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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Dominik Jaroň 

Metody identifikace teplot brzdových systémů vozidel 

BP, ÚADI, 2017, str. 51, obr. 39, tab. 4 

 

    Práce je zaměřena na měření teplot hlavních částí brzdného systému 

vozidel. První částí je teoretický základ pro měření teplot termočlánky, IR 

pyrometry a barvovými teploměry. Jsou zde také uvedeny konkrétní 

přístroje a produkty, které lze zakoupit a použít k měření. V druhé části 

práce je ukázka metod měření jednotlivými teploměry a zhodnocení 

pro a proti jednotlivých metod.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

snímač teploty, termočlánek, IR snímač, barevné indikátory 

ABSTRACT 

Dominik Jaroň 

Methods of identification of vehicle brake system temperatures 

BT, UADI, 2017, 51 pp., fig. 43 

 

    The work is aimed at measuring temperature of main parts of vehicle 

braking system. The first part is theoretical background for temperature 

measuring by thermocouples, IR pyrometers and paint pyrometers. There 

are also introduced devices and products, which are nowadays available to 

buy and which can be used for measuring. In the second part of this thesis 

there are shown methods of measuring by mentioned thermometers and 

evaluation of their pros and cons.  
 

 

KEYWORDS 

temperature sensor, thermocouple, IR thermometer, paint indicator 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 
Brzdy jsou velmi důležitou součástí každého automobilu. Kotoučové i bubnové brzdy fungují 

na principu tření mezi materiály, čímž dochází ke snížení rychlosti vozidla. Podle zákona 

o zachování energie při brždění platí, že kinetická energie vozidla se mění na tepelnou energii 

brzdných komponent. Se zvyšující se energií brzdných komponent dochází k vzrůstu jejich 

teploty, což má velký vliv na koeficient tření mezi materiály a tím na účinnost brzd. Na brzdy 

různých aut jsou kladeny různé požadavky při jejich používání. U osobních aut v běžném 

provozu jsou teplotní průběhy při brždění jiné než u aut nákladních nebo závodních. 

U nákladních vozidel vezoucích těžký náklad dochází při brždění z dlouhých kopců 

k vysokému zahřívání brzdících elementů. U závodních vozidel dochází také k velkému 

zahřívání brzd, zejména při dobrzďování před zatáčkou a jiných ostrých manévrech. Díky 

měření teplot lze během závodů upravovat jezdcův brzdný styl pro zefektivnění užití brzd. 

Při přehřívání brzd nad povolené teploty komponent dochází ke snížení tření mezi povrchy např. 

desek a kotouče, což vede ke zhoršení ovladatelnosti vozidla a tím i snížení bezpečnosti. Volba 

brzdných elementů je nezbytná proto, aby byla zajištěna výborná bezpečnost u každého vozidla 

a zároveň také dobrá trvanlivost dílů. A protože je znalost dosahovaných teplot během brždění 

vozu zásadní, je v této práci zpracován přehled o problematice měření teplot brzdových 

komponent. Přehled problematiky je utvořen nejen z knih, ale také z aktuálních článků z cizích 

zemí, aby tyto informace byly aktuální a také praktické.  
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1 TEORETICKÉ ZÁKLADY 

1.1 NEJVÍCE TEPELNĚ NAMÁHANÉ ČÁSTI BRZDNÉHO SYSTÉMU 

Základní druhy brzd u aut jsou bubnová a kotoučová brzda. V obou případech jde o brzdy třecí, 

kdy dochází k tření mezi statickou částí (stator) a rotující částí (rotor).  

Bubnová brzda: Nejdůležitější části jsou brzdový buben, brzdové čelisti, rozpěrné zařízení, 

vratné pružiny a štít brzdy. Ty tepelně nejnamáhanější jsou brzdový buben (rotor) a brzdová 

čelist (stator). [1] 

 

Obr. 1 [1] 

Kotoučová brzda: Nejdůležitější části jsou třecí segmenty, pístek, brzdový kotouč, třmen. 

Tepelně nejnamáhanější jsou třecí segmenty (stator), brzdový kotouč (rotor) a třmen brzdy. [1]  

 

Obr. 2 Brzda se třmenem pevným (vlevo) a plovoucím (vpravo) [1] 
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1.2 DEFINICE TEPLOTY A TEPLOTNÍCH STUPNIC 

Teplota jako veličina: Teplota je jedna z nejdůležitějších stavových veličin a je důležitým 

parametrem v téměř všech přírodních jevech a stavech. Míra kinetické energie částic je závislá 

na teplotě. 

Pro detekci a měření teploty může být použito různých fyzikálních principů – např. roztažnosti 

materiálů, závislé na teplotě, různosti elektrického odporu při dvou různých teplotách u vodičů 

a nevodičů atp. 

Existují různé stupnice za účelem jednotného srovnávání velikostí teploty. [2] 

 

 KELVINOVA STUPNICE 

Termodynamická teplota má značku T, jednotkou je kelvin (K). Termodynamická stupnice je 

odvozena od jednoho bodu, a tím je trojný bod vody (0,01 °C). 1 K dělí teploty od absolutní 

nuly po teplotu trojného bodu na 273,16 dílů. Absolutní nula je teoretická teplota, při jejímž 

dosáhnutí by měl ustat veškerý pohyb částic. K tomu však podle 3. termodynamického zákona 

nelze dospět, avšak lze se k absolutní nule limitně velmi přiblížit. [2] 

 

 CELSIOVA STUPNICE 

Další je Celsiova teplotní stupnice. Značí se t a má jednotku (°C). Je odvozena od teploty tuhnutí 

destilované vody 0 °C a od její teploty varu 100 °C – obojí měřeno za atmosférického tlaku 

101,325 kPa. Dílek 1 K odpovídá dílku 1 °C, přičemž teplota tání / tuhnutí vody má hodnotu 

T0 = 273,15 K = 0 °C. [2] 

 

 FAHRENHEITOVA STUPNICE 

Fahrenheitova stupnice je používaná v některých anglosaských zemích. Teplota 0 °F odpovídá 

eutektické teplotě směsi vody a salmiaku, 32 °F je teplotou tuhnutí vody a 212 °F je teplotou 

varu vody. [7] 

Přepočty mezi Fahrenheitovou a Celsiovou stupnicí jsou následující:  

𝑡𝐶 =
5(𝐹−32)

9
           [7] 

a 

𝑡𝐹 =  
9

5
𝐶 + 32.  [7] 
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1.3 PŘEHLED DRUHŮ TEPLOMĚRŮ 

Rozdělení teploměrů: K měření teploty se používá teploměr. Teploměry dělíme podle různých 

kritérií např. následovně: 

a) dotykové – dilatační: fungují díky různé roztažnosti různých látek (délkové, objemové) 

– tlakové, resp. parní: změna teploty způsobí změnu tlaku kapaliny, resp. páry 

  – odporové: změna teploty způsobí změnu ohmického odporu v obvodu 

  – termoelektrické: fungují díky termoelektrickému jevu v termočlánku 

b) bezdotykové – jasové: porovnání jasu objektu se známým jasem jiného objektu, 

    pouze viditelné spektrum záření 

– barvové: podobné jasovým, avšak vhodnější pro měření měnících se teplot  

  – radiační: fungují na principu Stefan – Boltzmanova zákona 

  – fototermometrie (fotoaparát): zaznamenání tepelného pole objektu na  

     emulzi citlivou na IR záření 

  – termovize: plošné měření, zobrazení a zaznamenání teploty   

    objektů v čase ve velkých spektrech záření 

Různé teploměry jsou vhodné pro různá rozmezí teplot. [2]  
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2 TEPLOMĚRY VHODNÉ PRO MĚŘENÍ TEPLOT 

BRZD 

Měření teploty je nekončící proces. Kdykoliv je nějaká teplota detekována nebo měřena, lze 

to považovat pouze za její odhad, protože existuje mnoho vlivů tvořících chybu měření. [3] 

K měření teplot brzd byly vybrány termoelektrické teploměry a infračervené pyrometry. Tyto 

jsou vhodné z důvodů snadného zaznamenání průběhu dat v čase a práce s naměřenými daty. 

Barvové indikátory slouží spíše k orientačním a ověřovacím účelům.  

