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Termočlánek jako stabilní fyzikální pokus 
Zdeněk Polák 
Jiráskovo gymnázium v Náchodě 

Abstrakt 

V příspěvku budou rozebrána následující témata: Termočlánek a jeho místo ve výuce, 
výroba kovového termočlánku ve školních podmínkách, termočlánkový teploměr, detekce 
malých napětí termočlánku, magnetické pole termoelektrického proudu, Peltierův článek 
jako zdroj napětí, termoelektrický motor poháněný teplem svíčky. 

Stabilní pokus 

Každý učitel fyziky při výuce používá široké spektrum demonstračních pokusů, od 
jednoduchých spolehlivých sestav až po složité a na nastavení citlivé soustavy přístrojů. 
Pokud to jde, preferuji ty první. Experiment při běžné výuce nemá zaměstnat učitele, ale 
žáky. Musí být proto co nejjednodušší, s malým počtem věcí, které je nutné připravit, 
a hlavně musí být spolehlivý, aby probíhal podle našich představ. Osvědčilo se mi mít 
připravené sestavené experimenty a potřebné pomůcky nepoužívat v jiných. Pokud 
používám stavebnici, tak z ní vytvořím tolik sestav, kolik to jde, a dále je nerozebírám. 
Vznikají tak „stabilní pokusy“ – např. nakloněná rovina se setrvačníkem pro zrychlený 
pohyb, sestavená optická lavice pro měření ohniskové vzdálenosti čočky, sestavený RLC 
obvod pro měření impedance a demonstraci rezonance, U-trubice pro kapaliny na stojanu 
atd. Jedním učitelem takto připravený pokus mohou pak využít i ostatní učitelé v jednom 
kabinetě. Jedinou podstatnou nevýhodou je potřebnost velkého prostoru pro umístění 
sestavených pokusů. 

Pokusy s termoelektřinou přímo vybízejí k vytvoření stabilních sestav. 

Termočlánek 

Termoelektrický jev objevil 1821 německý fyzik žijící v Estonsku 
Thomas Johann Seebeck. Popis tohoto jevu lze nalézt např. v 
[1]. V podstatě jde o to, že když vložíme kovový vodič A (mezi 
jehož konci je rozdíl teplot Δt) mezi další dva stejné vodiče B, 
pak na volných koncích vodičů B naměříme napětí (viz obr. 1). 
Naměřené napětí je při malém rozdílu teplot Δt přímo úměrné 
tomuto rozdílu: U = αΔt. Bohužel pro běžné kovové vodiče je 
získané napětí velmi malé, řádově desítky mikrovoltů na 
teplotní rozdíl jednoho stupně Celsia. Větší napětí získáme 
zvětšením rozdílu teplot na stovky stupňů – to se dostáváme na 
milivolty – a řazením termočlánků do série. Mnohem větší 
možnosti máme při použití polovodičových termočlánků, kde 
však jsme bohužel obvykle omezeni teplotním rozdílem na 
desítky stupňů Celsia. Polovodičové termoelektrické generátory 
TEG schopné vyrovnat se s vyššími teplotami jsou drahé. Obr. 1. Obecné schéma 

termočlánku. 
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Tab. 1. Termoelektrická napětí kovů a slitin proti platině při teplotním rozdílu 100 °C mezi 
teplým a studeným spojem. Převzato z [3]. 

materiál napětí v mV 

nikl-chrom (85% Ni, 15% Cr) 2,55 

železo 1,9 

mosaz 1,1 

měď 0,75 

manganin (86% Cu, 12% Mn, 2% Ni) 0,68 

hliník, hořčík, cín 0,4 

platina 0,00 

nikl −1,55 

konstantan (55% Cu, 45% Ni) −3,50 

Většina kovových termočlánků pracuje s konstantanem. Ten pak má nižší potenciál, než 
druhý kov – to lze vyčíst z tabulky termoelektrických napětí kovů proti platině při 
teplotním rozdílu teplého a studeného konce 100 °C, viz tab. 1. Termočlánek niklchrom-
nikl bude vytvářet napětí U = 2,55−(−1,55) mV = 4,1 mV, termočlánek železo-konstantan 
(Fe-Ko) napětí U = 1,9−(−3,5) mV = 5,4 mV (obojí při Δt = 100 °C). 

