
Metrologie, Standardizare si Masurari 

Andrei CHICIUC 

90 

9. MÃSURAREA TEMPERATURII 

Temperatura este marimea fizica ce caracterizeaza starea de încalzire a 
unui corp. Multe procese tehnologice care au loc în reactoarele chimice, 
coloane de fractionare, difuzie si altele, sunt puternic influentate de 
temperatura din utilaj. De aceea masurarea cu precizie a temperaturii în 
utilajele tehnologice are o importanta deosebita. 
 

În 1715 Gabriel D. Fahrenheit a introdus scara cei poarta numele 
(Fahrenheit) care contine 180 de diviziuni între punctul de topire a ghetii 
(32 °F) si punctul de fierbere a apei (212 °F). 
 

Acelasi interval – între punctul de topire a ghetii si punctul de fierbere a 
apei, în 1742 a fost divizat de Anders Celsiul în 100 de diviziuni  (0°C ÷ 
100 °C). Aceasta scara, cunoscuta ca scara cu 100  de diviz iuni, din 1948 
se numeste scara Celsius – în cinstea autorului.  
 
Celelalte doua scari de temperatura (Kelvin si Rankine) sunt scarile 
utilizate pentru descrierea temperaturii absolute, a caror valoarea minima 
este egala cu minimul termodinamic. Aceste doua scari se definesc prin 
intermediul relatiilor: 
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unde: θK si θR sunt temperaturile absolute pe scara Kelvin si Rankine; 
 TC si TF – temperaturile pe scara Celsius si Fahrenheit. 
 

Pentru exprimarea temperaturii pe diverse scari, se folosesc relatiile 
dintre grade (9.1) si se tine seama de valorile corespunzatoare punctului 
de topire a ghetii.  
 

Aparatele pentru masurarea temperaturii se bazeaza pe modificarea cu 
temperatura a unor marimi fizice, si anume: 
w variatia dimensiunilor prin dilatare (termometre bimetalice); 
w variatia volumului prin dilatare (termometre de sticla cu lichid); 
w variatia presiunii lichidelor si gazelor închise în incinte de volum 

constant (termometre manometrice); 
w variatia rezistentei electrice (termorezistente); 
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w variatia tensiunii generate prin efect termoelectric 
(termocupluri);    

w variatia intensitatilor radiatiilor corpurilor încalzite (termometre 
de radiatie). 

9.2. Termometre bimetalice 

La diverse materiale, dilatarea functie de temperatura este diferita. 
Dilatarea liniara cu temperatura este caracterizata prin coeficientul de 
dilatare termica α. Daca, spre exemplu, o bara are la temperatura 0 °C, 
lungimea l0 atunci la temperatura θ °C, lungimea barei va fi: 

 ( )θ⋅α+⋅= 10ll  (9.2) 

Coeficientul α se determina masurându-se lungimea l1 a barei la 
temperatura θ1 si l2 la temperatura θ2. Se scrie sistemul de ecuatii: 
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Prin rezolvarea sistemului de ecuatii, de mai sus se obtin: 
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în care  1212 θ−θ=θ∆−=∆ silll  

Se observa ca α exprima cu cât se alungeste o bara de 1 m la cresterea 
temperaturii cu 1°C. Diversele materiale au coeficientul de dilatare α 
diferit. Termometrele bimetalice se bazeaza pe dilatarea diferita a 
diverselor materiale. 
 

În figura 9.1, este reprezentat un termometru bimetalic tubular compus 
din tubul 1, cu coeficient de dilatare α1, mult mai mic decât coeficientul 
de dilatare α2 al tijei 2. 
 

Astfel, introducând tubul cu tija în mediul de temperatura θ0, tija se va 
dilata si valoarea temperaturii se va putea citi pe scala aparatului. Efectul 
de dilatare mentionat se obtine daca de exemplu tubul este din portelan 
(α1=0,5⋅10+5 °C-1), iar tija din aluminiu (2,2⋅10-5 °C-1). 
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În figura 9.2 este reprezentata o lama 
bimetalica care este constituita din doua 
lamele sudate 1 si 2, realizate din metale cu 
coeficienti de dilatare diferiti α2>α1.  
 