 

2.1 TERMOELEKTRICKÉ TEPLOMĚRY 

Termočlánek je aktivní senzor vytvářející určité napětí, když je vystaven určité teplotě. Aktivní 

senzor obecně konvertuje neelektrické veličiny (mechanické, teplotní nebo optické) přímo 

do elektrických veličin. Tento signál je často velmi slabý, takže je zapotřebí zesilovače. 

S termočlánky lze měřit pouze teplotní rozdíly. Pro tento důvod je nezbytné mít jeden teplotní 

referenční bod. [3] 

Termočlánky fungují na základě termoelektrického jevu na rozhraní dvou různých materiálů 

nebo slitin. Tyto materiály jsou spojeny elektricky vodivě. Vlivem rozdílu teploty Δt 

na měřícím konci termočlánku a teploty t0 na srovnávacím konci, vzniká v obvodu 

termoelektrické napětí E (termoelektrická síla), které je měřítkem teploty 

(měří se milivoltmetrem nebo kompenzátorem). [2] 

 E = α (t1 – t0) [mV] [3] 

kde E – termoelektrické napětí, α – koeficient úměrnosti (Seebeckův koeficient), t1 – teplota 

měřicího spoje, t0 – teplota srovnávacího spoje. 

Závislost elektromotorické síly na teplotě je v rozsahu teplot 630 ÷ 1063 °C kvadratická 

dle vztahu:  

 E = -a + b.t + c.t2  [V; V, V°-1, °C, V°C-2, °C2] [3] 

kde a, b, c jsou konstanty.  

Nevýhodou je malá elektromotorická síla – pohybuje se v řádu desítek mikrovoltů na jeden 

stupeň Celsia [μV.°C-1], přičemž síla signálu závisí na typu termočlánku. [3] 

Různým termoelektrickým napětím termočlánku jsou přiřazeny různé rozdíly teplot měřeného 

objektu a referenčního bodu. Spoj v měřeném prostoru nazýváme teplý a spoj srovnávací jako 

studený. Pro názornost je přiložena závislost tohoto napětí na rozdílu teplot studeného a teplého 

spoje pro termočlánek NiCr – Ni („K“ typ) [3]:  
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V tab. 1 a tab. 2 jsou v horním řádku a v levém sloupci hodnoty teplot ve stupních Celsia, 

přičemž rozdíl těchto teplot vyvolá vznik termoelektrického napětí odpovídající velikosti. 

Tyto velikosti napětí najdeme v tabulkách a odpovídají termočlánku typu K. [3] 

 

Tab. 1 Termočlánek NiCr – Ni („K“ typ) – vytvořené termoelektrické napětí v závislosti 

na rozdílu teplot měřeného a referenčního bodu v milivoltech [mV] [3]  

 

 

Tab. 2: Termočlánek NiCr – Ni („K“ typ) - závislost výstupního napětí na teplotě [3]  

 

 

Údaje o velikosti termoelektrického napětí pro odpovídající kombinaci dvou teplot v tab. 2 

mají jednotku milivolt [mV]. [3] 
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Protože je velikost napětí malá, je potřeba zvýšit velikost napěťového signálu zhruba 100x, 

čímž se zajistí lepší čitelnost signálu. Obtížné je rozlišit signál z termočlánku a šum, který 

pochází z kabeláže připojené k termočlánku. Kabeláž je často dlouhá a vystavena vnějšímu 

elektrickému šumu prostředí. Vliv šumu na měření se eliminuje dvěma způsoby [8]:  

1. použití diferenciálního vstupového zesilovače k zesílení signálu. Diferenciální zesilovač 

zesílí hlavně signál termoelektrického napětí na termočlánku, čímž eliminuje vliv šumu. 

2. použití filtru, který eliminuje vysokofrekvenční, resp. nízkofrekvenční signály, jako např. 

signál rádia (nad 1 MHz), resp. signál zdroje napětí (50/60 Hz). Je důležité použít filtr před 

diferenciálním zesilovačem (nebo použít zesilovač s filtrovanými vstupy). [8]  

Průměry vodičů d se volí v rozmezí 0,5 – 4 mm, přičemž spoje z ušlechtilých kovů mívají 

průměry menší – od 0,2 ÷ 0,5 mm. S termočlánky lze měřit teploty v rozmezí -270 ÷ 2300 °C. 

[2] 

 

KOMPENZAČNÍ KABELY A TERMOELEKTRICKÉ KABELY  

Kompenzační kabely se používají pro spojování termočlánků s bodem záznamu teploty. Tyto 

vodiče jsou vyrobeny z úsporných materiálů, jiných než jsou materiály termočlánků, ale v roz-

mezí přípustných teplot podle normy DIN 43722 mají stejnou elektrickou charakteristiku. Podle 

pravidel funkce jednorodých obvodů, materiál mezi bodem měření a bodem záznamu se nemů-

že lišit.  Teoreticky je možné, aby termočlánek dosahoval až do bodu záznamu měření, ale 

hlavně vzhledem k nákladům se taková řešení nepoužívají.  

 

Obr. 3 Zobrazení umístění kompenzačního kabelu [11] 

Volba materiálu izolace je určena především typem aplikace. Kompenzační kabely jsou 

dostupné s různými izolacemi, stíněním a různým počtem vodičů jak ve formě drátu, tak 

lanka. [11] 
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Kompenzační kabely jsou značené písmenem C, které je shodné s písmenem stanovícím 

teplotu, např. SC pro platinový termočlánek typu S. [11] 

 

Termoelektrické kabely jsou vyrobeny ze stejných materiálů jako jim odpovídající 

termočlánky.  

Díky spojení vedení na jedné straně se termočlánkové kabely stávají termoelektrickými 

články, což se využívá například při měření teploty na velkých vzdálenostech.  

Volba materiálu izolace je určena především typem aplikace. Termoelektrické kabely jsou 

dostupné s různými izolacemi, stíněním a různým počtem vodičů jak ve formě drátu tak 

lanka. 

Termočlánkové kabely jsou značené písmenem X, které je shodné s písmenem stanovícím 

teplotu, např. KX pro termoelektrický kabel NiCr, typ K. [11] 

 

Obr. 4 Termočlánkový kabel [11] 

 

Pro různé kombinace kovů termočlánků jsou typické různé měřitelné teplotní rozsahy, viz. 

tab. 3. [2] 

Použitím termočlánku na bázi wolframu a rhodia lze měřit až do 2300°C. [3] 

 

Tab. 3 Označení a rozsah termočlánků [10] 
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Obr. 5 Barevné označení a kombinace kovů termočlánků [12] 

 

 

Obr. 6 Grafy závislosti termoelektrického napětí na teplotě pro typy termočlánků [13] 
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Závislost termoelektrického napětí na teplotě není lineární, jak se může v grafu na první 

pohled jevit.  

Schéma zapojení termočlánků vypadá následovně:  

 

Obr. 7 Schéma zapojení termočlánků [2] 

 

Obě větve se od sebe většinou elektricky izolují izolační keramickou hmotou, která je navíc 

chrání před mechanickým narušením. 

Existují různé konstrukce termočlánků s různými použitími: 

 - v ochranné jímce  – tato jímka slouží jako ochrana proti vlivům vnějšího prostředí 

- časová konstanta (doba do ustálení teploty) je však poměrně 

veliká  

- plášťové  – klasické uložení vodičů v keramickém prášku – malá časová 

konstanta a dlouhá trvanlivost diody 

- bez ochrany – (jímky, pláště), pouze výjimečně při požadavku na malou 

časovou konstantu 

- sériové – sériové zapojení termočlánků, pro zvýšení elektromotorického napětí 

- derivační – diferenciální zapojení dvou termočlánků v jedné ochranné trubici. První 

je na dně trubice, druhý v trubici. Měří se rozdíl teplot těchto dvou měřicích spojů. 

Způsoby měření termoelektrického napětí můstkovými metodami: 

1. Výchylková metoda: Měří se výchylka, která je způsobena změnou napětí na termočlánku, 

vyvolanou změnou teploty, která působí na teplý spoj. Tuto výchylku měříme milivoltmetrem 

(galvanometrem). Obvodem termočlánku protéká proud 

   I = E / (Ri + rt + rv) [2] 
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a napětí indukované galvanometrem  

   U = I.Ri = E*(Ri/ (Ri + rt + rv)) [mV] [2] 

Je žádoucí získat dostatečně vysoké hodnoty napětí na galvanometru, aby byly tyto hodnoty 

použitelné. Toho dosáhneme ideálně zvětšením vyrovnávacího odporu Ri, čehož dosáhneme 

např. použitím elektronického voltmetru, který má odpor mnohem větší, než bývá odpor vodičů 

a termočlánků. V praxi se často používá odpor termočlánků a vedení 16 Ω nebo 20 Ω. 