Při konstrukci termočlánku máme dva hlavní problémy: kde vzít vhodné vodiče a jak je 
spojit. Pro běžné školní pokusy používám termočlánky Fe-Ko a Cu-Ko. Měděný drát není 
problém, obvykle stačí stáhnout plastovou izolaci z telefonních vodičů a vyhovující 
měděný drát je k dispozici. Železný drát používám běžný měkký vázací – nesmí být nijak 
povrchově pokovený, ani cínovaný (včelařský drát se nehodí), ani pozinkovaný. Černý 
vázací drát, který je pokryt tenkou vrstvou oxidu železa, vyhovuje. Konstantan lze koupit 
jako odporový drát. Obchodní označení bývá jiné a je nutné dát pozor, jaké je složení 
slitiny, ze které je odporový drát vyroben. Konstantan měl původně 55% Cu a 45% Ni, 
dnes ho lze koupit pod obchodním názvem Thomsen nebo IZOTAN ve složení 55% Cu, 
1% Mn, 44% Ni. Důležité je pohlídat si měrný elektrický odpor, který je u konstantanu 
0,49 µΩm. Konstantanovým vodičem jsou vinuty některé velké odpory a všechny reostaty 
vyráběné dříve Metrou Blansko. Konstantan na reostatech i dodávaný na cívkách bývá 
povrchově izolovaný buď polyuretanovým lakem, nebo tenkou vrstvou černého oxidu 
(běžné u reostatů). Od chromniklu, kterým také bývají drátové rezistory navinuty, poznáte 
konstantan tak, že je nemagnetický, zatímco chromnikl je feromagnetický s relativně 
nízkou Curieovou teplotou. 

Důležité je kvalitní spojení kovů. Můžete je spojit kroucením, to ale nemá dlouhou 
životnost a spoj je velmi nedokonalý. Spájení cínem je dobré řešení, ale vydrží jen do 
teploty cca 230 °C, lihový kahan tedy cínový spoj roztaví. Slitiny s niklem a chromem se 
navíc také obtížně pájí (oproti tomu konstantan obsahuje hodně mědi a pájí se dobře). 
Lepší je proto nechat si termočlánky spájet tvrdou pájkou – stříbrem nebo mosazí. 
Nejlepší je termočlánek svařit – jednoduchý, ale velmi účinný způsob, jak svařit dráty 
termočlánku, je popsán v [2]. 
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Sváření termočlánků 

Budeme potřebovat robustní transformátor nejlépe s odbočkami, ideálně 5–15 V / 100 W, 
bez usměrnění a na sekundární straně bez pojistek. Důležité je, aby mu nevadil 
krátkodobý velký odběr. Dále potřebujeme stojan s držákem, robustní uhlíkovou tyčku 
o průměru 6-10 mm (používám elektrodu z uhlíkové obloukové lampy, ale uhlík z velkého 
monočlánku také vyhoví) a silikonovou hadičku dlouhou cca 2 cm, kterou lze těsně 
navléknout na uhlík. Tyčinku dobře upevníme do stojanu a dolní konec připojíme k jedné 
svorce nízkého napětí transformátoru vodičem o průřezu minimálně 1,5 mm2. Hadičku 
navlékneme tak, aby pružně těsnila kolem uhlíkové tyčky, a na horním okraji necháme cca 
1 centimetr přesahovat. Do hadičky nalejeme několik milimetrů vysoký sloupec lihu. Dráty 
termočlánku dobře očistíme smirkovým papírem a kleštičkami zkroutíme k sobě tak, aby 
vznikl pevný mechanický spoj. Termočlánek asi 3 cm od svařovaného konce také dobře 
očistíme smirkem, vložíme do přehnutého konce silného měděného vodiče (licny) 
připojeného k druhé svorce nízkého napětí transformátoru a pevně sevřeme do kleští. 
S brýlemi na očích (nebo ještě lépe s ochranným štítem na obličeji) se volným koncem 
stočených drátů termočlánku, které svíráme v kleštích, lehce dotkneme konce uhlíkové 
tyčinky pod hladinou alkoholu. Dojde k výboji, při kterém se na konci roztaví a svaří 
smotané dráty. Sváření probíhá pod hladinou alkoholu, který chemicky reaguje s horkými 
vznikajícími oxidy a redukuje je. Vzniká čistý hladký svár. Bohužel, trochu alkoholu 
vystříkne do prostoru a musíme být připraveni, že může začít hořet. Svářet lze drátky 
průměru od 0,2 mm do 1 mm – záleží na napětí transformátoru a celkovém odporu 
obvodu, nutno vyzkoušet. Běžné kovy jako železo, mosaz, měď a konstantan se sváří 
dobře, niklchrom obtížně. Výsledek viz obr. 2. 

