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Dla pomiarÛw temperatur o†war-
toúci powyøej 300...400oC (nawet do
1600oC) stosuje siÍ czujniki w†postaci
termopar. Na rynku dostÍpnych jest
wiele rÛønych typÛw termopar, rÛø-
ni¹cych siÍ czu³oúci¹, charakterystyk¹
przetwarzania i†dok³adnoúci¹. Ze
wzglÍdu na szerokie zastosowanie,
wspomnimy o†trzech podstawowych
typach termopar: typu S, typu K†oraz
typu J. GÛrne maksymalne mierzone
za ich pomoc¹ temperatury (ze wzglÍ-
du na wytrzyma³oúÊ materia³Ûw) wy-
nosz¹ odpowiednio: ok. 750oC, ok.
1350oC oraz 1600oC.

PamiÍtaÊ naleøy, øe kaøde po³¹-
czenie kablowe moøe byÊ ürÛd³em
niepoø¹danych, zak³Ûcaj¹cych pomiar,
napiÍÊ termoelektrycznych. Wszelkie
po³¹czenia czujnika z†miernikiem wy-
konujemy wy³¹cznie przewodem kom-
pensacyjnym, dopasowanym do typu
termopary. Kaødy typ kabli kompen-
sacyjnych posiada izolacjÍ w†úciúle
okreúlonym kolorze. CzÍstym b³Ídem
jest wykonanie pod³¹czenia czujnika
do modu³u pomiarowego zwyk³ym
przewodem miedzianym.

NastÍpn¹ trudnoúci¹ jest zmienna
temperatura zaciskÛw przy³¹czenio-
wych miernika. Aby uzyskaÊ prawid-
³owy pomiar, naleøy albo termostato-
waÊ zaciski (co w†miernikach prze-
mys³owych jest zabiegiem nieop³acal-
nym), albo mierzyÊ aktualn¹ tempera-
turÍ zaciskÛw miernika i†uwzglÍdniÊ
j¹ przy obliczeniach wewnÍtrznych
w†mierniku. Zabieg ten, nazwany
kompensacj¹ zimnych koÒcÛw, nieste-
ty nie zawsze jest precyzyjny - bar-

Podstawowymi parametrami decy-
duj¹cymi o†doborze czujnika s¹: za-
kres mierzonej temperatury oraz wy-
magana rozdzielczoúÊ pomiaru. Typo-
we, wymagane dla pomiarÛw tempe-
ratury rozdzielczoúci wynosz¹ odpo-
wiednio: 0,1oC dla temperatur do ok.
500oC, oraz 1oC dla temperatur powy-
øej 500oC. Warto tutaj wspomnieÊ
o†czÍstym b³Ídzie pope³nianym przy
doborze urz¹dzeÒ pomiarowych: cho-
dzi o†powszechne mylenie rozdziel-
czoúci odczytowej z†dok³adnoúci¹ po-
miaru. RozdzielczoúÊ, jest to naj-
mniejsza moøliwa do odczytania na
wyúwietlaczu zmiana temperatury,
dok³adnoúÊ zaú to potocznie mÛwi¹c,
poprawnoúÊ wskazywania rzeczywis-
tej wartoúci mierzonej temperatury.

Realne, moøliwe do uzyskania roz-
dzielczoúci dziÍki powszechnemu sto-
sowaniu elektronicznych uk³adÛw po-
miarowych, osi¹gaj¹ wartoúÊ 0,01oC.
O†ca³kowitej dok³adnoúci pomiaru de-
cydowaÊ wiÍc bÍdzie raczej element
pomiarowy i†poprawnoúÊ wykonania
instalacji pod³¹czeniowej.

W†zakresie temperatur od ok. -50oC
do ok. +600oC jako czujniki s¹ najczÍú-
ciej stosowane czujniki rezystancyjne.
W†tej grupie, ze wzglÍdu na szeroki za-
kres pomiarowy oraz wysok¹ liniowoúÊ
przetwarzania, najpopularniejszy jest
czujnik Pt100. W†zaleønoúci od precyz-
ji wykonania, ich dok³adnoúÊ osi¹ga
ok. 0,2oC. Jest to granica, ktÛr¹ dla ty-
powych czujnikÛw Pt100 trudno prze-
kroczyÊ. Na ca³e szczÍúcie, wiÍksze do-
k³adnoúci w†typowych aplikacjach
przemys³owych nie s¹ wymagane.

O czym należy pamiętać
podczas dobierania
czujnika temperatury

WydawaÊ by siÍ mog³o, øe
zakup odpowiedniego czujnika

temperatury naleøy do
czynnoúci, o†ktÛrych na progu
XXI wieku nie wypada juø

wspominaÊ. Jak jednak pokazuje
praktyka, z†doborem czujnika
do aplikacji wielu projektantÛw

ma nadal problemy.
W†artykule sprÛbujemy

odpowiedzieÊ na pytanie, jakie
problemy powinniúmy rozwaøyÊ
przed wydaniem pieniÍdzy na

czujnik temperatury.

dzo duøo zaleøy od dok³adnoúci po-
miaru temperatury zaciskÛw.

W†bardzo dobrych miernikach,
ostatecznie osi¹gane dok³adnoúci
okreúlone s¹ na poziomie ±1oC. Z†te-
go m.in. wzglÍdu nie naleøy stosowaÊ
termopar do pomiaru temperatur
mniejszych od 200...300oC. Nie moø-
na jednak generalizowaÊ - s¹ aplika-
cje, gdzie inny czujnik nie moøe byÊ
zastosowany, pomimo wzglÍdnie nis-
kich temperatur.

Problem stabilnoúci pomiarÛw
w†uk³adach z†termopar¹ zwi¹zany jest
rÛwnieø z†niskim poziomem sygna³Ûw
pomiarowych (rzÍdu mikrowoltÛw).
Niezwykle istotne jest minimalizowa-
nie wp³ywu wszelkich zak³ÛceÒ, mo-
g¹cych pojawiÊ siÍ w†torze pomiaro-
wym naszego uk³adu. Problem ten
dotyczy g³Ûwnie indukowania siÍ na-
piÍÊ w†przewodach pod³¹czeniowych.
Dlatego projektuj¹c uk³ad pomiarowy
naleøy uwzglÍdniÊ rodzaj przewodÛw
i†sposÛb ich u³oøenia, odleg³oúci po-
miÍdzy poszczegÛlnymi elementami
uk³adu oraz s¹siedztwo napÍdÛw
elektrycznych.

Rys. 1. Typowy układ pomiarowy temperatury z czujnikiem
termoparowym

Niniejszy artyku³ zosta³ opracowany w opar-
ciu o “Praktyczny podrêcznik stosowania mier-
ników przemys³owych”. Podrêcznik dostêpny
jest w Internecie pod adresem: www.simpact.pl.
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