Při sériovém řazení termočlánků v obvodu se jejich celkové elektromotorické napětí rovná 

součtu napětí na jednotlivých termočláncích. 

Studený spoj je nutné určitým způsobem udržovat na konstantní teplotě. 

2. Kompenzační metoda: Používají se kompenzátory, kterých existuje několik druhů. Například 

kompenzátor s konstantním proudem, s konstantním odporem nebo automatický mostový 

kompenzátor. Při měření neprotéká obvodem termoelektrický proud a nedochází k úbytku 

napětí, jak se děje u výchylkové metody. 

Chyby termočlánků: Chyby termočlánků mohou být způsobeny vlivy, jako jsou: 

- vyrovnávací odpor jiné velikosti, než je předepsaný 

- nestálost teploty studeného spoje – pro její stálost se používají termostaty, viz. obr. 8.

 

Obr. 8 Schéma zapojení TČ s termostatem [2] 

 

Setrvačný blok je udržován na teplotě 50 °C pomocí topného vinutí, které je spouštěno 

termostatem. V tomto případě je chyba kvůli nesprávné velikosti vyrovnávacího odporu: 

δ𝑅 =
𝑅20− 𝑅𝑠

𝑅𝑣+ 𝑅20
(𝑡𝑚 − 𝑡′) [2] 
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kde R20 – předepsaná velikost odporu, Rs – použitá velikost odporu, Rv – vnitřní odpor 

přístroje, tm – teplota odečtená na přístroji, t´ - teplota, při jíž je na přístroji 0 mV. R20 je 

zpravidla předepsaná hodnota vyrovnávacího měřicího obvodu. Při zanedbání vyrovnání je 

na měřené hodnotě chyba. [2] 

 

 SEZNAM VHODNÝCH KOMPONENTŮ  

T 503, Plášťový termočlánek "K" pro rozsah od -50 do +1000 °C, NiCr - Ni 

• Měřicí rozsah termočlánku: od -50 do +1000 °C 

• Rychlost odezvy: T90 = cca 3 sec. (platí pro měření ve vodě) 

• Termočlánek vyroben v třídě přesnosti 1  

• Měřicí stonek Ø 1,5 mm, délka stonku 175 mm 

• Standardizovaný mini konektor (pro připojení do ručních měřicích přístrojů) 

• Měřicí stonek je vyroben z tvarovatelného materiálu INCONEL 

• Ohebnost (tvarovatelnost) stonku lze pod poloměrem cca 8 mm  

Cena: 321,- Kč (389,- Kč vč. DPH) [21] 

 

OMEGA TC-08 

• 8 kanálový termočlánkový modul sběru dat s rozhraním USB 

• Měří od -270 do 1820 °C  

• Pracuje s termočlánky typu J, K, T, E, R, S, B a N  

• Automatická kompenzace studených konců  

• Vysoká přesnost a rozlišení  

• Až 20 jednotek může pracovat současně s počítačem  

• 10 záznamů měření za sekundu  

• Windows software zahrnut v dodávce  

• USB rozhraní  

• Při použití s T 502 se jedná o relativně levou variantu měření 

Cena: 13 390Kč bez DPH [22] 

 

Obr. 9 OMEGA TC-08 [22] 
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Přesnější a dražší varianta vybavení pro měření se skládá z přístrojů NI-9211 a cDAQ-9174. 

Kompatibilní s termočlánky typů: J, K, T, E, N, B, R, S.  

NI-9211: Je vstupní modul pro signál termočlánků firmy National instruments, série C. 

4 kanálový, max. ±80 mV vstupní napětí.  

Vlastnosti:  

• vyhlazovací filtry, detekce připojeného termočlánku, filtry pro šum 

• kompenzace studeného spoje pro měření vysoké přesnosti,  

• NIST – sledovatelná kalibrace 

• cena: 11 000 Kč bez DPH [23] 

 

Obr. 10 NI-9211 [23] 

 

cDAQ-9174: Je kompaktní DAQ převodník signálu do signálu konektoru USB pro počítač.  

Vlastnosti:  

• malý, přenosný, lze jednoduše zapojit 

• kontrola časování, synchronizace a toku dat mezi přístroji série C a externím 

zařízením (např. počítač), 

• cena: 26 300 Kč bez DPH [24] 

 

Obr. 11 CDAQ-9174 [24] 
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2.2 INFRAČERVENÉ PYROMETRY 

Infračervené pyrometry jsou v současnosti často užívány.  

Výhody IR pyrometrů: 

• lze zanedbat vliv měřicího zařízení na měřený předmět 

• rychlé teplotní změny 

• je možné měřit a zobrazovat celý povrch měřeného předmětu. [2] 

Nevýhody IR pyrometrů:  

• vysoká cena 

• přesnost měření podle emisivity povrchu měřeného objektu 

• lze měřit pouze z určité vzdálenosti od objektu 

Tyto teploměry měří tepelné záření v infračerveném spektru. Takové záření je vyzařováno 

každým tělesem s teplotou vyšší než T0 = 0 K a z velké části jeho spektra je nelze spatřit okem. 

Vztah mezi množstvím vyzařovaného záření, jeho vlnovou délkou a teplotou je popsán 

v Planckově vyzařovacím zákoně. Z tohoto zákona plyne: 

- intenzita vlnového záření se spojitě mění s vlnovou délkou 

- při jakékoli vlnové délce se intenzita emitovaného záření zvětšuje s rostoucí teplotou 

- spektrální rozložení emitovaného záření je závislé na teplotě. 

V dnešní době se často ke snímání IR záření používají kompaktní čipy o velikosti asi 3 cm2. 

Jde o polovodičové snímače uspořádané do termočlánkových polí. Tento čip mění přijímaný 

signál ve formě záření na signál elektrický. Tento el. signál má velmi malou úroveň, tedy 

je třeba jej zesílit a upravit, aby s ním šlo dále pracovat. Stabilní zesilovač běžně reaguje 

na změny napětí o velikosti 1 mV, což odpovídá změnám teploty o řádově 1 °C.  

Dále se také používá tzv. pyrometr poměrový, který měří objekty dvěma detektory (s vhodnými 

filtry). Oba detektory snímají navzájem různá spektra záření, vyzařovaná měřeným objektem. 

Poté dochází k určení teploty z poměru zesílených výstupních signálů dvou detektorů.  

Moderní infračervené pyrometry zesílený signál obvykle v převodníku A/D digitalizují a dále 

zpracovávají elektronikou s procesorem, signálovým procesorem apod. Díky programu 

vloženému do mikroprocesoru lze zajistit tzv. linearizaci, různé korekce a matematické úpravy 

měřených dat, ukládání měřených dat do paměti, diagnostiku, kalibraci a kompenzaci vnějších 

vlivů, převody fyzikálních jednotek apod. [2] 
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Zvlášť důležité je pak nastavení tzv. emisivity měřeného materiálu. [2] 

Emisivita je definovaná jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa HE k intenzitě 

vyzařování absolutně černého tělesa HEO se stejnou teplotou. Emisivita tak určuje schopnost 

tělesa vyzařovat teplo. Je to bezrozměrná veličina. [17] 

εT = HE/HOE [17] 

• εT – emisivita reálného tělesa 

• HE – intenzita vyzařování reálného tělesa udává výkon vyzářený plochou reálného 

tělesa do celého poloprostoru 

• HOE – intenzita absolutně černého tělesa udává výkon vyzářený plochou černého tělesa 

do celého poloprostoru [17] 

Většina materiálů má emisivitu 0,95 (např. dřevo, sklo, textil, kůže, zemina atd.). Levné 

pyrometry proto bývají nastaveny na hodnotu emisivity 0,95. Když chceme měřit tímto 

pyrometrem materiály s jinou emisivitou, měly by být pokryty materiály s touto emisivitou 

(0,95, např. pro nižší teploty samolepkou, také barvou). Dražší pyrometry mívají tuto hodnotu 

nastavitelnou v rozmezí 0,10 až 1,00. [2] 

Hodnoty emisivity materiálů jsou proměnné v závislosti na teplotě.  

