
Méréstechnika
Hőmérsékletmérés

Tantárgyfelelős: dr. Gillay Zoltán

gillay.zoltan@uni-mate.hu

1
Módosítva: 2021.03.04.

Méréstechnika (1FA35LAK01S)

Pálinkamester szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak



Hőmérséklet definíciója
A hőmérséklet az anyagok fizikai jellemzője. 
A hőmérséklet az anyagot felépítő részecskék mozgási 
energiájával kapcsolatos mennyiség. 

Celsius és Kelvin skála: azonos beosztás, nullpont 0 °C = 273,15 K

Hőmérsékletmérés felosztása
• Kontakthőmérés 

Kontakt hőméréskor a hőmérő érintkezik a mérendő testtel, közöttük hőcsere
megy végbe, amíg az egyensúlyi állapot be nem áll.
A kontakt hőmérők alkalmazásakor ügyelni kell arra, hogy a hőmérő érzékelő
része azonos hőmérsékletű legyen a mérendő testtel.

• Távhőmérők
A sugárzó hő mérésekor a hőmérő nem érintkezik a mérendő testtel. A mérendő
test által kibocsátott infravörös sugárzás alapján határozza meg a meg a
hőmérsékletet.
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A klasszikus hőmérsékletmérés alapja, az anyagnak hő hatására bekövetkező térfogat-, vagy 
hosszváltozása. Ezt használják fel a különböző gáz, folyadék és szilárd hőmérőknél. Ezek 
általában nem villamos eljárással működnek, de egyes változataik villamos mérésre is 
használhatók. 

• Folyadéktöltésű üveghőmérő
Jól ismert, elterjedt hőmérőfajta. A folyadék hőtágulása révén a magassága jelzi a 
hőmérsékletet.  Megfelelő kivitelben pontos és megbízható, ennek ellenére jelentősége 
egyre csökken. 

• Gáznyomású hőmérők
A hőmérséklet változás hatására a mérő patronban
változik a benne lévő gáz nyomása. A nyomás
mérésével kalibráción keresztül határozható meg a 
hőmérséklet. 

• Szilárd test hőtágulásán alapuló hőmérők
A szilárd testek hőtágulása kisebb, mint a gázoké
vagy a folyadékoké. Ezért a jobb érzékenység
érdekében ikerfémeket alkalmaznak. (ld. köv. dia)

Hőmérsékletmérés térfogat- és  hosszváltozással
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Ikerfém (Bimetál)
Két egymással összehegesztett fémlemez alkotja az érzékelőt. Leggyakrabban vas és nikkel 
ötvözetet használnak erre a célra.  A működésük lényege, hogy a két fém hőtágulási 
tényezője egymástól különböző, ezért a hőmérséklet növekedésének hatására a két fém 
egymástól eltérő mértékben nyúlik meg, és ezért az eszköz elhajlik. 
• A leggyakrabban bizonyos hőmérsékletszint elérésének az érzékelésére alkalmazzák. 

Ebben az esetben az elhajlás eredményeképpen egy érintkező részeként elhajló ikerfém 
mint kapcsoló nyit ill. zár egy áramkört. Ezért ún. hőkioldóként használják biztonsági 
okból, hogy egy rendszer nem melegedjen túl. pl. hajszárító, stb.

• Az ikerfémet spirálisan feltekerve használják hőmérséklet méréséhez pl. egyszerű 
maghőmérő, hűtő belső falára tehető hőmérő.

Előnyük, hogy olcsók. Hátrányuk a relatív nagy mérési hiba és relatív lassú működés.
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Ellenállásos hőmérők 
Működésének alapja, hogy a különböző anyagok villamos ellenállása a hőmérséklet 
függvényében változik. Ezen érzékelők anyaga lehet fém vagy félvezető.

Fém ellenálláshőmérők
A fémek fajlagos ellenállása a hőmérséklet növekedésével növekszik. Az eszköz felépítése 
egyszerű, elektromosan szigetelő anyagra tekert fém szál, amit vékony tokba szerelnek.

Platina hőmérő (Pt100)
A gyakorlatban leggyakrabban használt ellenálláshőmérő a Pt100 hőmérő. 

Előnyük
1. Nagy mérési tartomány -200° C és +850 °C 
2. Ellenáll az oxidációnak mivel nemesfém
3. Hosszú élettartamú
4. Nagyon egyformák, nem kell kalibrálni
5. Sok méret és forma kivitelben kapható

Hátránya
Relatív drága érzékelő
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Félvezető ellenállás-hőmérők – termisztor

Előnye a kis méret, az ebből következő gyors beállás. A 
termisztor az egyike a legegyszerűbb és legolcsóbb 
hőmérséklet átalakítóknak. 