 

Obr. 2. Termočlánek Cu-Ko jako školní pomůcka dodávaná před půl stoletím Komeniem a 
trojice termočlánků Fe-Ko vyrobených ve škole popsanou metodou svařování. 

Termočlánek Cu-Ko dává cca 4,2 mV na teplotní rozdíl 100 °C. Na lihovém kahanu 
můžeme předpokládat zahřátí do cca 400 °C a tedy napětí do 20 mV. Experimentálně 
ověříme polaritu – měď získává kladný potenciál proti konstantanu.  
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Co můžeme najít v kabinetu 

Na obrázku 3 je baterie termočlánků Fe-Ko se stářím téměř 100 let. Vypadá robustně a 
dvanáct termočlánků dává naději na větší výkon. Musíme však počítat s menším 
teplotním rozdílem a také bohužel s nedokonalým elektrickým spojením jednotlivých 
částí, takže naměřené napětí při zahřívání lihovým kahanem je cca 30–40 mV a zkratový 
proud okolo 30 mA. Termočlánky nejsou svařeny, konstruktér byl mechanik, ne elektrikář. 
Všechny díly jsou spojeny mechanicky, nýtováním a šroubováním, což po dlouhé době 
znamená pro každý spoj přechodový odpor. 

 

Obr. 3. Baterie dvanácti Fe-Ko termočlánků z roku cca 1930 a milivoltmetr z téže doby. 

Termočlánek Fe-Ko na panelu 

Velmi praktická a jednoduchá pomůcka, typická ukázka stabilního pokusu (obr. 4). 
K termočlánku je připojen měřicí přístroj s nulou uprostřed umožňující sledovat směr 
proudu při zahřívání jednoho nebo druhého spoje. Měřicí přístroj má na plnou výchylku 
napětí cca 6 mV, což odpovídá teplotnímu rozdílu cca 120 °C. Při zahřátí rukou (Δt je cca 
10 °C) se ručka přístroje nepatrně pohne, při zahřátí hořící sirkou ručka přístroje „jde za 
roh“ – ukazuje plnou výchylku. Termočlánek ze slabých drátků i slabým plamínkem 
snadno prohřejeme na potřebnou teplotu. 
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Obr. 4. Dvojice termočlánků na panelu je vzorovým provedením stabilního fyzikálního 
pokusu. Vždy připraven k použití, žádné nastavování. 

Teplotní termočlánkové sondy k měřicím přístrojům 

Termočlánky se požívají jako levné měřicí sondy k digitálním měřicím přístrojům. Typ K na 
obr. 5 má použití od −50 °C do + 350 °C. Horní omezení je dáno hlavně tepelnou odolností 
izolace vodičů a omezenou přesností díky nelinearitě závislosti napětí na teplotním rozdílu 
spojů. Jinak mají slitiny chromu a niklu velmi vysokou teplotní i mechanickou odolnost a 
běžně je lze použít až do teploty spoje okolo 1000 °C. 

 

Obr. 5. Měřicí termočlánky k univerzálním měřicím přístrojům. Typ K (chromel–alumel). 
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Termopojistka 

Dalším velmi užitečným využitím termočlánku jsou termopojistky. Běžné jsou mechanické 
termostaty, kde mechanické vypnutí proudu v obvodu zajišťuje bimetalový pásek. 
Bohužel bimetal není spolehlivý a s počtem vykonaných cyklů při extrémně velké teplotní 
a korozní zátěži ztrácí své vlastnosti. Zvláště se to projevuje, je-li bimetal vystaven 
přímému plameni – tak je tomu třeba u ovládání přívodu plynu u plynových hořáků. Aby 
při poklesu tlaku plynu a zhasnutí věčného plaménku (zajišťujícího okamžité zapálení 
hořáku při zapnutí ohřevu) nedošlo po obnovení tlaku k nekontrolovanému úniku plynu, 
je třeba mít spolehlivou pojistku, která uvolní přívod plynu jen v přítomnosti plamene. To 
je zajišťováno elektromagnetickým ventilem, který je napájen proudem z termočlánku. 
Nehoří-li plamen, termočlánek se nezahřívá, nevzniká napětí a elektromagnetický ventil 
(viz obr. 6) zůstává uzavřen. 