Např. ocel typ 301, leštěná, má emisivitu:  

εT1 = 0,27 při t1 = 24 °C  

εT2 = 0,57 při t2 = 232 °C  

εT3 = 0,55 při t3 = 949 °C  [17] 

Problém nízké emisivity měřeného materiálu lze řešit nátěrovými barvami o hodnotě emisivity 

okolo ε = 0,98, záleží na konkrétní barvě. Pro účely měření by bylo zapotřebí použít barvu 

odolnou zvýšeným teplotám.  

Při měření infračerveným pyrometrem je nutné dbát na tzv. optickou charakteristiku, která 

udává poměr mezi vzdáleností pyrometru od tělesa D a velikostí měřeného objektu S. Poměr 

D:S má běžně hodnoty od 3:1 do 80:1. Pro dosažení co nejvyšší přesnosti je doporučeno měřit 

teplotu z menší vzdálenosti, než je uváděná nejvyšší doporučená. 

Infračervené pyrometry mají velmi nízkou hodnotu odezvy a ty nejrychlejší dokáží rozpoznat 

změny teplot za dobu kratší než 1 ms. [2] 
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 SEZNAM VHODNÝCH IR KAMER 

FLIR E60: 

Lehká termokamera s rozlišením čipu 320 x 240 px; měřicí rozsah -20°C ~ 650°C; citlivost 

(rozlišení) 0,05 °C; přesnost ±2 °C nebo ±2 %; nastavitelná emisivita 0,1 - 1; rozměry 246 × 97 

× 184 mm; manuální zaostřování od 0,4m; 6 barevných palet, rozhraní mini USB, záznam SD 

kartu, obnovovací frekvence 60 Hz; zorné pole 25° x 19°, měřicí funkce 3 body, zobrazení 

max/min teploty, rozdílu teplot a isotermy (3 oblasti); hmotnost 852 g; laserové ukazovátko; 

klasický fotoaparát 3,1Mpx (2048 × 1536 px); režimy zobrazení: IR snímek, klasický snímek, 

nastavitelná IR oblast na digitálním snímku, náhledy, IR Fusion (prolnutí IR a vidit.); hlasové 

a textové poznámky; záznam videa; Bluetooth; WiFi; 1-4 x zoom (kontinuálně), digitální zoom, 

výdrž baterie 4 h. 

Balení kromě termokamery obsahuje i univerzální síťový adaptér, USB kabel, paměťovou kartu 

SD, poutko na ruku, software FLIR Tools, návod k obsluze, kalibrační certifikát a transportní 

kufr. 

Cena bez DPH činí 167 860 Kč, s DPH potom 203 111 Kč. [19] 

 

 

Obr. 12 FLIR E60 [19] 

 

C.A 1884–1000 °C 

Termokamera v kompaktním pouzdře na měření teplot v rozmezí 

od -20 °C do +1000 °C pro použití v nejnáročnějších podmínkách s krytím IP 54 a v kategorii 

CAT IV 

• Rozlišení zobrazení 160x120 / 50 Hz 

• Teplotní rozsah -20 °C až 1000 °C 

• Přesnost ± (2 °C + 2 %)  

• Teplotní rozlišení 0,1 °C 

• Video výstup PAL/NTSC [5] 

• Barevná obrazovka TFT 2,5″ LCD 

• Interní paměť [20] 
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• Automatické vyhledávání nejteplejšího a nejchladnějšího bodu 

• Izotermy 

• Manuální anebo automatické nastavení rozsahu 

• Korekce emisivity, vzdálenosti, okolní teploty a relativní vlhkosti 

• Vytváření a tisk dokumentů 

• Napájení pomocí lithiové baterie, vydrž 2,5 hodiny 

• Rozhraní USB 

• Odolnost proti pádu 25 G 

• Odolnost proti vibracím 2 G 

• Krytí IP 54 

• Elektrická bezpečnost CAT IV 

• Cena: v přepočtu 146 650 Kč bez DPH / 176 000 Kč s DPH 

Dodávka: Infrakamera C.A 1884, software RayCAm report, USB kabel, video kabel, video 

konektor, krytka čočky, nabíječka, dobíjecí baterie, odolné pouzdro a návod k obsluze. [20] 

 

Obr. 13 C.A 1884–1000 °C [20] 

 

Porovnání uvedených IR kamer: Uvedené IR kamery jsou vysoce kvalitní. FLIR E60 má 

menší rozsah měřených teplot T = 650 °C oproti C.A 1884, která má maximální měřitelnou 

teplotu T = 1000 °C. Přesnost ± (2 °C + 2 %) zaručují obě kamery. K oběma kamerám je taky 

dodáván software pro práci s naměřenými daty. C.A 1884–1000 °C je levnější zhruba o 

21 000 Kč při uvažování ceny bez DPH. [19] [20] 
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2.3 BAREVNÉ INDIKÁTORY 

Tyto indikátory reagují na změnu teploty tím, že změní svoji barvu. Používají se pouze k měření 

povrchových teplot a k jejich čtení se nepoužívají žádná zařízení. Podle principu je dělíme na:  

Barevné nátěry – při dosažení určité teploty povrch nátěru mění barvu. Změna může být 

rychlá či pomalá, vratná či nevratná. Rozsah teplot je 40 – 1 000 °C.  

Teploměrové barvy – mohou být v prášku (před nanesením míchat s alkoholem), nebo 

kapalné. Rozsah teplot je 40–1370 °C. Mění barvu při dosažení teploty zvratu. Nanášejí 

se před ohřevem.  

Teploměrové tužky – mají podobný princip, jako teploměrové barvy, ale nanášejí se na 

ohřátý povrch. Rozlišujeme jednozvratové nebo dvouzvratové a reverzibilní.  

Teploměrové nálepky – nalepí se na adhezivní povrch. Jde o černý pásek s bílým 

středem (indikační okénko), které při dosažení bodu zvratu zčerná. Na jedné nálepce 

bývají 4 okénka, např. 38–43–49–54 °C, dodává se sada s 28 proužky, která má rozsah 

do 188–193–199–204 °C.  

Luminiscenční barvové indikátory – mění jas nebo barvu světélkování na základě 

složení luminoforu, chemicky přírodního aktivátoru a tzv. hasitelů luminiscence. 

Intenzita záření luminoforu závisí na intenzitě budícího UV záření.  

Kapalné krystaly – jsou organické sloučeniny, které tají při ohřevu na určitou teplotu 

a mění tak své vlastnosti, především index lomu bílého světla. Dělí se na smektické, 

nematické a cholesterické. [2] 

V praxi používané barevné indikátory jsou především termochromické barvy a teplotní nálepky.  

 

 SEZNAM VHODNÝCH PRODUKTŮ 

Tempilaq termochromické barvy od značky Tempil 

Barva užívaná nejlepšími závodními týmy. Téměř okamžitá změna barvy při dosažení teploty 

zvratu dané barvy. Teplotu zvratu barvy lze zvolit maximálně 982 °C dle nabídky.  

Cena lahvičky: USD$ 26.49 [26] 

 

Thermax teplotní nálepky 

– změří 4–10 překročených teplot dle typu 

– rozsah měřených teplot (29–290) °C dle typu 

– permanentní změna barvy [27] 
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– přesnost: 

▪ 1 °C pro teploty menší než 100 °C  

▪ 1,5 °C pro teploty od 100 °C do 154 °C  

▪ 4 °C pro teploty nad 154 °C [27] 

 

Obr. 14 Thermax teplotní nálepky [27] 

 

 

Obr. 15 Teplotní nálepka na brzdovém třmenu 
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3 JEDNOTLIVÉ EXPERIMENTY 

3.1 TERMOČLÁNKY 

Měření teploty: V testovacím vybavení od Krauss GmbH byly použity termočlánky typu "K" 

(NiCr-Ni). 

Výstupní signál [mV] termočlánku je připojen k zesilovači, který zesiluje tento signál 

a zobrazuje tak měřenou teplotu pomocí rozdílu napětí.  

Elektronika automaticky odčítá napětí na referenčním uzlovém bodě od termonapětí měřeného 

termočlánkem. 

Existují různé způsoby uchycení termočlánků v závislosti na zákazníkových požadavcích a na 

úrovni vývoje testerů. Všechny následující způsoby zaznamenávají teplotu brzdného rotoru. 

