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 ؟ستیترموکوپل چ

باشد، که از دو رشته سیم با آلیاژهای متفاوت تشکیل شده، که دو سر در واقع ترموکوپل نوعی سنسور دما می

تواند با توجه به تغییرات دمایی محیطی، ولتاژهای انتهایی آن به یکدیگر متصل است. این اتصال بین دو سیم می

توان دمای تغییر یافته را از روی میزان ولتاژهای تولید محاسبه شده میمتفاوتی را ایجاد کرده که بر اساس جداول 

 شده به دست آورد.

های عمومی محسوب شده، که در آنها از فلزات پایه و جزو دسته ترموکوپل Jو  E ،K ،Tهای های تیپترموکوپل

ای هستند که بیشترین ویژههای ترموکوپل Bو  R ،Sهای های تیپشود. ترموکوپلتر استفاده میارزان قیمت

است. از ها از فلزاتی مانند طال، نقره و پالتین تشکیل شدهکاربرد آنها در دماهای بسیار باال است. این ترموکوپل

ها در صنایع مختلفی مانند پتروشیمی، صنایع نفت و گاز، تولید سیمان، داروسازی، کاغذسازی و غیره ترموکوپل

 شود.استفاده فراوانی می

 

  B های تیپآشنایی با ترموکوپل

کار رفته در های بهبه علت استفاده از آلیاژهای مقاوم در سیم Bهمان طور که در باال اشاره شد، ترموکوپل تیپ 

گیری کند. این نوع از ترموکوپل تواند در دماهای بسیار باال به خوبی عمل کرده و تغییرات دمایی را اندازهآنها، می

رد. به علت کم بودن های بسیار باال داهای دیگر، باالترین مقاومت را در برابر حرارتها و مدلنسبت به سایر تیپ

گراد درجه سانتی 600ها از آنها معموال در صنایع مختلف برای دماهای زیر میزان حساسیت این نوع از ترموکوپل
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درصد پالتین  70درصد رادیوم و   30های این نوع از ترموکوپل در قسمت مثبت آن از کنند. سر سیماستفاده نمی

است. همچنین شایان ذکر است که درصد پالتین تشکیل شده 94و  درصد رادیوم 6و در قسمت منفی آن از 

تواند تحمل کرده و عملکرد مناسبی داشته باشد. مسلما گراد را میدرجه سانتی 1800تا دمای  Bترموکوپل نوع 

 شود.ها از این نوع در دماهای پایین استفاده نمیبه دلیل حساسیت کم این نوع ترموکوپل

 

  B های تیپترموکوپل کاربرد

ها در دماهای بسیار باال و بازخورد سریع، از آنها در صنایعی که نیاز به دلیل حساسیت مناسب این نوع ترموکوپل

ها عالوه بر مقاومت بسیار باال، شود. این نوع ترموکوپلگراد دارند، پیشنهاد میدرجه سانتی 1200به دماهای باالی 

هایی که عالوه بر دمای ند. به همین دلیل و با توجه به این قابلیت، در بخشدارای مقاومت مکانیکی زیاد هم هست

شود. الزم به ذکر است که میزان خطای این باال مواردی همچون ضربه نیز ممکن است حادث شود، استفاده می

ها از ترموکوپل های دیگر بسیار کمتر است. به طور کل، خطای این نوعها به نسبت سایر ترموکوپلنوع از ترموکوپل

های دما باال بسیار مناسب گراد است، که در مقایسه با ترموکوپلدرجه سانتی 2در دماهای بسیار باال در حدود 

 باشد. می

  B های تیپترموکوپل نحوه کارکرد

ده های مورد نیاز را مشاهمتر معمولی خروجیتوان به وسیله یک دستگاه ولتمی Bهای نوع از طریق ترموکوپل

برداری متصل شده به توان از یک نمودار دادهها به اطالعات قابل استفاده، میکرد. ولی برای تبدیل این داده
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کامپیوتر نتایج را به صورت آنالین استخراج و بررسی کرد. البته ابزارهای دیگری نیز وجود دارد که این جداول را 

ها هند، که با وجود آنها دیگر نیازی به اتصال مستقیم ترموکوپلدتهیه و در اختیار اپراتورها و مهندسان قرار می

 به کامپیوتر نخواهد بود.

