
FUNKČNÍ VZOREK: 
 

ZAŘÍZENÍ PRO SNÍMÁNÍ TEPLOTNÍHO POLE UVNIT Ř 
MATERIÁLU 

 
Předkládané řešení se týká uspořádání měření pro určení teplotního spádu uvnitř materiálu. Cílem 
je nalézt takové řešení, jak změřit bodovou teplotu uvnitř kompaktního materiálu či konstrukce, 
který je vystaven teplotnímu spádu.  
 
Úvod 

Nejprve je třeba poznamenat že v dnešní době, kdy je nutno respektovat nejenom 
ekonomické, ale i ekologické  podmínky  všech technických řešení, je potřebné znát všechny 
fyzikálně technické parametry používaných materiálů, které objektivně popisují užitné materiálové 
vlastnosti. V oblasti problematiky obecně tepelně-technických témat jako je vytápění, tepelné 
izolace, řešení otázek vlhkostních, větrání a podobně, a tím spíše v podmínkách horkých a 
vysokoteplotních provozů, je nutno znát rozložení teplotních polí ve všech specifických případech. 
Proto je nutno umět měřit bodovou teplotu i uvnitř kompaktních materiálů i uvnitř konstrukcí.   

To se provádělo doposud tak, že poměrně velice obtížně, zvláště u tuhých kompaktních 
materiálů, se do určitých bodů uvnitř sledovaného materiálu vkládala teploměrná čidla, například 
vpichem čidla elektrického teploměru či navrtáním otvoru a následným osazením čidla do tohoto 
otvoru. Kromě technických problémů s osazením, aby byl dobrý tepelný kontakt mezi čidlem a 
proměřovaným materiálem,  bylo velice složité i určení přesné lokalizace bodu, ve kterém se 
teplota měřila a i propojení tohoto bodu s vyhodnocovací jednotku pro přenos měřeného signálu. 
 
Technické uspořádání 

Výše uvedené nedostatky odstraňuje nově navrhované uspořádání  pro určení teplotního 
spádu uvnitř materiálu [1]. Jeho podstatou je, že je tvořeno systémem termočlánků, umístěných do 
proměřovaného elektricky nevodivého  materiálu. První a druhý vodič termočlánku,  které jsou z 
rozdílných kovů, jsou navzájem bodově svařeny. K těmto vodičům každého termočlánku jsou pak 
připojeny spojovací vodiče, kterými jsou tyto termočlánky napojeny na měřící přístroj – 
milivoltmetr či měřicí ústřednu. 
 
Popis navrhovaného teploměrného čidla 

  Při realizaci přípravku   je  výhodné  použít   termočlánek   chromel-alumel,   s  teplotní 
citlivostí   40   µV . K-1 v teplotním intervalu –180 až 13000C  [2]. 
              Aby se zaručilo dokonalé propojení obou kovů tvořících termočlánek hlavně z hlediska 
elektrického, bylo použito tzv. bodového svařování. Protože ale tento spoj je poměrně křehký,  při 
následné manipulaci s termočlánkem  docházelo často k rozlomení tohoto sváru. Aby se tomu 
zamezilo, bylo spojení drátů ještě zpevněno dalším obletováním spoje speciální pájkou s vysokým 
bodem tání, čímž se podstatně zvýšila pevnost tohoto spoje.  Objem vlastního čidla se tak sice 
zvětšil  na kuličku o průměru cca 1,5 mm, to ale vzhledem k uváděným tepelným vlastnostem 
kovů a velikosti proměřovaného materiálu prakticky nezměnilo schopnost daného spoje registrovat 
bodovou teplotu. 

    Základní provedení přípravku (obr.1), znázorňuje termočlánek složený z prvního vodiče 1 
jednoho kovu termočlánku a z druhého vodiče 2 druhého kovu termočlánku. První vodič 1 je bodově 
svařen s druhým vodičem 2. Bodový svár obou kovů termočlánku je zpevněn přeletováním pájkou 
s vysokým bodem tání, například stříbrnou pájkou tak, že průměr vlastního čidla je 1,2 – 1,5 mm. Na 
sváru je tedy vytvořen překrývací spoj  3.  První vodič 1 termočlánku je opatřen  přívodním 



spojovacím drátem 10 a druhý vodič 2 termočlánku je opatřen spojovacím drátem 20. Těmito 
spojovacími dráty je  pak přípravek připojován k měřidlu, k milivoltmetru či měřicí ústředně. 

První vodič 1 a druhý vodič 2 termočlánku  jsou voleny o průměru v rozmezí 0,8 – 1,0 cm, 
aby byla dostatečná prostorová stabilita navrhovaného systému a nedošlo k porušení konfigurace 
jednotlivých měřících míst. 

