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Abstrakt 

Bakalářská práce teoreticky popisuje doposud používané stacionární i nestacionární 

metody měření tepelné vodivosti pevných látek. 

V současné době se tepelná vodivost materiálů měří mnoha způsoby. Jsou to způsoby 

dotykové, jakož i bezdotykové. Jmenovitě to jsou např. metoda desky, metoda topného drátu, 

nebo Fitchova metoda. 

Klíčová slova 

tepelná vodivost, teplotní vodivost, měrné teplo 

 

Abstract 

My bachelor thesis describes some stacionary and nonstacionary methods for 

measuring the thermal conductivity of materials used so far.  

In this time thermal conductivity of materials are measured by many ways. It can be 

touch and proximity methods. Namely it is for example the plate method, the hot-wire method 

or Fitchs method. 

Keywords 

thermal conductivity, thermal diffusivity, specific heat 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 

a Teplotní vodivost (m
2
.s

-1
) 

A Pohlcený tok zářivé energie (1) 

c Měrná tepelná kapacita (J. kg
-1

.K
-1

) 

d Tloušťka materiálu (m) 

D Odražený tok zářivé energie (1) 

E Konstanta přístroje odpovídající jednotlivým stupňům příkonu (m
-2

) 

I  Elektrický proud (A) 

k Konstanta přístroje zahrnující přestupy tepla (m
2
.K.W

-1
) 

L Délka (m) 

m Hmotnost (kg) 

N Spotřeba elektrické energie (Wh) 

P Elektrický příkon (W) 

P Tepelný tok (W) 

Pi Elektrický příkon na délkovou jednotku (W.m
-1

) 

q Hustota tepelného toku (W.m
-2

) 

qv  Vnitřní objemový tepelný zdroj (W.m
-3

) 

Q Množství tepla (J) 

r Vzdálenost (m) 

R Propuštěný tok zářivé energie (1) 

R Tepelný odpor (m
2
.K.W

-1
) 

S  Plocha (m
2
) 

t Teplota (°C) 

T   Teplotní rozdíl (K) 

U Napětí (V) 

V  Objem (m
3
) 

x Souřadnice délky (m) 

y Souřadnice délky (m) 

z  Souřadnice délky (m) 

α Součinitel přestupu tepla (W. m
-2

.K
-1

) 

  Tloušťka stěny (m) 

λ Vlnová délka (m) 

λ Součinitel tepelné vodivosti (W. m
-1

.K
-1

) 

ρ Hustota (kg.m
-3

) 
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τ Čas (s) 

   Diferenciální operátor nabla (m
-2

) 
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1   ÚVOD 

S pojmem teplo se potkáváme každý den, aniž bychom tento přirozený děj nějak 

zkoumali. Hlavně jde o jeho sdílení neboli výměnu tepla. 

Proces výměny tepla mezi materiály je jedna ze základních součástí výrobních 

technologií. Důležitá je snaha hospodárného využití co největšího množství tepla, a to hlavně 

z ekonomických a ekologických důvodů.  

Důležitou součástí ve stavebnictví, hutnictví, geologii, dřevařském průmyslu, nebo 

v textilním průmyslu je znalost tepelných vlastností materiálů. 

Právě obor stavebnictví nám poukazuje na důležitost tepelné vodivosti, respektive 

tepelné ztráty materiálů. Kvalitně izolovaný rodinný dům, panelák nebo jiný obytný prostor 

nám přináší významné snížení spotřeby energie pro vytápění. Zdaleka nejde jenom o obytné 

prostory, ale i sklady nebo haly. Zde nám může nesprávné navrhnutí izolace a těsnění 

způsobit nežádoucí výdaje za energie. 

Tepelné izolační vlastnosti mají rovněž velký vliv na výběr materiálů v textilním 

průmyslu. Tady kromě zdravotní nezávadnosti, pohodlnosti a ceny hraje neodmyslitelnou roli 

taky tepelná vodivost materiálů. Zvláště u obuvi je důležité vnímat závislost tepelné vodivosti 

materiálu na její hustotě. 