Hátránya, Max. kb 150°C hőmérsékletig használják, 
magasabb hőmérsékleten tönkremegy.

6

Vannak egyéb félvezető hőmérők is: diódák, tranzisztorok, okos 
digitális szenzorok is (pl. DS18B20).

A termisztor egy kis darab félvezető anyag, két kivezetéssel és vízszigetelő apró műanyag
tokban. A félvezető anyag ellenállása igen nagy mértékben megváltozik a hőmérséklet
függvényében. Az eszköz ellenállásának értékéből kalibráción keresztül határozható meg a
hőmérséklet.

Fajtái
• NTC termisztor – negatív karakterisztikájú, tehát a hőmérséklet növekedésével csökken 

az ellenállása. Nagyon széles körben alkalmazott eszköz. Szinte minden szobahőmérő, 
és a környezeti hőmérséklet körüli mérésre ezt alkalmazzák

• PTC termisztor - pozitív karakterisztikájú, tehát a hőmérséklet növekedésével nő az 
ellenállása. Hővédő érzékelőként szokták alkalmazni

Termisztor

Okos digitális szenzor 
DS18B20
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Ellenállás-hőmérők karakterisztikája (ellenállás hőmérsékletfüggése)



Hőelemes (termoelemes) hőmérsékletmérés 
A hőelem egyszerűen két egymással összeforrasztott huzal. 
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A, B   – különböző anyagú fém vezetékek. 
T1, T2 – Forrasztási pontok hőmérsékletei

Működés
A két pont hőmérsékletkülönbségének hatására 
feszültség keletkezik.
(Seebeck-effektus)

Ismert hőmérséklet

Mérendő hőmérséklet

Mérés
A mérő műszerbe egy vezetékpárt kell csatlakoztatni, 
ezzel történik a mérés.

Mérő 
vezetékpár



• A forrasztási pont mérete kicsi, ezért ez lehet a legkisebb hőmérő tok nélkül
• Nagyon széles mérési tartomány
• A hőelemet csak nem korrózív és villamosan jól szigetelt környezetben szabad 

védőtok nélkül elhelyezni, egyébként tokba kell beépíteni, kinézetre hasonlóan 
az ellenállás-hőmérőhöz. 

• Precíz feszültségmérését igényel a mérőműszer résszéről
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Hőelemes (termoelemes) hőmérsékletmérés

A kereskedelemben kapható hőelemes vezetékpárok (szenzorok) fajtái:



Mik az előnyei a non-kontakt hőmérsékletmérésnek? 
1. Gyors mintavétel (mikroszekundum nagyságrendű), így időt lehet megtakarítani, 

egységnyi idő alatt több mérést tesz lehetővé (pl. hőtérképet lehet készíteni). 
2. Mozgó tárgyakon is lehetővé teszi a hőmérsékletmérést. 
3. A mérések olyan helyeken is lehetővé válnak, ahol egyébként az életveszély vagy a 

nehéz hozzáférés miatt eddig lehetetlen volt a mérés (nagyfeszültség, nagy mérési 
távolságok, magas hőmérséklet). 

4. Magas hőmérséklet mérése is lehetővé vált (egészen 3000°C-ig) 
5. Nem keletkezik interferencia. A mért tárgy nem veszít hőmérsékletéből. Pl. a 

csekély hővezető képességgel rendelkező anyagok, mint a műanyag, fa 
hőmérséklete is nagy pontossággal mérhető. Nincs a mért értékek között nagy 
szóródás. 

6. Nem jár roncsolással, nincs mechanikai sérülésveszély a mért tárgy felületén. 
Lakozott vagy puha felületek mérése is lehetséges. 

7. Hőkamerával lehet sok ponton mérni a méréni kívánt test hőmérsékletét

http://www.globalfocus.hu/

Non-kontakt hőmérsékletmérés
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Hősugárzás fizikai háttere (kieg.)
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Minden test elektromágneses sugárzást bocsát ki magából. Minél melegebb annál
többet.
Az alábbi ábra a sugárzás intenzitását mutatja a fény hullámhosszának
függvényében, különböző hőmérsékletű anyagokra.

Izzó fémen is megfigyelhető a 
hőmérsékletfüggő sugárzás intenzitásának 
a színre gyakorolt hatása:
• Hideg fém fekete
• izzó fém piros
• további hőmérséklet emelkedéssel 

sárgul, majd fehéredik.