Takto vzniklý přípravek je nyní třeba zabudovat v přesně určené poloze do proměřovaného 
materiálu. Podle druhu materiálu se volí i různý postup jeho aplikace. 

 
Zabudování teploměrného čidla do materiálu 
A.  Měkké materiály  
          Jedná-li se o měkké materiály 4 (obr.2) jako jsou například minerální vlny, polystyreny a 
podobně, propíchne se proměřovaný materiál 4 prvním vodičem 1 , (nebo druhým vodičem 2), jehož 
průměr je  zvolen v rozmezí 0,8 až 1 mm tak, aby bylo možné změřit  hloubku vnoření termočlánku 
do materiálu 4 a tak potom přesně určit bodové místo, ve kterém je registrována sledovaná teplota.   
Lze zde použít více termočlánků, které jsou tedy do proměřovaného materiálu 4 vtlačovány tak,  až  
vodiče 1 vystoupí na opačném povrchu vzorku proměřovaného materiálu 4 a dále jsou vytahovány, 
aby se termočlánky umístily do požadované polohy uvnitř daného proměřovaného materiálu 4. 



   
B.  Materiály tvrdší 

U tvrdších materiálů 4  (obr. 3)jako je dřevo, umělé hmoty a podobně, se poloha přípravku 
určí tak, že se do daného místa navrtá otvor nepatrně většího průměru, než je průměr přípravku, tedy 
o průměru zhruba 1,5 – 2,0 mm. Dále se do hloubky až na druhý konec pokračuje vrtákem o 
průměru menším,  cca 1 mm, aby tím otvorem bylo možno prostrčit  pouze první  vodiče 1  (nebo 
druhé vodiče 2 ) termočlánku. Dotažením pak vlastní čidlo  termočlánku, které je pod překrývacím 
spojem  3 dosedne ke stěně na počátku otvoru o menším průměru a tím je zajištěn dobrý tepelný 
kontakt čidla 3 a materiálu  4 v přesně určené poloze.  



 
C.  Ztvrdlé lité materiály 

U ztvrdlých litých materiálů 4 jako jsou různé betony, kompozity, sádry a podobně, ve 
kterých je obtížné vrtat otvory o tak malých průměrech, je nutno osadit měřící čidla již při výrobě 
vzorků či vytváření proměřovaných konstrukcí. Protože ale při tuhnutí a zhutňování daných směsí by 
se těžko udržela nastavená poloha termočidla, bylo navrženo tzv. stromečkové uspořádání, (obr.4). 
Termočlánek  je zde vytvořen ve stromečkové konfiguraci,  kdy první vodič 1 jednoho kovu tvoří  
kmen, který je společným pólem pro všechna měřená místa. Tato měřená místa jsou určena 
připojením druhého pólu termočlánku,  tvořeného druhým vodičem 2 do předem zvolených míst a 
tvořícím větve stromečkové konfigurace. Lze tedy říci, že v měřených místech se nachází právě 
překrývací spoj 3.  

Při ověřování funkce přípravku bylo určeno, že bude-li vzdálenost jednotlivých měřících míst 
na kmenu sytému 1 cm a více, nedojde ke zkreslení údaje teploty tím, že v proměřovaném směru je 
vlastně kov termočlánku. Při tloušťce drátu prvního a druhého vodiče 1 a 2   1 mm  a méně a při 
dobrém kontaktu těchto drátu s proměřovaným materiálem 4, je i při větší tepelné vodivosti kovů 
termočlánků než  materiálu 4 vzhledem k zanedbatelné ploše jejich průřezu spád teploty určován 
převážně tepelnými vlastnostmi proměřovaného materiálu 4. Chyba způsobená vložením měrného 
systému do proměřovaného materiálu 4 je hlavně pro malý hmotnostní i objemový  poměr měřícího 
systému a materiálu 4, jejich dobrý tepelný kontakt a při minimální vzdálenosti 1 cm jednotlivých 
měřících čidel, které jsou pod překrývacími spoji  3,  zanedbatelná. 

 
Použijí-li se termočlánkové dráty pro dané kovy o průměru 1 mm, bude celý systém 

termoelementů dostatečně tuhý a nedojde k jeho deformaci při tuhnutí ani při zhutňování 
proměřovaného materiálu 4 ve formě při výrobě vzorku. Poloha bodů, ve kterých je sledována 
teplota, je potom stále přesně definována.  

 
Takový   systém lze zabudovat  i přímo  do konstrukce, ve které se bude teplotní pole 

sledovat. Přípravek se  umístí do formy případně do bednění ještě před tím, než se začne forma 
naplňovat  tekutým materiálem,  který  se  bude  proměřovat.  Přípravek je dostatečně pevný a při 
jeho dobrém ukotvení k bednění se ani při tuhnutí materiálu ani při jeho zhutňování pomocí vibrací 
neporuší konfigurace přípravku. Tak je i po konečném ztvrdnutí možno určit přesnou polohu  



proměřovaných bodů v materiálu či konstrukci.  