Lama este încastrata la unul din capete si este 
orizontala, la o temperatura θ0 (pozitia 
punctata). Daca lama este încalzita la o 
temperatura θ > θ0 lama se îndoaie, deoarece 
lama 2 se alungeste mai mult decât lama 1. Pe 
acest principiu se bazeaza termometrul cu 
lamela bimetalica: daca termometrul este 
încalzit, lama va tinde sa se îndrepte, capatul 
liber se va ridica. Deplasarea capatului liber 
este proportionala cu temperatura, deaceea de 
acest capat se fixeaza acul indicator. 
 

 

9.3. Termometre manometrice 

Principiul de functionare al termometrelor manometrice se bazeaza pe 
variatia cu temperatura a presiunii lichidelor si gazelor închise în incinte 
de volum constant; în functie de fluidul de lucru pot fi: 
w termometre manometrice lichide; 
w termometre manometrice cu gaz. 

Fig. 9.1. Termometru 
bimetalic tubular. 
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Fig. 9.2. Lamela bimetalica, utilizata în 
constructia termometrelor bimetalice 
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Acestea au constructii identice si difera numai fluidul de umplere (gaz 
sau lichid). 
 

 

Termometrul manometric (fig. 9.5) este compus dintr-un cartus termic 1 
ce reprezinta un balon (de aproximativ 10-15 cm2) care comunica printr-
un tub capilar 2, cu traductorul manometric 3. Traductorul de presiune 
poate fi un traductor de tub Bourbon (fig. 9.4) sau un traductor cu 
membrana. Cartusul termic, tubular capilar si traductorul sunt umplute cu 
un fluid sub presiune 4 (gaz sau lichid). 
Termometrul manometrie cu gaz este umplut, de obicei, cu azot sub 
presiune, iar cartusul termic se introduce în mediul a carui temperatura 
trebuie masurata. În cazul gazelor ideale, daca volumul V al incintei este 
constant si masa gazului din incinta este M, atunci conform legii gazelor 
perfecte, presiunea este proportionala cu temperatura θ: 

Fig. 9.5. Termometru manometric. 
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Fig. 9.4. Masurarea temperaturii utilizând tubul 
Bourbon. 
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în care R=8,31434 J/(K.mol) este constanta universala a gazelor.  
 

Astfel, în cazul termometrului din figura 9.5, daca fluidul 4 este un gaz, 
presiunea acestuia va creste cu cresterea temperaturi θ. Aceasta presiune 
va actiona asupra membranei 5, a traductorului de presiune. Membrana 
va strânge resortul 6 si va deplasa. acul indicator 7. Pe scala aparatului se 
citeste în dreptul acului indicator valoarea temperaturii θ. Aceste 
termometre manometrice se utilizeaza pentru masurarea temperaturilor 
între –200 °C si +500 °C.  
 

Termometrul manometric cu lichid este umplut de obicei cu mercur. 
Fluidul de umplere 4 (vezi fig. 9.5) fiind lichid sub presiune, prin 
încalzirea cartusului termic la temperatura θ, lichidul se dilata si 
presiunea fluidului creste. Aceasta crestere a presiunii, care este functie 
de temperatura, duce la deplasarea acului indicator 7, ca si în cazul 
termometrului manometric cu gaz. Termometrele manometrice cu lichid 
se utilizeaza pentru masurarea temperaturilor între –80 °C si +300 °C, 
gama de masurare a temperaturii depinzând de lichidul de umplere. 
 

9.4. Termometre cu rezistenta (termorezistente) 

Principiul de functionare al termorezistentelor se bazeaza pe proprietatea 
unor conductoare de a-si modifica rezistivitatea electrica la modificarea 
temperaturii mediului în care se gasesc. Materialele din care se 
confectioneaza termorezistentele trebuie sa-si pastreze în timp 
proprietatile fizico-chimice, iar coeficientul de variatie a rezistivitatii 
electrice functie de temperatura sa fie cât mai mare, la rândul ei – variatia 
rezistivitatii functie de temperatura sa fie cât mai liniara etc. 
 
Cele mai des, la confectioneaza termorezistentelor, sunt utilizate 
materialele: platina, cuprul, nichelul si fierul; dintre care cele mai 
performante termorezistente fiind executate din platina sau cupru. 
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Termorezistentele din platina se folosesc de obicei pentru masurari de 
precizie, pe când, pentru masurarile obisnuite, se folosesc termorezistente 
din cupru. De exemplu, variatia rezistentei electrice a cuprului functie de 
temperatura se poate exprima de relatia: 

 ( )θ⋅α+⋅= θ 10 RR  (9.7) 

în care: α este coeficientul de variatie a rezistentei electrice functie de 
temperatura; 
R0 – rezistenta la temperatura 0 °C; 
Rθ – rezistenta la temperatura θ; 
θ – temperatura mediului.  