Neodmyslitelnou součástí oboru hutnictví tvoří žáruvzdorné výrobky. Svými 

jedinečnými vlastnostmi patří k popředním potřebám každé slévárny. Uplatňují se ve formě 

tvarovek jako cihly, nebo v sypkém stavu jako suché zdící malty a spárovací tmely. Nejčastěji 

používané žáruvzdorné výrobky jsou šamot, dinas a magnezitové výrobky.  

V současné době se tepelné parametry materiálů měří mnoha způsoby. Jsou to 

způsoby dotykové, bezdotykové, stacionární i nestacionární. 

Cílem bakalářské práce je shrnutí a popsání doposud používaných stacionárních i 

nestacionárních metod měření tepelných vlastností materiálů. 
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2   MECHANISMY SDÍLENÍ TEPLA   

Sdílením tepla se označuje přenos energie z oblastí o vyšší teplotě do oblastí teplot 

chladnějších.  

Rozlišujeme tři základní způsoby sdílení tepla: 

 vedením 

 prouděním 

 zářením  

Ve většině případů se uplatňují společně všechny tři základní způsoby sdílení tepla.  

2.1   Sdílení tepla vedením 

Sdílení tepla vedením souvisí s tepelným pohybem a vzájemným energetickým 

působením molekul, atomů, iontů a elektronů. Teplo se přenáší vedením nejen v tuhých, ale 

také v kapalných a plynných tělesech [1]. 

Pokud se šíří teplo tak, že se teplota v jednotlivých místech tělesa časově nemění, 

mluvíme o stacionárním přenosu tepla. Jestliže se teplota v těchto místech s časem mění, bude 

to proces nestacionární.  

Těleso může být vystaveno působení tepla povrchem nebo z vnitřních zdrojů. Tento 

případ přenosu tepla nazýváme vedení tepla s vnitřním zdrojem.  

Základní veličinou pro stanovení přenosu tepla v tělese vedením je hustota tepelného 

toku. Ke stanovení teplotního pole v tělese při šíření tepla vedením se používá pojmu 

izotermických ploch. V tělese, kde dochází k přenosu tepla, lze v určitém čase načrtnout 

vrstvy ohraničené plochami o stejné teplotě a se stejným teplotním spádem mezi vrstvami 

povrchu. Souhrn těchto izotermických ploch v tělese v určitém čase představuje jeho teplotní 

pole [2].  

2.2   Sdílení tepla prouděním 

Sdílení tepla konvekcí je proces, který souvisí s prouděním tekutiny. Podle druhu sil, 

které proudění způsobují, dělíme konvekci na volnou a nucenou. 

Volná konvekce vzniká jako důsledek nerovnoměrného rozdělení hmotnostních sil 

v tekutině. Nejčastějším typem volné konvekce je přirozené proudění, vyvolané působením 

gravitačního pole na nerovnoměrně prohřátou tekutinu. Volnou konvekci může vyvolávat 

nejen tíhová síla, ale i jiné hmotnostní síly, jako odstředivá, Coriolisova, nebo 

elektromagnetická. 

Pohyb tekutiny, zapříčiněný povrchovými silami, se nazývá nucená konvekce. Mezi 

povrchové síly se řadí síly tlakové a síly třecí. Mohou být vyvolány ventilátorem, čerpadlem, 

tahem komína pohybem tuhého tělesa a podobně.  

V praxi se proudění sestává vždy s konvekce nucené i volné. Podíl přirozené konvekce 

je tím větší, čím menší je rychlost nuceného proudění a čím větší jsou teplotní gradienty 

v tekutině. Při vysokých rychlostech nuceného proudění je vliv volného proudění 

zanedbatelný [1]. 
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Proudění se dělí na: 

 laminární 

 turbulentní 

Při laminárním proudění skutečné tekutiny se předpokládá, že nekonečně tenké vrstvy 

tekutiny kloužou jedna po druhé, takže se pohybují ve vrstvách. Tekutina má viskozitu, která 

se projevuje tak, že sousední částice na sebe působí třecí sílou. Rychlost částic vzrůstá od stěn 

potrubí do osy potrubí (dovnitř proudu). 