 

Obr. 6. Termočlánek v mosazné trubičce napájí elektrickým proudem elektromagnet. Pro 
správnou funkci elektromagnetu stačí napětí cca 10–20 mV, které zajistí proud v obvodu 

řádově desetiny ampéru. 

Peltierův polovodičový článek 

Co nedokáže jedno spojení kovů, toho snadno dosáhne baterie několika desítek 
polovodičových termočlánků. Běžně lze v obchodě s elektronickými součástkami koupit 
tzv. Peltierovy chladicí články. Jde o baterii v sérii spojených termočlánků využívajících 
Peltierova jevu, který je inverzní k jevu Seebeckovu. Jestliže kovem zapojeným mezi dva 
další vodiče prochází elektrický proud, pak jeden spoj se zahřívá a druhý naopak 
ochlazuje. Je-li takových článků celá soustava orientovaná tak, aby teplé konce směřovaly 
na jednu a studené konce na druhou stranu, máme tepelné čerpadlo, které lze použít při 
chlazení tepelně citlivých součástek. Ale obráceně, jestliže jednu stranu Peltierova článku 
ohříváme a druhou chladíme, máme termoelektrický zdroj napětí. Jeden takový článek při 
teplotním rozdílu cca 50 °C poskytuje napětí 1-2 V a proud stovky mA. To není nic 
zanedbatelného a takový termoelektrický článek je vděčný pro školní pokusy i jako reálný 
termoelektrický zdroj proudu. Bohužel povrch článků kryje velmi křehká, tepelně dobře 
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vodivá keramika a článek je mechanicky málo odolný. Navíc podléhá snadno korozním 
změnám, když do něj nateče voda – tato nepříjemná vlastnost se dá potlačit tím, že 
koupíme Peltiery vodotěsně uzavřené silikonem (obr. 7 a 8). 

 

Obr. 7. Peltierův článek samotný (vlevo dole) a vložený do dřevěného držáku pro vyšší 
mechanickou ochranu (nahoře, s připojenými vývody s banánky). 

 

 

Obr. 8. Typický stabilní pokus, Peltier s galvanometrem. Pro plnou výchylku na jednu 
stranu postačí dotek prstu. Při doteku z druhé strany se změní směr proudu a ručička 

přístroje se vychýlí na druhou stranu. Samozřejmě je možné dotýkat se naopak chladným 
předmětem, např. kouskem ledu, proud bude pak mít opačný směr. 
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Obr. 9. To, co umí sto let stará baterie termočlánků zahřívaná lihovým kahanem (viz 
obr. 3), zvládne jeden Peltierův článek zahřívaný dvěma prsty. Nutno přiznat, že lavice 
byla před přiložením termočlánku ochlazena – stál na ní plecháček s ledovou vodou. 

Experimenty s Peltierovými články 

S Peltierovými články lze provádět řadu experimentů. Můžeme bez problému dosáhnout 
napětí něco přes 1 volt a proud v řádu stovek miliampér. To umožňuje roztočit motorek 
(obr. 10) nebo rozsvítit malou žárovku – vhodná je 1,3 V / 100 mA, případně běžnější typ 
1,2 V / 220 mA.  

Na rozsvícení LED je vzniklé napětí příliš malé a je zapotřebí měnič. Nejjednodušší je 
vymontovat z vysloužilého solárního světla hotový jednoduchý DC měnič, který z napětí 
NiCd článku 1,2 V vyrábí cca 3 V pro bílou LED. Měnič funguje od napětí cca 0,9 V a jde 
o obvod na tištěném spoji, z něhož dva vývody vedou na solární článek, dva na dobíjecí 
NiCd článek a dva k LEDce – viz obr. 11.  
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Obr. 10. Peltier leží na chladiči z počítače. Chladič je ponořen do ledové vody, která ho 
udržuje na nízké teplotě. Navrchu leží dva měděné hranoly, které byly původně ohřáty 
v horké vodě na teplotu cca 50 °C. V tomto uspořádání dává Peltier napětí cca 1,3 V a 

proud okolo 150 mA. 