 

 

 با ترموکوپل ییآشنا
ها از دو فلز شود. معموال در ترموکوپلگیری دما استفاده میترموکوپل در واقع سنسور دمایی است که برای اندازه

ها روند. اصول کار ترموکوپلکار میگیری دما بهمتصل و برای اندازههم  شود، که یک سر آن بهمتفاوت استفاده می

شود، که کند، ولتاژی تولید میبه این صورت است که وقتی محل اتصال این دو فلز به یکدیگر دمایش تغییر می

تغییر دمای  دهد. بنابراین هر چه ولتاژ بیشتری ایجاد شود، نشان دهنده این است کهمیزان تغییر دما را نشان می

درجه  1800گراد تا مثبت درجه سانتی 180است. الزم به ذکر است که طیف دمایی منفی بیشتری رخ داده

ها ها در صنایع مختلف است. البته باید بدانید که معموال از ترموکوپلگیری ترموکوپلهای اندازهگراد از قابلیتسانتی

کار تر بهتفاده شده و زیر این دما بیشتر سنسورهای عادی و کم هزینهگراد اسدرجه سانتی 400برای دماهای باالی 

شان در برابر لرزه، ضربه و مشخصات دمایی ها انواع مختلفی دارند که بر اساس مقاومتشود. ترموکوپلگرفته می

 کنند.و شیمیایی در صنایع کاربردهای گوناگونی پیدا می
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 R پیت یهابا ترموکوپل ییآشنا
ع ترموکوپل به علت استفاده از فلزات رادیوم و پالتین کاربرد زیادی در دماهای باال دارد. استفاده از این این نو

برد. البته استفاده از این نوع فلزات، مقاومت این نوع ها را نیز باال میبها قیمت این نوع ترموکوپلفلزات گران

های اکسیدی و خنثی استفاده کرد. اکثر اوقات از این محیطتوان از آن در ترموکوپل را باال برده تا حدی که می

شود. الزم به ذکر است که گراد استفاده میدرجه سانتی 1750تا  1400ها در دماهای باال بین نوع ترموکوپل

ه های سرامیکی به منظور محافظت بیشتر از آنها استفادها از غالفتوصیه شده بدر هنگام استفاده از این ترموکوپل

ها حساس بودن آنها به لرزه و ضربه باشد، ولی با توجه به مقاومت شود. شاید تنها نقطه ضعف این نوع ترموکوپل

دهد. و قدرت باالی آنها در دماهای زیاد، در صنایع کاربردهای فراوانی دارند و این نقطه ضعف را تا حدی پوشش می

 Rشود. معموال نوع ها باعث دقت باالی آنها در هنگام کار میوجود فلزات رادیوم و پالتین در این نوع ترموکوپل

درصد( در  13آن دارد، ولی به علت وجود خلوص بیشتر رادیوم )حدود  Bو  Sها شباهت زیادی به نوع ترموکوپل

این  تیحساسکند. تر و متمایزتر میقیمتکارگیری در دماهای بسیار باال گرانرا برای به Rساختار آن، ترموکوپل 

 باشد. همچنینمی µV/°C 10 و در حدودبوده کم  اریبس ها به دلیل مقاومت باالیی که دارندنوع از ترموکوپل

همچنین الزم به ذکر  است.گراد درجه سانتی 1750مثبت  وگراد درجه سانتی 0بین بایتقر هاآن ییمحدوده دما

گراد، تنها یک سانتی درجه 1100راد الی مثبت گدرجه سانتی 0ی در دما Rنوع  ترموکوپل یخطا است که میزان

ی بسیار پایین خطا بیضر یداراگراد، سانتی درجه 1600 تاگراد درجه سانتی 1100 مثبت و از گرادیدرجه سانت

 باشد.پوشی میو قابل چشم



  www.MianaWeb.ir                                                                                      محتوانویس: فرهاد ناجی

5 
 

 

 R پیت یهاترموکوپل کاربرد

ها با توجه به قدرت و مقاومت آن در دماهای باال، بیشتر به منظور مانیتور کردن مداوم دما از این نوع ترموکوپل

شود. به طور ها، موتورها و سایر مواردی که نیاز به سنجش در دمای باال را دارند، استفاده میها، مشعلدر کوره

شیشه و فوالد بیشترین کاربرد را دارند. شایان ذکر است که  ها در صنایعتوان گفت که این نوع ترموکوپلکل می

های دیگر دارند، ها در برابر ضربه و لرزش حساسیت بیشتری نسبت به تیپبا توجه به اینکه این نوع ترموکوپل

 شود.برای محافظت از آنها در برابر شرایط سخت و خشن استفاده می ترموولمعموال از غالف یا روکشی با عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 