Při turbulentním proudění částice tekutiny mají vetší rychlost než při laminárním 

proudění. Dochází tak k pohybu částic tekutiny ve všech směrech. Částice následkem pohybů 

přecházejí z jedné vrstvy do druhé, přičemž dochází k výměně kinetické energie a rychlosti 

částic se po průřezu vyrovnávají [6].   

2.3   Sdílení tepla zářením 

Sdílení tepla zářením (sáláním) je proces, při kterém se tepelná energie sálajícího 

tělesa promění v energii zářivou. Ta se šíří elektromagnetickými vlnami a po dopadu na jiné 

těleso se opět mění v energii tepelnou. 

Pro přenos tepla je rozhodující elektromagnetické záření v rozsahu vlnových délek 0,4 

až 40 µm. 

Při přenosu tepla sáláním rozeznáváme sálání: 

 integrální (probíhající v celém rozsahu vlnových délek od λ = 0  až λ =      
 monochromatické-spektrální (probíhající jen v úzkém rozsahu vlnových délek 

od λ do λ + dλ) 

Záření vztahující se na jednotku plochy a jednotku času určující intenzitu záření,  

označujeme písmenem E. Každé těleso neustále vyzařuje a současně i přijímá energii, která se 

projevuje ohřevem nebo ochlazováním tělesa [4]. 

Zářivý tok dopadající na povrch tělesa se skládá ze tří složek, které dohromady musí 

dát 100 %. Celkový tok zářivé energie může být z části odražen jako tok R, z části pohlcen 

jako tok A, z části propuštěn jako tok D. 

Mezi nimi platí vztah [5]: 

A + R + D   1  

kde A je pohlcený tok zářivé energie  (1) 

 R - odražený tok zářivé energie  (1) 

 D - propuštěný tok zářivé energie  (1)   

Množství vysálané energie závisí na teplotě tělesa. Těleso, které při dané teplotě 

vyzáří (pohltí) na každé vlnové délce maximální možné množství sálavé energie, se nazývá 

černé těleso [6]. 
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3   ZÁKLADNÍ ROVNICE SDÍLENÍ TEPLA  

Teplotní pole a především existující rozdíl teplot je základním předpokladem 

k uskutečňování sdílení tepla. Teplotní pole může být funkce prostorová (x, y, z), rovinná (x, 

y), nebo přímková (x). 

Teplotní pole lze matematicky popsat: 

t   f (x , y, z, τ)  (°C)   (1) 

kde t je  teplota  (°C), 

  x, y, z - souřadnice  (m), 

 τ - čas  (s). 

V závislosti na čase rozlišujeme: 

 nestacionární vedení tepla (závislé na čase) 

 stacionární vedení tepla (nezávislé na čase) [6] 

Teplota se v tělese může měnit ve všech směrech. Největší změna teploty na jednotku 

délky je ve směru normály n k izotermě. Nárůst teploty ve směru normály je dán gradientem 

teploty. Gradient teploty můžeme charakterizovat jako vektor kolmý k izotermě směrující na 

stranu vzrůstu teploty. 

Číselná hodnota gradientu teploty se rovná: 

grad t   
  

  
   

  

  
 

  

  
 

  

   
        K.m

-1
)   (2) 

kde    je Hamiltonův operátor. 

Teplo přenesené přes izotermický povrch za jednotku času se jmenuje tepelný tok a 

označuje se P. Tepelný tok, vztažený na jednotku povrchu izotermické plochy je hustota 

tepelného toku q. 

dP   q   dS  (W)   (3) 

kde q je hustota tepelného toku  (W.m
-2

), 

 dP - tepelný tok  (W), 

 dS - plocha  (m
2
). 