 

Termorezistentele din cupru se utilizeaza pentru domenii mici de variatie 
a temperaturii (-200 °C si +150 °C). Pentru domeniul de variatie a 
temperaturii mai mari (-200 °C si +550 °C) se utilizeaza termorezistente 
confectionate din platina.  
 

În figura 9.6 este reprezentata variatia indicelui Rθ/R0, pentru diverse 
materiale, în functie de 
temperatura, iar în figura 9.7 o 
sectiune dintr-o termorezistenta. 
Constructiv, termorezistentele sunt 
alcatuite dintr-o înfasurare de fire 
sau benzi 1, executate pe un suport 
izolator din punct de vedere 
electric 2 (ceramica, mica). 
Aceasta înfasurare se acopera cu 
un strat izolant 3 si se introduce 
într-un tub de protectie 4, 
confectionat din cupru sau otel.  
 

În cazul în care termorezistentele 
sunt destinate masurarii unor 
temperaturi joase, tubul de 
protectie este etans si uneori 
umplut cu gaz sub presiune  - un 
bun conducator de temperatura sau 
cu parafina. 
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Fig. 9.6. Curbele de variatie a rezistentei 
functie de temperatura pentru nichel, cupru 

si platina. 
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Gazul sau parafina servesc la reducerea inertiei termice care ar exista la 
transmiterea temperaturii dintre mediu si înfasurarea 1. La capetele 
termorezistentei se sudeaza fire din acelasi material ca si spirele 
înfasurarii, care se aduc la o cutie de borne. 
 

În masurarile industriale se folosesc termorezistente cu valori ridicate ale 
rezistentei electrice, deoarece necesita aparate de precizie mai mica: 
 

Termorezistentele se pot grada functie de rezistenta la 0 °C (notata cu R0) 
astfel: 

w pentru termorezistentele din platina: platina Pt100 (R0 =.100Ω); 
Pt50 (R0 = 50Ω); Pt 10 (R0 =10 Ω); 

w pentru termorezistentele din cupru: Cu 100 (R0 = 100 Ω); Cu 50 
(R0 = 50 Ω). 

 

Termistoarele sunt termorezistente care 
folosesc materiale semiconductoare în 
locul spirelor din cupru sau platina etc. ce 
constituiau înfasurarea termosensibila a 
termorezistentelor. Spre deosebire de 
termorezistente, termistoarele sunt 
rezistente cu coeficienti negativi de 
variatie a rezistivitatii cu temperatura. 
Rezistenta termistorului scade cu 
cresterea temperaturii si se exprima cu 
ajutorul relatiei: 

 ,0
T
K

eRR
−

θ ⋅=
 (9.8) 

în care T este temperatura absoluta 
exprimata în Kelvin, iar K este o constanta care depinde de materialul 
semiconductor.     
 

În figura 9.8 este reprezentata variatie cu temperatura a rezistentei unui 
termistor, iar în figura 9.9 – forma sa constructiva. 
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Fig. 9.7. Sectiune dintr-o 
termorezistenta. 
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Termistoarele au coeficienti mari de variatie a rezistentei cu temperatura. 
Modificarea cu un grad a temperaturii produce o variatie a rezistentei de 
3 % din rezistenta termistorului. Aceasta sensibilitate mare face ca ele sa 
fie utilizate pentru masurari de precizie. Rezistivitatea mare a 
semiconductoarelor face posibila utilizarea termistoarelor pentru masurari 
la distante mari, deoarece rezistenta conductoarelor de legatura este 
neglijabila. 
 

Termistoarele au rezistente cuprinse în domeniile: 200 ÷ 2.000 Ω, 5 ÷ 
10.000 Ω, 300 Ω ÷ 50 MΩ etc. Ele sunt utilizate pentru masurarea 
temperaturii între –80 °C si +600 °C. Un dezavantaj al termistoarelor îl 
reprezinta caracterul neliniar al caracteristicii sale care limiteaza 
utilizarea lor în domenii largi de masurare a temperaturilor, servind în 
special pentru compensarea influentei temperaturii unor elemente de 
circuit în montajele electronice de masurat. 
 