 

1. Měření teploty s termočlánkem pásového typu: Termočlánek se skládá ze dvou kovových 

pruhů. Tyto jsou překryty přes sebe v jedné oblasti, kde jsou k sobě svařeny – pozice 1 na  

obr. 16. V tomto místě vzniká termonapětí, a proto je zde také měřící bod. 

Kovové pruhy jsou sevřeny do tvaru luku izolovanými válci. Na koncích kovového luku  

pozice 2, jsou dráty spojeny 3.  

Kovový luk je připojen s kulovým spojem 4 ke konci pákového ramene. Pákové rameno je 

připevněno ve svém středu na tyč. 

Potřebná aplikační síla pro kovový luk je vytvořena závažím, které je připevněno k pákovému 

rameni. Se závažím lze pohybovat, čímž lze změnit aplikační sílu do ohnutého pruhu kovu. 

Správné umístění termočlánku: Měřicí bod / spájená oblast 1 má být správně umístěn ve střed 

kovového luku. Termočlánek nesmí být umístěn přímo do proudu chladícího vzduchu. Pájený 

spoj termočlánkového pruhu musí být bezpodmínečně umístěn tečně k obvodu měřeného disku. 

V případě ventilovaného brzdného disku aplikujeme termočlánkový pruh do středu na třecí pruh.  

Správné nastavení aplikační síly: 

1. Nasadit a lehce připevnit termočlánek 

2. Přečíst naměřenou teplotu, když se disk netočí. (t1) 

3. Nechat roztočit disk na f = 660 1/min 

4. Číst změřenou teplotu po 2 minutách (t2). 

5. t2 musí být vyšší než t1 o zhruba 2–5 °C. 

6. Zastavit disk. 

7. t3 musí být stejná jako t1. Jestli není, opakovat proces od kroku 2. [3] 
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Obr. 16 Experiment s pásovým termočlánkem [3] 

 

 

Obr. 17 Znázornění správné polohy termočlánku [3] 

 

Výhody a nevýhody:  

+ Žádné úpravy brzdného rotoru 

+ Rychlé upevnění 

+ Lze spravit 

+ Brzda nedosedá mezi měřicí bod a obvod rotoru 

- Tření vytváří teplo 

- Aplikovaná síla musí být nastavená konstantní 

- Měření teploty neprobíhá na poloměru, kde dochází k brzdění – nepřesné výsledky [3] 
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2. Měření teplot s klouzajícím kolíkem 

 

Termočlánek jako klouzající kolík 

 

Obr. 18 TČ s klouzajícím kolík [3] 

 

Jiná varianta: Tenká termočlánková ploška s keramickým izolantem 

 + Menší hmotnost 

 + Rychlejší odezva 

 

Obr. 19 TČ s keramickým izolantem [3] 

 

 

Obr. 20 Sestavení experimentu [3] 
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Originální použití při testování vozidel. Později se začalo používat při testech tření. 

Termočlánek je připevněn do pružinou vybaveného obalu (pozice 1, obr. 20). Oblý konec kolíku 

(poz. 4) klouže po povrchu brzdového rotoru a je měřicím bodem. Klouzající kolík je tlačen na 

povrch rotoru definovanou aplikační silou. 

Kolík je připevněn ke stojanu (poz. 2), který je nastavitelný v osovém i radiálním směru. Takže 

můžou být nastaveny umístění měřicího bodu i aplikační síla klouzajícího kolíku. Stojan může 

být upevněn svěrací pákou (poz. 3). 

Správná pozice klouzajícího kolíku: Termočlánek nesmí být umístěn do proudu chladicího 

vzduchu. 

Klouzající kolík musí být připevněn kolmo k brzdnému disku. Takže horní strana klouzajícího 

kolíku klouže celým svým povrchem po rotoru. 

Klouzající kolík musí být umístěn ve středu třecího poloměru. Většinou to je ve středu třecího 

prstence rotoru. [3] 

 

Obr. 21 Schéma dotyku TČ s brzdovým diskem [3] 

 

 

Obr. 22 Fotografie měření kolíkovým TČ 

 

Správné nastavení aplikační síly: Teplota disku je rovna teplotě místnosti. Obložení musí být 

odejmuto nebo zatlačeno tak, aby se nedotýkalo při rotaci disku. 

1. Připevnit a lehce přiložit termočlánek silou cca 0,3 N. 

2. Přečíst naměřenou teplotu, když je disk v klidu. 

3. Nechat disk roztočit na 660 1/min. [3] 
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4. Přečíst změřenou teplotu po 2 min (t2). 

5. T2 musí být vyšší než t1 o 2–5 °C. 

6. Zastavit disk, počkat, dokud se disk nepřestane hýbat. 

    Nyní přečíst teplotu brzdového rotoru. 

7. T3 musí být rovna t1. Když není, zopakovat proceduru od kroku 2. [3] 

 

Výhody a nevýhody:  

+ žádná úprava brzdového rotoru 

+ rychlá montáž [3] 

+ měření přímo v třecí oblasti brzdového rotoru 

- nemůže být opraveno 

- klouzání vytváří teplo 

- brzdový prach se může usadit mezi kolík a brzdový rotor 

- musí se správně a precizně nastavit poloha a zvolit tuhost pružiny, aby nebyl článek 

přitlačován moc ani málo 

- vliv separace – chyba měření. [3] 

 

3. Měření teploty s vloženým termočlánkem typu VDA285-1 

 

Obr. 23 Termočlánek NiCr-Ni, K“-Type [3] 

 

Zpočátku byl tento způsob měření doporučen pouze pro QC testování bubnových rotorů. V roce 

1996 byl odsouhlasen jako standard pro diskové rotory VDA285-1. 

Měření teploty je provedeno na středu brzdného poloměru reff (1) vloženým termočlánkem (2). 

V tomto případě má termočlánek kuželový tvar s rozměry Ø = 3 mm h = 3 mm. Na jeho jednom 

konci jsou připojeny dráty. 

Tyto jsou vytaženy na stranu brzdného rotoru a připojeny k prodlužovacímu kabelu (4), který 

přivádí signál do zesilovače. [3] 
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Obr. 24 Vložený termočlánek [3] 

 

Výhody a nevýhody:  

+ preciznost 

+ způsob měření neprodukuje žádné teplo 

+ měření ve středu třecího prstence rotoru 

- možnost vzniku prasklin rotoru 

- dlouhotrvající instalace 

- potřeba kroužku pro sběr dat  

- nemůže být spraveno [3] 

 

Aplikace vloženého termočlánku podle Audi specifikací pro testování PV 29954  

Pro správné detekování teploty brzdového rotoru je důležitý povrch třecího prstence. 

Termočlánek uložený do třecího prstence může zapříčinit vznik trhlin kvůli koncentraci napětí. 

Proto není tato procedura v tomto testu povolena. 

Namísto toho je termočlánek připevněn k pozici (T2), což nezpůsobuje trhliny. 

Zde je požadovaná procedura: [3] 
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Obr. 25: Vložený termočlánek do ventilovaného brzdného rotoru. [3] 

 

Před začátkem testu musí být porovnána teplota mezi třecím prstencem (T1) a referenční 

teplotou (T2). Tento zjištěný rozdíl musí být kompenzován během testování. 

Správná pozice termočlánku: Termočlánek mezi povrchem třecího prstence (T1) musí být 

umístěn mezi vnitřní a vnější třecí průměr ve středním třecím rádiusu reff. Referenční teplota 

(T2) je snímána termočlánkem umístěným do brzdné, rotor chladící drážky. [3] 

 

Přenos signálu u rotujících termočlánků 

Existují různé systémy pro přenos signálu termočlánků z rotoru na stator. Velmi často používaná 

technologie je použití zařízení s klouzajícím kroužkem. Případně lze použít také bezdrátové 

systémy pro přenos signálu díky jejich telemetrickému nebo optickému řešení. 

Během měření teploty brzd se zabudovaným termočlánkem můžeme použít telemetrický 

zesilovač se dvěma (nebo více) kanály pro přenos signálu z rotoru. Je doporučeno přimontovat 

selektor pro zvolení měřicího systému změnou v operačním panelu proto, aby šlo použít také 

termočlánek s klouzajícím kolíkem. [3] 

 

Obr. 26 Vlevo přijímač telemetrického signálu, vpravo přenašeč signálu s klouzajícím 

kroužkem [3] 
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4. Měření teploty klouzající botou 

Pro detekci teplot u rotorů motocyklů a skútrů jsou k dispozici speciální klouzající boty. 