Teplo dQ procházející izotermickou plochou se určí z rovnice: 

dQ   q         (J)   (4) 

kde  dQ je teplo  (J), 

 dS - plocha  (m
2
), 

 d  - čas  (s). 

3.1   První Fourierův zákon vedení tepla 

Hustota tepelného toku je úměrná gradientu teploty. Tento zákon je základním 

vztahem pro sdílení tepla. 

Zápis ve vektorovém tvaru: 

q     λ   grad t  (W.m
-2

)   (5) 

kde λ  je  součinitel tepelné vodivosti (W. m
-1

.K
-1

). 
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Vektory q a grad t leží na jedné přímce, ale směřují na opačné strany, protože teplo se 

vždy předává z teplejší části tělesa do míst chladnějších. 

Číselná velikost vektoru q: 

q       
  

  
 

  

  
 

  

  
   (W.m

-2
)   (6) 

3.2   Druhý Fourierův zákon vedení tepla 

Zákonem, ze kterého Fourierova rovnice vyplývá, je zákon o zachování energie. 

Fourierova rovnice vedení tepla: 

  

  
     t  

  

      
  (K.s

-1
)   (7) 

kde    je Laplaceův operátor  (m
-2

), 

 a - součinitel teplotní vodivosti  (m
2
.s

-1
), 

    - vnitřní objemový tepelný zdroj  (W.m
-3

), 

 cp - měrná tepelná kapacita  (J. kg
-1

.K
-1

), 

   - hustota  (kg.m
-3

). 

Při stejných podmínkách je rychlost změny teploty libovolného bodu přímo úměrná 

součiniteli teplotní vodivosti. Čím je hodnota teplotní vodivosti a větší, tím rychleji se změna 

teploty na povrchu projeví na změně teploty uvnitř tělesa [1]. 
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4   TEPELNÉ VLASTNOSTI LÁTEK 

Do kategorie charakterizující tepelné vlastnosti pevných látek patří především 

parametry, jako je součinitel tepelné vodivosti, teplotní vodivost, měrná tepelná kapacita a 

tepelný odpor. 

Změny teploty často ovlivňují strukturní vlastnosti materiálů. Často způsobují změnu 

mechanických a deformačních vlastností, jako je pevnost, tvrdost, houževnatost nebo 

elasticita. Mnohokrát jsou tyto změny nevratné. 

4.1   Součinitel tepelné vodivosti 

Součinitel tepelné vodivosti je množství tepla, které projde za jednotku času plochou 

izotermického povrchu, přičemž v tělese je jednotkový teplotní gradient. 

Součinitel tepelné vodivosti závisí na: 

 teplotě 

 tlaku 

 struktuře látek 

 měrné hmotnosti 

 vlhkosti 

 elektrickém a magnetickém poli 

Výpočet součinitele tepelné vodivosti: 

λ   
 

              
   (W. m

-1
.K

-1
)   (8) 

kde λ  je součinitel tepelné vodivosti  (W. m
-1

.K
-1

), 

 Q - množství tepla  (J), 

 S  - plocha  (m
2
), 

 τ  - čas  (s). 

Součinitel tepelné vodivosti se určuje experimentálně pro každou látku různými 

metodami například zábleskovou metodou, metodou desky nebo metodou topného drátu [6].  

4.1.1   Součinitel tepelné vodivosti v plynech 

 Vedení tepla v plynech při obvyklých teplotách a tlacích je určeno přenosem kinetické 

energie při srážkách molekul. Součinitel tepelné vodivosti plynů s teplotou roste. Při teplotách 

kolem 0   se λ většiny běžných plynů pohybuje v rozmezí 0,01 až 0,03 W. m
-1

.K
-1

.  

 Výjimkou jsou vodík a helium. Ty mají malou molární hmotnost, velkou střední 

rychlost molekul, čímž je dán vysoký součinitel tepelné vodivosti.  