9.5. Termometre cu termocupluri 

Termocuplurile se bazeaza pe proprietatea pe care o au doua metale 
diferite sudate între ele la capete, de a produce o tensiune electrica, când 
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Fig. 9.8. Variatia rezistentei unui termistor 
functie de temperatura. 
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Fig. 9.9. Varianta constructiva a unui termistor. 
1 – sticla (ceramica); 2 – termistor;  

3 – fire de legatura. 
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capetele sudate se gasesc la temperaturi diferite. Tensiunea electrica 
rezultata poarta denumirea de tensiune electromotoare si ea depinde de 
diferenta de temperatura între cele doua capete si de un coeficient specific 
metalelor care alcatuiesc termocuplul. Conductoarele din materiale 
diferite care alcatuiesc termocuplul se numesc termoelectrozi. 
Termoelectrozii se confectioneaza din metale si aliaje ale acestora, tipul 
metalelor definind tipurile de termocupluri.  
 

Caracteristicile unor termocupluri se prezinta în figura 9.10, cu o scurta 
descriere ce urmeaza: 
§ termocuplul fier-constantan (aliaj cu 57% Cu si 43% Ni utilizat 

pentru masurarea temperaturii între –200 °C si +450 °C, tensiunea 
termoelectromotoare produsa la 450 °C fiind de aproximativ 30 mV; 

§ termocuplul cromeI-
alumel (cromelul este 
aliaj cu 90% Ni si 10% 
Cr, iar alumelul contine 
94% Ni, 3% Mn, 2% Al 
si 1 % Si), utilizat în 
domeniul –50 °C ÷ +900 
°C, tensiunea obtinuta la 
900 °C fiind de 37,36 
mV; 

§ termocuplul platin-
rhodiu-platin (90'% Pt, 
10% Rh), destinat 
masurarii temperaturii 
pâna la 1.300 °C, iar la o 
functionare intermitenta, 
pâna la 1.600 °C.    

 

Tensiunea 
termoelectromotoare dintre electrozii termocuplului se poate masura cu 
ajutorul unui milivoltmetru (fig. 9.11). 
 

Acest termocuplu este compus din urmatoarele parti componente (fig. 
9.12): termoelectrozii 1, teaca de protectie 2, dispozitivul de montare 3, si 
cutia de borne cu capac 4. Dispozitivul de montare 3 serveste pentru 
fixarea termocuplului în zona de masurare a temperaturii. Teaca de 
protectie se confectioneaza din cupru, otel aliat sau tuburi ceramice, 

θ [° ]C

U mV [ ]

0 300 400 500 600 700200

0

10

20

30

40
Fe-Const. Cr-Al

Pt-Rh-Pt

Fig. 9.10. Caracteristicile statice ale unor 
termocupluri. 
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materialul utilizat depinzând de domeniul de temperatura care se 
masoara. 
 

Masurarea temperaturilor cu termocupluri. Pentru masurarea continua a 
temperaturilor se utilizeaza un ansamblu de masurare (fig. 9.11) care este 
constituit dintr-un termocuplu si un 
aparat indicator de tip 
magnetoelectric (de regula un 
milivoltmetru). Acesta se 
conecteaza la bornele 
termocuplurilor prin intermediul 
unor conductoare de legatura. 
Conductoarele de legatura se 
confectioneaza din aceleasi 
materiale ca si termocuplurile. În 
unele situatii, conductoarele de 
legatura (cablurile de prelungire) se 
fac din alte materiale, cum ar fi 
aliajele cupru-nichel.  
 
În cazul masurarii temperaturii cu 
termocuplul, care se conecteaza la 
milivoltmetru, rezistenta liniei si rezistenta aparatului de masurare sunt 
niste factori importanti. Deviatia acului indicator depinde de curentul I 

care circula prin bobina mobila, iar acesta, de rezistenta totala a 
circuitului electric si de tensiunea termoelectromotoare obtinuta la 
bornele termocuplului: 

(+) (-) Jonctiunea
de referinta

Jonctiunea
de masurare

mV

Fig. 9.11. Schema de principiu 
a termocuplului. 

12
Flansa mobila Flansa fixa

Niplu nichelat
34

Fig. 9.12. Realizare constructiva a unui termocuplu industrial. 
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unde:  E este tensiunea interna a milivoltmetrului; 
Rt – rezistenta interna a milivoltmetrului; 
Ri – rezistenta termocuplului; 
Rl – rezistenta cablurilor de legatura. 