                                                  

 
D.   Tvrdé kompaktní materiály 

U materiálů, jejichž tvrdost je taková, že není možno použít systém popsaný v odstavci B, 
(např. tvrdé kamenivo, keramiky apod.) je nutno postupovat tak, že se vyvrtá otvor většího průměru. 
Na jeho dno se umístí termočlánek a jeho přívodní vodiče se vyvedou tímto otvorem. Stabilizace  
polohy termočlánku se provede zasypáním otvoru a utěsněním materiálem, získaným z předem 
prováděného vývrtu. 
 
E.   Deskové materiály  



Při proměřování deskových materiálů nebo sendvičovém uspořádání sledovaného systému, 
kde je proměřován spád teploty ve směru tloušťky desek, se vloží jednotlivé termočlánky mezi 
desky, ze kterých je proměřovaný vzorek utvořen. Jedná-li se o měkké materiály jako jsou například 
polystyreny, hobry a podobně, zamáčkne se přípravek do povrchu desek a poloha teplotního čidla, 
tedy jeho vzdálenost od teplotně namáhaného povrchu proměřovaného vzorku, je daná tloušťkou 
desek. Při proměřování desek z  tvrdých materiálů jako jsou betonové kompozity, keramiky a 
podobně, je nutno pro čidlo termočlánku včetně překrývsacího spoje  3  i pro první vodič 1 a druhý  
vodič 2 v površích  desek vybrousit  potřebné drážky, aby nedošlo k porušení přímého kontaktu 
jednotlivých desek, z nichž je vzorek proměřovaného materiálu 4 vyskládán. Tuto situaci ukazuje 
(obr.5). 

 
Výhodou uvedených řešení je možnost přesného určení polohy bodu, ve kterém se měří 

sledovaná teplota, která je poměrně snadno registrovatelná  běžným komerčně vyráběným 
milivoltmetrem nebo přímo měřicí ústřednou (např. [3]). Bodovou teplotu  čidel  tak je možno 
spolehlivě určit s přesností 0,1 °C v libovolném čase. Protože tepelná kapacita vlastního čidla je 
velice malá a tepelná vodivost obou kovů termočlánku je v porovnání se stavebními materiály 
značná, je teplotní setrvačnost daného čidla zanedbatelná. I rozměry vlastního čidla jsou vzhledem 
k rozměrům sledovaného objektu také zanedbatelné. Proto je možné  prohlásit, že při dobrém 
tepelném kontaktu  proměřovaného materiálu s kovy termočlánku (i v případě stromečkového 
uspořádání) naměřený údaj udává bodovou hodnotu teploty v materiálu v místě čidla v daném čase 
s dostatečnou přesností. 
                                       

       
Celkové zhodnocení a závěr 

Znalost časového průběhu teplot v jednotlivých bodech uvnitř materiálu pak umožní kromě 
konkrétních informací o rozložení teplot v daném materiálu např. také použitím inversní metody 
řešením rovnice vedení tepla určit teplotní závislost  některých tepelně technických materiálových 
parametrů – např. součinitele teplotní či tepelné vodivosti – proměřovaného materiálu a získat řadu 
dalších informací, využitelných v technické praxi, například v protipožární ochraně a podobně. 



 

 

Uvedený systém pro určení teploty spádu uvnitř materiálu je  aplikovatelný všude tam, kde 
je třeba znát rozložení teplotního pole v prostoru, který je vyplněn určitým  kompaktním 
materiálem (např. [4]). Jak již bylo výše řečeno, jedná se o jeho využití v oblasti obecné 
problematiky  tepelně technické jako je vytápění, tepelné izolace, větrání, problematika řešení 
otázek vlhkostních apod. Použití navrhovaných přípravků usnadní proměřování ne jenom při 
normálních podmínkách, ale umožní proměřit teplotní pole i při extrémních podmínkách 
vlhkostních a  v horkých  či vysokoteplotních provozech [5]. 

 
Neméně důležitá je aplikace, která využívá měření s použitím navrhovaných přípravků, 

v oblasti akreditovaných zkušeben, výzkumných a vědeckých pracovišť. Zde se pak použitím 
znalosti teplotních polí v materiálu  mohou vypočítat různé  parametry, které popisují řadu 
materiálových vlastností např. v závislosti a teplotě či vlhkosti proměřovaného materiálu a 
podobně. 
 
 
Návrh zařízení vznikl za podpory výzkumného záměru MŠMT ČR č. MSM 6840770031. 
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