To aby zvládly překonat díry v rotorech. Termočlánek „K“ typu tvaru boty lze být také 

aplikován na běžné brzdné kotouče aut. [3] 

 

Obr. 27 Aplikace klouzající boty [3] 

 

Výhody a nevýhody:  

+ Dobré pro použití u rotorů motocyklů i aut 

+ Rychlé připevnění 

+ Rychlá odezva 

+ Měření přesně ve třecím rádiusu 

- Dražší než termočlánky kolíkového typu 

- Nemůže být opraveno 

- Klouzání vytváří teplo 

- Brzdový prach se může usadit mezi botu a brzdový rotor 

  Efekt separace – chyba měření [3] 

 

5. Měření teploty s termočlánkem vloženým do brzdové desky 

Termočlánek je vsunut do otvoru v brzdové desce, který byl předem vyvrtán. Data získaná 

termočlánkem lze zapojit do řídicí jednotky automobilu a promítat na displeji u řidiče.  

Tento způsob měření je použit např. u aut Citroën DS3 R3T a Peugeot 208 R2.  

 

Výhody a nevýhody: 

+ Měření v oblasti třecího poloměru brzdného disku 

+ Způsob měření neprodukuje žádné teplo 

+ Teplota brzdové desky v podstatě odpovídá teplotě kotouče 

- Otvor v desce zvyšuje pravděpodobnost jejího prasknutí 

- Teplota desky odpovídá teplotě kotouče po vyrovnání teplot – s časovým zpožděním. 



BRNO 2017 

 

 

36 
 

JEDNOTLIVÉ EXPERIMENTY 

 
3.2 INFRAČERVENÝ PYROMETR 

V následujících podnadpisech této části lze najít konkrétní experimenty s IR pyrometry a jejich 

hodnocení. 

 INFRAČERVENÝ PYROMETR V MOTORSPORTU 

S termokamerami nyní dostupnými lze provádět zajímavá měření nejen ve světě motorsportu. 

Jde o bezdotykovou a zároveň rychlou metodu měření, závislou na emisivitě povrchu měřeného 

objektu. Výsledky měření jsou standardně rychle přenositelné do programu v počítači pro 

hlubší analýzu naměřených dat. Navíc lze hodnotit snímky přímo na displeji termokamery, 

kterým je většina termokamer vybavena. Vyhodnocení dat na displeji přístroje má u většiny 

přístrojů pouze kvalitativní charakter, protože většina přístrojů má k hodnocení teploty pouze 

barevné měřítko k porovnání. [5] 

Nicméně, některé kvalitní přístroje nabízí už při měření na přístroji přesné změření teploty bodu, 

lokalizaci maxima a minima oblasti a zobrazení izotermy. [16] 

Použitá termokamera od firmy Wahl stojí od 3499 USD a umožňuje závodním týmům 

zaznamenávat teploty během jednotek sekund. Měřicí rozsah kamery byl podle zástupce firmy 

Wahl, Andyho Woodvina od T1 = -10 °C do T2 = 300 °C, přesný typ kamery nelze dohledat.  

Během měření lze snímat teploty z celé pneumatiky a na uloženém snímku v softwaru počítače 

lze zvolit a sledovat teploty až 10 míst naráz. Toto umožňuje týmu mechaniků lépe vidět 

rozložení teplot (všech 10 bodů měření lze na fotce na počítači přemístit dle uvážení) a tím lépe 

chápat rozložení zatížení pneumatiky. Díky snímkům z termokamery tedy mohou lépe nastavit 

podvozek.  

Je však potřeba přihlédnout k faktu, že nastavená emisivita materiálu na přístroji platí pro 

všechny objekty na snímku, tudíž data z jedné části vozidla mohou být změřena přesněji než 

data z části jiné. [5] 

 

Obr. 28: Wahl termokamera použitá při měření [5] 

 

Série takových měření proběhla se zmíněnou kamerou Wahl v Silverstonu, v Anglii. Při 

snímání teploty brzdového kotouče se vyskytl problém typický pro infračervené pyrometry. [5] 
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Pomocí levné, zato přesné termoelektrické diody byla zjištěna teplota kotouče 260 °C, zatímco 

termokamera ukazovala pouze 160 °C. Takto velkou odchylku způsobil lesklý povrch měřeného 

brzdového kotouče. Měření černého uhlíkového kotouče bylo dostatečně přesné. Jde 

o emisivitu materiálu, která nabývá hodnot 0 ÷ 1, přičemž hodnota emisivity 1 je přisuzována 

absolutně černému tělesu. Např. pneumatiky jsou černé, takže měření jejich teploty 

termokamerou je přesné. Zato při snímání velmi lesklých povrchů pochází ze snímaného tělesa 

pouze okolo 10 % až 20 % tepla, zbytek je odražené teplo, které vyzařují okolní předměty. Pro 

měření teploty lesklých těles je potřeba je nejprve natřít speciální tmavou barvou, která má 

vysokou emisivitu a zajistí tak přesnost měření. [5] 

Pro lesklé povrchy je potřeba nastavit na termokameře emisivitu materiálu, aby výsledky 

měření byly přesné. Např. při měření teploty brzdových čelistí matné šedé barvy při nastavení 

emisivity 1.1 byla naměřena teplota 81 °C, zatímco teplota změřená diodou byla 78 °C. 

Emisivita 1.1 neexistuje, jde pouze o nastavitelný chybový faktor daného přístroje. Je to 

poměrně velký rozdíl při uvážení, že tato termokamera slibuje přesnost ±2 °C. Přesnější 

termokamery sice existují, ale ty jsou mnohem dražší. [5]  

 

Obr. 29 Snímek z termokamery Wahl v PC software [5] 

 

Při měření teploty pneumatik bylo dosaženo dostatečně přesných výsledků, protože je to 

materiál neodrážející záření, takže měřené teplo pochází pouze z měřeného tělesa. 

Termokamerou bylo naměřeno okolo 34 °C, zatímco přesným termočlánkem 33 °C. Uvedené 

teploty byly termokamerou naměřeny v garáži, tudíž se nejedná o provozní teploty pneumatik. 

V porovnání s daty pořízenými termočlánkem mají data z termokamery více informující 

charakter. Například na obr. 30 lze vidět světlejší pruh, který se vyskytuje po celém obvodě 

pneumatiky. Šlo pouze o rozdíl asi 2 °C, ale mohlo jít o řadu problémů s nastavením auta až po 

defekt, což by nebylo tak snadno zjistitelné bez termokamery. [5] 
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Obrázek 30 [5] 

 

V motorsportu lze využít termokamer ke snímání teplot vozidel konkurenčního týmu. Klasické 

termokamery zaznamenávají záření z oblasti tvaru kužele s vrcholovým úhlem 20 °. S těmito 

lze z 5 metrů vidět 1 pixel jako 11 cm na měřeném tělese a při přiblížení se rozměr reálně 

měřené oblasti tělesa na 1 pixel snižuje a tím se měření zpřesňuje. Lze takto měřit s přesností 

0,5 °C. Existují však termokamery snímající výseč o úhlu 10 °. Užití termokamer má veliký 

potenciál u motorsportu díky rychlým, velmi informačním měřením, jejichž výsledky lze 

ukládat k pozdějším rozborům. Lze očekávat vývoj nových zařízení právě pro účely 

motorsportu. [5] 

 

 ZHODNOCENÍ BRZDNÉHO PROCESU VLAKOVÉ BRZDY UŽITÍM TERMOKAMERY I 

TERMOČLÁNKU 

Popis obr. 31: Termokamera je zobrazena na pozici 1. Během testu snímá 2 teploty:  

- teplotu boční hrany disku a teplotu z ventilačního prostoru disku, viz. obr. 31.  

- pozice 2 zobrazuje třecí plochu brzdného disku, pozice 3 ukazuje ventilační 

prostor disku 

- 4 ukazuje plastickou vložku, která slouží k upevnění termočlánku v otvoru v disku 

- 5 zobrazuje termočlánek typu TP-213K-a-200-200 pro měření teploty třecí plochy 

disku. [25] 

 

Pro přesnost měření termokamerou bylo zapotřebí kompenzovat vlivy jiných zdrojů záření, než 

byl daný objekt. Proto bylo nezbytné nastavit parametry použité IR kamery FLIR E60. 