 

Deoarece rezistenta termocuplului Rt creste odata cu temperatura, se 
produce o eroare de masurare, care este cu atât mai mare, cu cât rezistenta 
exterioara a aparatului este mai mare în raport cu rezistenta interna. 
Pentru reducerea erorilor de masurare, în practica se utilizeaza 
milivoltmetre cu rezistenta interna mare, iar rezistenta exterioara (R + Rt) 
se stabileste la o anumita valoare. Aceasta rezistenta, denumita si 
rezistenta de egalizare, sau rezistenta de linie, se intercaleaza pe 
conductorul pozitiv lânga milivoltmetru. Valoarea acesteia este 
aproximativ de 20 Ω si se confectioneaza din manganina.  

9.6. Pirometre de radiatie 

Termenul de pirometrie deriva de la cuvântul grecesc piro, care înseamna 
foc; notiunea referindu-se la metodele de masurare a temperaturii prin 
metode fara contact, pe baza legilor radiatiei termice. 
 

Astfel, functionarea pirometrelor de radiatie se bazeaza pe masurarea 
energiei radiante emisa de corpurile încalzite. Avantajele masurarii 
temperaturii cu ajutorul pirometrelor de radiatie sunt urmatoarele: 
§ masurarea temperaturii se face fara contact, deci fara perturbarea 

mediului masurat; 
§ limita superioara de masurare a temperaturii este teoretic nelimitata; 
§ pot fi utilizate pentru masurari de temperatura în medii în care 

conditiile fizice fac imposibila aplicarea altor metode. 
 

Unul dintre pirometrele utilizate este pirometrul optic monocromatic cu 
disparitia filamentului. La acest tip de instrument se face compararea, 
respectiv egalarea stralucirii monocromatice a doua surse luminoase, 
folosind-se sensibilitatea ochiului operatorului.  
 

În figura 9.13 este reprezentata simplificat schema optica de principiu a 
pirometrului monocromatic cu disparitia filamentului.  
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Pirometrul cu disparitia filamentului contine o lampa etalon cu filament 
din wolfram 4, filtre monocromatice de rosu 5, filtre de atenuare 3, 
precum si alte dispozitive prezentate în figura 9.13. 
 

 
Metoda de masurare este o metoda de comparatie; pe imaginea suprafetei 
radiante 1 ce emite o radiatie în spectrul vizibil, se suprapune lampa 
etalon. Prin reglarea curentului din filament se modifica temperatura 
acestuia si implicit culoarea filamentului; în momentul în care imaginea 
filamentului dispare (figura 9.14), se obtine egalarea între temperatura 
masurata Tm si temperatura filamentului Tf. Valoarea curentului prin 
filament constituie o masura a temperaturii masurate. 
 

Curentul electric, din circuitul filamentului, se regleaza (mareste - scade) 
pâna la disparitia filamentului (cazul b) pe fondul corpului. Deoarece 
dependenta stralucirii filamentului fata de temperatura corpului este 
cunoscuta, la egalizarea stralucirii filament-suprafata corpului, se 
determina temperatura. 
 

Fig. 9.13. Pirometru optic cu disparitia filamentului. 
1 – corp incandescent; 2, 6 – obiectiv (lentila);  

3 – filtru de absorbtie (atenuare) când T>1300 °C; 4 – lampa; 5 – filtru monocromatic;  
7 – ocular;    8 – ochiul operatorului; 9 – sursa de alimentare reglabila. 

1 2 3 4 5 6 7

9

8
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Domeniul de masurare este compus între 700°C (culoarea rosu închis) si 
1500°C – temperatura maxima a filamentului, însa poate fi extinsa pâna 
la 3000 °C daca se folosesc atenuatoare optice. Daca sesizarea disparitiei 
filamentului se face cu ajutorul fotodetectoarelor, limita inferioara a 
domeniului de masurare poate coborî la circa 500 °C, iar erorile de 
masurare pot fi mai mici de ± 0,5%. 
 

a) b) c)

Fig. 9.14. Imaginea filamentului (pirometrului) pe 
fondul imaginii corpului incandescent. 

a) filamentul la temperatura minima; 
b) temperatura egalata; 
c) filamentul la temperatura maxima. 