 

Obr. 11. Napěťová pumpa ze solární svítilny. Volné drátky byly původně připojeny 
k fotočlánku. Na rozsvícení LED stačí jen cca 0,9 V. 
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Magnetické pole termoelektrického proudu 

Proudem, který vyrobí termočlánek, můžeme napájet elektromagnet tepelné pojistky (viz 
obr. 6) nebo vychylovat magnetku magnetickým polem vzduchové cívky, viz obr. 12. Je 
důležité, aby cívka měla pokud možno malý odpor, ale hodně závitů. Dobrý kompromis je, 
když je odpor cívky srovnatelný s vnitřním odporem článku a cívka má stovky závitů. 
Dobře vyhověla cívka z primárního vinutí transformátoru z mikrovlnné trouby – na obr. 12 
je cívka z mikrovlnky (o výkonu 1 kW), která má asi 220 závitů a odpor cca 2 ohmy. 
Výhodou této cívky je, že má vhodnou dutinu, do které se vejde busola, a z výroby je 
dobře zpevněna prolakováním, takže je mechanicky tuhá. Buzolu vložíme do dutiny a 
nastavíme severojižním směrem, aby magnetka ležela v rovině cívky. Pak se stačí 
dotknout jedním prstem, zahřát tak Peltierův článek o několik stupňů Celsia a magnetka 
se výrazně vychýlí. Není bez zajímavosti, že tyto robustní cívky jsou vinuty hliníkovým 
vodičem. 

 

Obr. 12. Peltierův článek s cívkou. Hliníkový blok pod článkem zajišťuje svou tepelnou 
setrvačností malé teplotní změny dolní plochy článku. Horní plochu ohříváme dotekem 

prstu, případně ochlazujeme ledem. Magnetka se vychýlí na jednu nebo na druhou 
stranu. 
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Motor z termočlánků 

Máme-li zahřívaný zkratovaný termočlánek s malým odporem, protéká jím poměrně velký 
proud. Toho se dá využít ke konstrukci motoru. Konstrukce je dobře patrná z obr. 13. 

 

Obr. 13. Motor z termočlánků 

Stator je tvořen dvěma silnými neodymovými magnety, které mezi sebou svírají silnou 
jehlu vetknutou tupým koncem do dřevěného podstavce. Na hrotu jehly spočívá rotor. 
Ložisko je tvořeno mosazným šroubkem, v jehož zářezu pro šroubovák je vyvrtán mělký 
kuželovitý důlek – třecí ložisko. Samotný rotor je vystřižen z měděného plechu. Středem je 
kruh o průměru cca 4 cm, ze kterého vybíhá 16 pásků o šířce cca 0,5 cm a délce asi 5 cm. 
Konce pásků jsou spojeny silným konstantanovým drátem s průměrem asi 1 mm, který 
pochází z mohutného reostatu. Silné konstantanové dráty se dají také koupit v Conradu za 
cenu cca 800 Kč za 100 g, v podstatě nezávisle na jejich průřezu. Dráty nespojují přímo 
protilehlé konce pásků, ale jdou „kratší cestou“ – mezi dvěma navzájem spojenými konci 
je pět dalších. Ušetří se tak materiál, sníží se vnitřní odpor termočlánku a hlavně 
uprostřed vznikne dostatečně velká díra k provléknutí magnetů statoru. Konstantanové 
dráty jsou spojeny s měděným plechem pájením cínem. Pod rotor postavíme malou 
čajovou svíčku přibližně v ose magnetu. Zahřátím vznikne proudová smyčka, která má 
magnetické pole kolmé k magnetickému poli statoru. Vzniká silový moment a rotor se 
začíná otáčet. Tím se ale začne ohřívat následující uzavřený termočlánek a předchozí 
chladne, čímž se stále udržuje silový moment potřebný k otáčení rotoru. Pokud 
přemístíme svíčku na druhou stranu, otáčí se rotor opačným směrem. 

Jde o další vděčný stabilní experiment, stabilní fyzikální pokus. 
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Závěr 

Tento článek není určen k přesnému vysvětlení termoelektrických jevů. Jde o pohled na 
to, jak uspořádat pokusy, aby učitel experimentoval, ukazoval fungování přírody a využití 
fyzikálních jevů v praxi, prováděl odhady a jednoduché výpočty, ale přitom se z toho 
nezbláznil. 
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