 U helia je to 0,14 W. m
-1

.K
-1

 a u vodíku je to 0,17 W. m
-1

.K
-1

.  
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4.1.2   Součinitel tepelné vodivosti v kapalinách 

Hodnota součinitele kapalin je v rozmezí 0,08 až 0,70 W. m
-1

.K
-1

. S rostoucí teplotou 

klesá. Výjimku tvoří glycerín a voda. Součinitel tepelné vodivosti v glycerínu s teplotou roste. 

U vody tepelná vodivost stoupá do 127 °C, kdy dosahuje maximum 0,69 W. m
-1

.K
-1

. S dalším 

zvýšením teploty vody však klesá. 

4.1.3   Součinitel tepelné vodivosti v tuhých látkách 

V tuhých tělesech závisí součinitel tepelné vodivosti na tom, jestli jde o kovy, 

polovodiče nebo elektricky nevodivá tělesa. Nejlépe z nich vedou teplo kovy. Vedení tepla u 

kovů závisí na volných elektronech a hodnota λ dosahuje 10
1
 až 10

2
 W. m

-1
.K

-1
. Pro většinu 

čistých kovů se součinitel tepelné vodivosti s rostoucí teplotou snižuje. 

Různé příměsi u čistých kovů snižují vedení tepla. Se zvýšenou teplotou se u slitin 

tepelná vodivost zvyšuje. 

Také u polovodičů závisí λ na počtu volných elektronů. Je jich méně než u kovů, a 

proto je tepelná vodivost polovodičů menší. Nejnižší hodnotu součinitele tepelné vodivosti 

mají nevodivé materiály [1]. 

4.2   Měrná tepelná kapacita 

Měrná tepelná kapacita nám udává, jaké množství tepla je třeba dodat jednomu 

kilogramu látky, aby se její teplota zvýšila o 1 K. 

Z běžných látek má největší měrnou tepelnou kapacitu voda cp = 4180 J. kg
-1

.K
-1

. 

Měrná tepelná kapacita závisí na teplotě a na způsobu ohřevu. Důležité je rovněž, zda 

děj probíhá za konstantního tlaku nebo objemu. 

Vzorec pro výpočet měrné tepelné kapacity pro tuhé a kapalné látky: 

cp  
 

 
 

 

 
 
  

  
     (J. kg

-1
.K

-1
)   (9) 

Vzorec pro výpočet měrné tepelné kapacity pro plynné látky: 

cp  
 

 
  

 

 
 
  

  
      (J. m

-3
.K

-1
)   (10) 

kde cp je měrná tepelná kapacita látky  (J. kg
-1

.K
-1

), 

 m - hmotnost  (kg), 

 V - objem  (m
3
), 

 dQ - teplo  (J), 

 dT   - teplotní rozdíl  (K) [1, 8]. 

4.3   Teplotní vodivost 

Teplotní vodivost je veličina, která vyjadřuje rychlost šíření tepla v materiálu. 

Značíme ji písmenem a, vyjadřuje se vztahem: 

a  
 

      
     (m

2
.s

-1
) (11) 

kde a  je teplotní vodivost  (m
2
.s

-1
), 

 λ  - součinitel tepelné vodivosti  (W. m
-1

.K
-1

), 
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 cp - měrná tepelná kapacita  (J. kg
-1

.K
-1

), 

    - hustota  (kg.m
-3

). 

Teplotní vodivost je přímo úměrná tepelné vodivosti a je nepřímo úměrná měrné 

tepelné kapacitě a hustotě.  

4.4   Tepelný odpor 

Tepelný odpor materiálu je schopnost materiálu zadržet teplo. Vyjadřuje schopnost 

materiálu tepelně izolovat dvě prostředí. Tepelný odpor R je závislý na tloušťce materiálu a 

tepelné vodivosti. Vyšší hodnotu tepelného odporu dosáhneme zvýšením tloušťky 

jednotlivých materiálů a co nejnižší hodnotou součinitele tepelné vodivosti. Je dán podílem 

tloušťky vzorku a tepelné vodivosti. Udává se v jednotkách m
2
.K.W

-1
. Udává jak velká plocha 

je nutná k přenosu tepla o hodnotě 1 W při rozdílu teploty 1 K [15]. 