Parametry nastavené při experimentu jsou uvedeny v tab. 4. Především bylo nutné dosáhnout 

jedné hodnotu emisivity pro všechny měřené body. Proto byla použita černá barva, odolná proti 

zvýšeným teplotám. Díky tomu bylo možné nastavit faktor emisivity na hodnotu ε = 0,97. [25] 
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Obr. 31 Zobrazení uspořádání měření [25] 

 

Dalším parametrem byla odražená zdánlivá teplota. Pro její nastavení bylo zapotřebí objektu 

s nízkoemisním povrchem. Jako tento objekt byla zvolena krabice obalená hliníkovou fólií. 

Tento objekt byl dán před kotoučovou brzdu tak, aby fólie byla směrem k termokameře. Teplota 

hliníkové fólie byla změřena s nastavenou emisivitou 1.0. Naměřená teplota byla T = 18 °C při 

mezeře dva metry mezi měřeným objektem a kamerou. Takto byla získána teplota 18 °C 

zmíněná v tab. 4. [25] 

Tab. 4 Parametry nastavené na FLIR E60 [25] 

Emisivita 0,97 

Odražená zdánlivá teplota 18 °C 

Vzdálenost 2 m 

Relativní vlhkost 50 % 

Teplota vzduchu 18 °C 

Teplota okolního optického systému 20 °C 

Emisivita okolního optického systému 1.0 

 

Dále byly v rámci tohoto experimentu měřeny konkrétní teploty při následujících parametrech 

brzdění:  

• Přítlačná síla desky na disk F=16, 25, 26, 28 a 40 kN.  

• Rychlost při počátku brždění: v=50, 80, 120, 160 a 200 km/h. 

• Teplota disku při zahájení brždění: t = 100 °C. [25] 
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Bylo provedeno 35 brzdných procesů se stejnými podmínkami. V grafu na obr. 32 jsou 

zobrazeny teploty naměřené bezprostředně po zastavení rotace disku, snímané ze tří míst na 

disku. Modrá barva v grafu na obr. 32 odpovídá měření teploty v třecím poloměru kotouče 

užitím termočlánku. Zelená barva v tomtéž grafu odpovídá měření teploty plochy na obvodu 

kotouče pomocí IR pyrometru. Červená barva v grafu zobrazuje změřené teploty z větracích 

otvorů na obvodu kotouče.  

16. proces brždění začal od špatné teploty 55 °C, což se projevilo na změřené teplotě při 

zastavení kotouče.  

Bylo vyhodnoceno, že variace naměřených hodnot je nevýznamná, jelikož nedošlo k přesáhnutí 

hranice 10 % pro standardní deviaci. [25] 

 

 

Obr. 32 Naměřené teploty po zastavení disku [25] 

 

Dále na základě obr. 33 byl stanoven nejmenší počet měření 4 u termočlánku, resp. 7 měření 

při použití termokamery, pro která koeficient deviace nepřesáhl hodnotu 1 %, resp. 4 %. 

Vyplývá to ze zaznačených minim křivek. [25] 
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Obr. 33 Koeficient variace pro 35 měření teploty disku [25] 

 

Pomocí termokamery lze také sledovat charakter případných mikrotrhlin na brzdném kotouči. 

Tyto trhliny se objevují vlivem cyklicky opakovaného zahřívání a ochlazování kotouče. Pokud 

by bylo množství trhlin veliké nebo by některá z trhlin byla od vnitřního po vnější průměr, pak 

by bylo zapotřebí renovace disku nebo dokonce nahrazení disku jiným kusem. Díky IR kameře 

lze vidět trhliny okem neviditelné.  

Na obr. 34 lze porovnat velikost trhlin po prvním a po posledním testovém brždění. Evidentně 

došlo k mírnému rozvoji mikrotrhlin. [25] 

 

Shrnutí celého testu: 

Termokamerou opravdu lze obstojně provést měření teploty brzdného kotouče.  

Je důležité přesné nastavení termokamery pro získání přesných výsledků. Při umísťování 

kamery je důležité počítat s vlivy okolí měřeného objektu.  

Byl stanoven počet měření ideální z hlediska koeficientu variace pro toto měření termočlánkem 

a IR kamerou.  

Mikrotrhliny lze sledovat díky IR kameře, přičemž toto sledování lze zefektivnit nastříkáním 

penetrantu, který se dostane do mikrotrhlin díky kapilárním jevům. Nějakou dobu po nastříkání 

se tento penetrant smyje z disku a poté lze mikrotrhliny sledovat ještě lépe. [25] 
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Obr. 34 Vlevo pohled IR kamerou z boku, vpravo běžná fotka [25] 

 

Výhody a nevýhody IR metod měření:  

+ Bez doteku s měřeným předmětem 

+ Rychlá odezva 

+ Informativní charakter měření o celém povrchu měřeného objektu 

+ Snadné ukládání dat na paměťovou kartu 

+ Rozbor dat v PC pomocí softwaru od výrobce termokamery  

- Měření silně závislé na emisivitě materiálu a nastavení její hodnoty na přístroji 

- Pro vysokou přesnost měření nutné natřít měřený povrch černou barvou. Nátěr musí být 

odolný proti zvýšeným teplotám.  

- nižší přesnost měření než u termočlánků 

- několikanásobně vyšší koeficient variace, který je závislý na přesnosti vykonání 

experimentu 

- vysoká pořizovací cena [3] 

 

3.3 URČENÍ TEPLOT BRZDNÝCH ELEMENTŮ BĚHEM JÍZDY 

Toto měření může sloužit k účelu volby brzdových desek, protože různé typy brzdových desek 

mají různé brzdící vlastnosti v závislosti na jejich teplotě. K měření se používají teplotu 

indikující barvy a nálepky.  
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Teplotní rozsah je jeden z hlavních parametrů pro výběr brzdových desek. U 30minutových 

sprintových závodů to platí dvojnásob. Nemusí jít pokaždé o přehřátí desek, ony se v některých 

případech ani nemusejí zahřát na jejich optimální teplotu. [4] 

Optimální teplota u brzdových desek sériového vozu je orientačně 0 °C až 400 °C, zatímco 

desky pro závodní účely mají nejvyšší účinnost orientačně v rozmezí 100 °C až 900 °C. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 35 Závislosti tření na teplotě – desky Hawk [14] 

 

Na obr. 35 lze vidět charakteristiku závislosti koeficientu tření na teplotě.  

Každá barevně rozlišená křivka patří jinému typu desek této firmy, přičemž lze z průběhu 

grafů vyčíst, že po překročení určité teploty hodnota koeficientu tření strmě klesá.  

 

Infračervenými pyrometry se měří hodnoty až v garáži, kdy již teplota brzd není maximální, 

a proto se pro tyto účely nehodí.  

Barvové tepelné indikátory a nálepky se pro účely měření maximálních teplot hodí více. [4] 

 

Termochromické barvy 

Tyto jsou velmi levný způsob měření teplot a zároveň poskytují jasnou informaci, co se dělo 

během jízdy. Každá z barev má různé teplotní rozsahy, při kterých mění své zabarvení.  

Například při měření lze použít 3 různé barvy (zelená, oranžová a červená). Tyto jsou naneseny 

na vnější povrch brzdného kotouče kolem otvorů pro vzduchové chlazení. Každá barva je 

nanesena okolo dvou různých otvorů a také na všechny brzdové desky. [4] 
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Obr. 36 Aplikace barev na kotouč [4] 

 

Po zajetí několika závodních okruhů by měla být původní zelená barva (430 °C) úplně 

zoxidovaná (bílá), oranžová (560 °C) by měla být trochu zoxidovaná a červená barva (610 °C) 

by neměla být zoxidovaná vůbec, nebo jen velmi málo. Pro desku s minimální efektivní 

teplotou 430 °C a maximální efektivní teplotou 610 °C by to byl dobrý výsledek, protože teploty 

se evidentně pohybovaly v tomto rozmezí a nedocházelo by tedy k podchlazování ani 

k přehřívání takových desek.   

Termochemickými barvami lze odhalit nejen u sportovních vozidel další problém, a to různost 

teplot na vnější a vnitřní straně disku během jízdy. Vnitřní strana disku je ta blíže kolu, vnější 

naopak. Při odhalení tohoto problému různosti míry oxidace barev je vhodné pozměnit přívod 

chladícího vzduchu, aby desky nebrzdily v různých teplotních intervalech s různou účinností. 

