Do badania termometru termoelektrycznego zastosowany będzie układ pomiarowy 
przedstawiony na rys.5. 

 
 

Rys.5. Układ do pomiaru charakterystyki termometrycznej termoelementu. 



Badania termometru rezystancyjnego i termistorowego przeprowadzone będą w 
układzie pomiarowym pokazanym na rys.6. 

 
Rys.6. Układ do pomiaru charakterystyki termometrycznej czujnika rezystancyjnego Pt 100 

oraz termistora. 
 
 

3.2.Wyznaczenie charakterystyki termometrycznej termoelementu 
Stosując układ pomiarowy z rys.5 pomierzyć miernikiem cyfrowym METEX na 

zakresie 200mV napięcia stałego siłę termoelektryczną badanego termoelementu NiCr-
NiAl(K) w funkcji temperatury r. Jako temperaturę rzeczywistą r należy przyjąć wskazania 
termometru cyfrowego. Pomiary wykonać dla ustalonych wartości: r= ok. 200, 400, 600 i 
800C. Dla ułatwienia oceny stanu ustalonego należy obserwować wskazania rejestratora. 
Temperaturę w piecu regulować ręcznie przy pomocy autotransformatora zasilającego 
elementy grzejne pieca. Dla każdego pomiaru podać właściwą wartość siły termoelektrycznej 
EN z normy [2] oraz określić odchyłki E i klasę badanego czujnika. 

 
Tabela 1. Wyniki pomiarów charakterystyki termometrycznej badanego termoelementu K. 

r C      
ot C      
E mV      
0C C      

 =(0C +ot)-r C      
Klasa -      

 
 
 
3.3.Wyznaczenie charakterystyki termometrycznej czujnika rezystancyjnego oraz 
termistora 

Stosując układ pomiarowy z rys.6 pomierzyć miernikiem cyfrowym METEX 
rezystancję czujnika rezystancyjnego (na zakresie 200) oraz rezystancję termistora (na 
zakresie 200k) w funkcji temperatury r. Jako temperaturę rzeczywistą r należy przyjąć 
wskazania termometru rtęciowego. Warunki nagrzewania i czas pomiaru poda prowadzący 
zajęcia. Dla każdego pomiaru dotyczącego czujnika rezystancyjnego Pt100 podać właściwą 
wartość rezystancji RPt,N z normy [3] oraz określić odchyłki R i klasę badanego czujnika. 

 



 
Tabela 2. Wyniki pomiarów charakterystyki termometrycznej czujnika termistorowego oraz czujnika  
                rezystancyjnego Pt100. 
 

r C     
Rtermistora k     

RPt      
RPt,N      

R=RPt-RPt,N      
Klasa -     

 
 
4.OPRACOWANIE WYNIKÓW 

Wyniki pomiarów zamieszczone w tabeli 1 przedstawić wykreślnie w postaci krzywej 
E=f(r) i porównać ją z odpowiednią charakterystyką przedstawioną na rys.1. 

Wyniki pomiarów zamieszczone w tabeli 2 przedstawić wykreślnie w postaci 
krzywych R=f(r). Wyznaczoną charakterystykę dla czujnika rezystancyjnego porównać z 
odpowiednią krzywą z rys.3. Na podstawie charakterystyki R=f(r) dla termistora wyznaczyć 
wartości RTo (dla To=298K) i To oraz obliczyć stałą materiału termistora B. 
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PYTANIA KONTROLNE 
 

1. Na czym polega kondukcyjna wymiana ciepła? 
2. Co mówi prawo Fouriera? 
3. Jakie ciała mają największą a jakie najmniejszą przewodność cieplną właściwą? 
4. Od czego zależy siła termoelektryczna termoelementu? 
5. Jak należy łączyć termoelement z przewodami kompensacyjnymi? 
6. Co to jest charakterystyka termometryczna rezystora termometrycznego? 
7. Jakie typy termometrów zaliczamy do termometrów półprzewodnikowych? 


