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Měření teploty zvláštní 
a bezdotykové:

• Žároměrky
– keramické (Segerovy) jehlánky

• Barevná indikace teploty:
– termokřídy (VUSKy)
– chemické barevné indikátory
– teplotoměrné nátěry (thermocolory)
– teplotoměrné tablety
– teplotoměrné tužky
– teplotoměrné nálepky
– luminiscenční barevné indikátory teploty
– kapalné krystaly
– „popuštěcí“ barvy
– „žárové“ barvy

• Bezdotykové (bezkontaktní) měření teploty:
– pyrometry

• jasové
• pásmové
• barvové
• radiační

– fototermometrie
– termovize

• Měření teploty kalolimetrické
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Žároměrky - Segerovy
jehlánky:

600°C až 2000°C
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Segerovy jehlánky 
(žároměrky):
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Termokřídy (Vusky):

40°C až 1400°C
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Chemické barevné indikátory:
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Měření teploty pomocí barevných nátěrů:

40°C až 680°C

např.: Termocolor č.41
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Teplotoměrné tablety:

-20°C až 250°C
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Teplotoměrné nálepky:

-20°C až 250°C
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Teplotoměrné tužky -(zápustek, svařenců) pomocí čar 
spec. tužkou (Termochromy):

-20°C až 250°C
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Luminiscenční barevné indikátory teploty:

-20°C až 250°C
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Kapalné krystaly:

-20°C až 250°C
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Barvy při popouštění:

• Na vyčištěném povrchu oceli se ukazují postupně barvy 
(slabá vrstva kysličníků).

• Použitelné pro uhlíkové a slabě slitinové oceli a spíše jen 
pro malé součásti.

200°C až 350°C
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Tzv. Popouštěcí 
barvy:



15

Bezdotykové měření teploty:

• Všechna tělesa okolo nás vyzařují tepelné 
elektromagnetické záření, převážně v infračervené oblasti 
spektra v rozmezí vlnových délek od 0,76 µm do 40 µm.

• Při teplotách nad 600 ◦C (rozpálená plotýnka vařiče, žhavé 
vlákno žárovky) vnímáme část tohoto záření jako viditelné 
světlo o vlnových délkách 0,4 µm až 0,76 µm. Vnímáme 
však i intenzivnější infračervené záření, například z 
rozpálených kamen.
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Žárové barvy:

550°C až 1300°C
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tzv. černé těleso:
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Energie záření černého tělesa
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Energie záření černého tělesa
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Pyrometry monochromatické (jasové):
(S mizejícím vláknem, s šedým klínem)

650°C až 3500°C



22Radiační optický pyrometr se srovnávacím 
zdrojem proměnné teploty:
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Radiační 
pyrometr
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Cejchování pyrometrů:
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Pyrometry založené na částečném  záření:

-20°C až 250°C
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Radiační optický pyrometr se srovnávacím 
zdrojem stálé teploty:
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Pyrometry založené na celkovém záření:

-20°C až 250°C
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Fototermometrie:



31Termovize:

-50°C až 1500°C
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Měření teploty 
kalolimetrické:
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„Interaktivní prvky“:

• Překreslete si vyučujícím určená schémata atp.;

• V průběhu výkladu si poznamenávejte klíčové informace;

• Popište vlastními slovy jednotlivé snímky (vysvětlete funkci, 
atp.);

• Pokuste se nalézt v právě probrané prezentaci nepřesnosti, 
pro svůj názor formulujte argumenty;
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