[4] 

 

Uvažujme brzdové desky od firmy EBC Compounds, 2000 series. Tyto desky jsou pokročilé, 

používají se pro účely běžné a rychlé jízdy, lze je použít také u lehkých závodních aut. 

Maximální provozní teplota desek je 550 °C. [15] Pro tyto brzdové desky existuje barva firmy 

Genesis, která reaguje na jejich teplotu tak, že jeden nátěr mění svoji barvu podle dosažené 

teploty. Jedná se o přechod mezi 6 barvami do volitelné maximální teploty zvratu až 671 °C. 

Cena této barvy je 79,90 USD. [28] 

Přesáhnutí teploty 550 °C, které jsme schopni změřit teplotu měřící barvou, nás varuje před 

nevhodností použití těchto desek na daném voze. [4] [15] 
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Obr. 37 Teplotní rozsahy použití desek firmy EBC Compounds [15] 

 

Použití barev je prosté. Barvu je potřeba nanést na čistý, nemastný povrch. Poté nechat barvu 

zaschnout na dotek. Poté provést pokus zahřátí během brždění. Po uvedení kotouče opět do 

klidu porovnat barvu s porovnávacím papírkem a tím zjistit maximální dosaženou teplotu 

během testu.  

Tato barva se prodává za 65 USD a vystačí zhruba na 30–40 měření. Díky tomuto testu lze opět 

lépe zvolit brzdovou desku tak, aby nedocházelo k překračování její maximální doporučené 

provozní teploty. Také lze tímto měřením odhalit špatný styl brzdění řidiče. Tímto lze přispět 

ke zlepšení trvanlivosti brzdových desek a také rychlejších časů na dráze díky zvýšenému 

brzdnému účinku. [4] 

 

Obr. 38 [4] 

 

Teplotní nálepky 

Teplo z brzdového kotouče se přenáší na brzdový třmen, čímž se přenáší také na brzdovou 

kapalinu uvnitř brzdového třmenu. Teplotu brzdového třmenu můžeme pozorovat s nálepkami 

indukujícími teplotu. Jedná se o malé proužky, které zaznamenávají teplotu daného třmenu 

během jízdy. Mají přilnavý povrch ze zadní strany a lze je koupit s různými teplotními rozsahy 

měření. Každý z těch malých proužků má okénko, které mění svoji barvu při dosažení určité [4] 



BRNO 2017 

 

 

46 
 

JEDNOTLIVÉ EXPERIMENTY 

 
teploty. Je důležité poznamenat, že měřená teplota je na povrchu třmenu, nejde o teplotu 

brzdové kapaliny. [4] 

 

Výhody a nevýhody:  

+ Snadné použití 

+ Nízká cena  

- Informace pouze o překročení určité teploty 

- Chybí informace přesné dosažené teploty, jejím průběhu v čase atd.  

- Nejedná se o teplotu ze středu třecího prstence rotoru 

 

 

Obr. 39 [4] 

 

Díky nasbíraným datům lze snáze vybrat brzdové desky, které sedí přímo měřenému vozu.  
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ZÁVĚR 
Brzdový kotouč, třecí segmenty a třmen brzdy byly označeny jako nejvíce tepelně 

namáhané části brzdného systému vozidel.  

Vhodné druhy teploměrů k měření teplot brzd jsou termoelektrické teploměry, 

infračervené pyrometry a barvové indikátory.  

Vhodný typ termočlánku je typ K s dostatečným rozsahem měřených teplot od -200 do 

1200 °C. [10] Termočlánek T 503 má rychlost odezvy 3 sekundy, je vyroben v třídě přesnosti 

1 a jeho cena je 321 Kč bez DPH. [21] V závislosti na požadované přesnosti měření lze volit 

různé kombinace kabelů a přístrojů pro zpracování signálu z TČ. K těmto přístrojům bývá 

dodávám software pro práci s daty na počítači.  

Nejvhodnější z uvedených metod použití TČ jsou shrnuty v tomto odstavci. Použití TČ 

s klouzajícím kolíkem je výhodné pro nízkou obtížnost sestavení experimentu, měření probíhá 

v třecí oblasti rotoru. Nevýhodou je, že třením kolíku o rotor vzniká teplo, proto je přesnost 

měření pouze dobrá. Metoda s vloženým termočlánek do otvoru v kotouči svým charakterem 

nevytváří teplo, čímž zajišťuje výbornou přesnost měření, avšak se zvyšuje pravděpodobnost 

prasknutí kotouče. Měření teploty použitím TČ s klouzající botou je výhodné u děrovaných 

kotoučů, přesnost je opět dobrá, protože třením vzniká teplo, což znepřesňuje výsledky měření. 

[3] V motorsportu se používají termočlánky vložené do brzdové desky a teplota je zobrazována 

řidiči na displeji. Tato metoda má výbornou přesnost, přičemž změřená teplota odpovídá teplotě 

brzdové desky.  

Infračervené pyrometry jsou moderní variantou měření. Přístroj FLIR E60 zaručuje 

přesnost měření ± 2 °C nebo ± 2 %. [19] Reálná přesnost měření je vysoce závislá na nastavení 

parametrů měření. Parametry jsou především emisivity materiálů, dále teploty vzduchu a 

okolního optického systému, vzdálenost pyrometru od měřeného objektu atd. Měření IR 

pyrometry je vhodné pro povrchy s vysokou emisivitou. Měřené povrchy lze natřít barvou o 

vysoké emisivitě, která odolá zvýšeným teplotám. [25] FLIR E60, resp. C.A 1884–1000 °C 

měří do teploty 650 °C, resp. 1000 °C, avšak každý z těchto přístrojů stojí okolo 150 000 Kč 

bez DPH. [19] [20] Koeficient variace naměřených teplot IR kamerou je několikanásobně vyšší 

než při měření termočlánky. [25] Výsledky měření mají vysoce informační charakter.  

 Z barvových indikátorů pro určení maximální dosažené teploty brzd jsou nejvhodnější 

termochromické barvy a teplotní nálepky. Záleží na zvolené teplotě zvratu, při jejíž překročení 

dojde ke změně barvy indikátoru. Informaci, zda byla dosažena teplota zvratu, lze použít při 

volbě vhodných brzdových částí, především brzdových desek. Termochromické barvy 

Tempilaq mění barvu téměř okamžitě po dosažení teploty zvratu použité barvy. Teplotu zvratu 

lze zvolit maximálně 982 °C. [26] Teplotní nálepky Thermax změří 4–10 překročených teplot 

dle typu, rozsah měření je 29–290 °C a přesnost 1–4 °C v závislosti na velikosti měřené teploty. 

[27] Ceny barvových indikátorů jsou v řádech stovek až tisíců Kč. [26]  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

δ𝑅 [°C] chyba kvůli nesprávné velikosti vyrovnávacího odporu 

„°“  jednotka rovinného úhlu 

a, b, c [V, V°C-1, V°C-2] konstanty 

A/D  analogově-digitální 

C  kompenzační kabel 

d [mm]  průměr vodiče 

DPH   daň z přidané hodnoty 

E [V] termoelektrické napětí, elektromotorická síla 

f [Hz] frekvence 

F [N]  síla 

G [F] gravitační přetížení 

HE  [W/m2] intenzita vyzařování reálného tělesa udává výkon vyzářený 

plochou reálného tělesa do celého poloprostoru 

 

HOE  [W/m2] intenzita absolutně černého tělesa udává výkon vyzářený 

plochou černého tělesa do celého poloprostoru 

I [A] elektrický proud 

IR  infračervený (infrared) 

px  pixel, nejmenší jednotka digitální rastrové grafiky 

R [Ω] elektrický odpor 

Ri [Ω] vyrovnávací odpor 

T [K] termodynamická teplota 

t, tC [°C] Celsiova teplota 

t0 [°C] teplota srovnávacího spoje 

T0 [K] termodynamická teplota absolutní nuly 

t1  [°C] teplota měřicího spoje 
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T90 [s] rychlost odezvy 

tf [°F] Fahrenheitova teplota 

TČ  termočlánek 

U [U] elektrické napětí 

USD$  americký dolar (měna) 

X  termočlánkový kabel 

α  α koeficient úměrnosti (Seebeckův koeficient) 

εT [-] emisivita reálného tělesa 

   

   

 