In
te

n
zi

tá
s

Hullámhossz



Hőkép
hűtőpult felvágottakkal 12

Infravörös hőmérő
hiba +/- 2 °C

Mini hőkamera

Infravörös hőmérő működése
A infravörös hőmérő méri a test által sugárzott infravörös sugárzás intenzitását egy (vagy 
esetleg több) hullámhosszon, ebből az intenzitásból határozza meg a test hőmérsékletét 
a fenti Planck sugárzási jelenség alapján. 

Hőkamera
A fényintenzitás-érzékelők 
mátrixban helyezkednek el, 
így kapjuk a kép minden 
pontjában a hőmérsékletet.

Mérési 
hullámhossz



Minden felülethez tartozik egy úgynevezett fénykibocsátási tényező az emissziós tényező.
Csak a tökéletesen fekete test emissziós tényezője ε = 1, minden más felületé ennél
kisebb, ezért a hőmérséklethez képest kisebb intenzitást bocsát ki.
Ha a mért felület emissziós tényezőjének értékét nem vesszük figyelembe egy adott
mérésnél, akkor hőmérsékletmérési hibát követhetünk el!

Emissziós tényező (ε)

Az emissziós tényező (ε) tényező a hőkamerán vagy drága infravörös hőmérőn manuálisan 
beállítható. Egyszerű infravörös hőmérőn fix 0,95-re van beállítva, ami többnyire jól 
működik.

Emissziós tényező változása különböző anyagokra 
(csak szemléltetés)



Mérés feltételei
1. Csak felületen lehet hőmérsékletet mérni, nem maghőmérő!!!
2. A különféle anyagú felületek eltérő emisszióját figyelembe kell venni. 
3. Üveg vagy fólia mögött lévő tárgy hőmérséklete nem mérhető. A mérés során az 

üveg hőmérsékletét fogjuk csak mérni!
4. Amikor a műszer és a mérendő tárgy közé por vagy füst kerül, a mérési eredmény 

pontatlanná válhat. 
5. Az érzékelő optikáját védeni kell por és kicsapódó gőzök ellen. 
6. Tükröződő felületen nem lehet mérni! A mérés során a felületről visszavert tárgy 

hőmérsékletét foguk mérni. pl a mérő személy hőmérsékletét.
7. Festetlen fémek, különösen a fénylő, csillogó felületek, alacsony, és a hőmérséklettel 

együtt ingadozó ε tényezővel rendelkeznek, tehát nem mérhetők. Továbbá, mint tükör 
működnek.
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8. A mért felület nagysága a távolsággal 
növekszik. Ezt a mérés során 
figyelembe kell venni. A piros lézer 
csak a mérés középpontját mutatja.

Mért felület nagysága a távolság fv-ben
(szemléltetés) 



Pontos méréshez a különféle anyagok emissziós tényezőjét ki lehet keresni táblázatokból 
vagy meghatározható többféle eljárás alkalmazásával:
1. Ha a tárgyat be lehet festeni, lefesthetjük fekete festékkel (kb. 0,95 az emissziós tényező). 
2. Alacsony hőmérsékletnél (260 ºC alatt) ragasszunk egy speciális szalagot ismert emissziós 

tényezővel a céltárgy felületére. IR mérőeszközzel meg lehet mérni az ismert emissziójú 
felület hőmérsékletét, majd ezután a matrica nélkül a már ismert hőmérséklethez lehet 
állítani az emissziós tényezőt. 

3. A mintát fel kell melegíteni egy ismert hőmérsékletre, melyet egy kontakt 
hőmérsékletmérővel lehet pontosan meghatározni. Ezután mérjük meg a cél 
hőmérsékletét az infravörös hőmérsékletmérővel. 

4. Egy lyukat kell fúrni a testbe úgy, hogy a mélysége legalább az átmérő ötszöröse legyen. 
Az átmérőnek meg kell egyeznie a műszerrel mérendő spot átmérőjével. Ha a belső 
emissziós tényezője nagyobb, mint 0,5, akkor furat emissziós tényezője körülbelül 1, így a 
lyukban mért hőmérséklet a cél hőmérsékletével egyezik meg. 
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http://www.globalfocus.hu/Szalag fényes felületekhez, ɛ=0,95

Emissziós tényező meghatározása (kiegészítés)



Hőérzékeny festékek
Bizonyos festékek színe hőmérsékletváltozás hatására a gyártó által megadott módon 
változik. 
Pontos mérésekre nem alkalmas, de nagy felületen is alkalmazható jelzőeszköz, például 
gépek hőmérsékleti szempontból kritikus területeit jelezheti, de egyre gyakoribb 
élelmiszerek csomagolásán is.
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Az színváltás és a színvisszaváltozás hőmérséklete 
általában különböző. (gyártó az értékeket megadja)

Felhasználás szemléltetése

Hőmérséklet

Sz
ín