R   
 

  
     (m

2
.K.W

-1
) (12) 

kde λ je součinitel tepelné vodivosti  (W. m
-1

.K
-1

), 

 d - tloušťka materiálu  (m). 
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5   TABELOVANÉ HODNOTY SOUČINITELE TEPELNÉ 

VODIVOSTI 

V tabulce 1 se nachází materiály a jejich součinitel tepelné vodivosti. Jsou zde také 

teploty, při kterých byly hodnoty součinitele tepelné vodivosti naměřeny. Např. u porcelánu 

můžeme vidět, jak teplota ovlivnila její hodnotu. Je zřejmý také rozdíl mezi hodnotami 

součinitele tepelné vodivosti kovů a nekovů. 

Tabulka 1  Tabelované hodnoty hustoty a součinitele tepelné vodivosti pro vybrané teploty [3] 

            Materiál       Teplota (°C)   Hustota (kg. m
-3

) Součinitel tepelné vodivosti 

(W. m
-1

.K
-1

) 

Stříbro -         10500 394,0 

Měď -           8800 330,0 

Hliník -           2670 175,0 

Zinek 20           7000 100,0 

Mosaz -           8600 73,5 

Bronz 20           8000 55,0 

Cín -           7230 55,0 

Litina 20           7220 54,0 

Nikl 20           9000 50,0 

Ocel 20           7900 39,0 

Olovo -         11400 30,0 

Cihly karborundové -           1000 9,7 

Rtuť -         13600 7,5 

Porcelán 1055           2400 1,69 

Břidlice 100           2800 1,28 

Mramor 90           2700 1,12 

Beton 20           2300 1,10 

Porcelán 95           2400 0,89 

Křída 50           2000 0,80 

Omítka 20           1680 0,67 

Sklo 20           2500 0,64 

Krystalový cukr -           1600 0,50 

Slída -             290 0,50 

Štěrk 20           1840 0,31 

Koks práškový 100             449 0,29 
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            Materiál       Teplota (°C)   Hustota (kg. m
-3

) Součinitel tepelné vodivosti 

(W. m
-1

.K
-1

) 

Písek suchý 20           1500 0,28 

Portlandský cement 30 1900 0,26 

Sádra -           1650 0,25 

Parafín 20             920 0,23 

Cihly stavební 20      800 až 1500 0,20 až 0,25 

Celuloid 30           1400 0,180 

Dřevo dub 20             800 0,178 

Linoleum 20           1180 0,160 

Guma -           1200 0,140 

Kůže (podešvová) 30           1000 0,137 

Cihly isolační 100             550 0,120 

Asbestové desky 30             770 0,100 

Asbestové vlákno 50             470 0,095 

Dřevo borovice 20             448 0,092 

Piliny dřevěné  20             200 0,060 

Fíbrové desky 20             240 0,042 

Minerální vlna 50             200 0,040 

Hliníkové folie 50               20 0,040 

Korková deska 30             190 0,036 

Korek zrnitý 20               45 0,033 
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6   METODY MĚŘENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI 

Pro měření hodnot součinitele tepelné vodivosti byly vyvinuty různé metody. Jsou to 

metody stacionární, nestacionární, kontaktní i bezkontaktní. Jejichž výběr záleží na 

vlastnostech materiálu měřicího vzorku.  

 Stacionární metody  

 Normalizované metody desky  - Metoda chráněné teplé desky 

  - Metoda měřidla tepelného toku 

 Poensgenova metoda 

 Přístroj Dr. Bocka 

 Kulový přístroj podle Nusselta 

 Nestacionární metody 

 Fitchova metoda 

 Metoda topného drátu  - Křížové uspořádání 

 - Uspořádání s odporovým teploměrem 

 - Paralelní uspořádání 

 Přístroj ISOMET 

 Bezkontaktní zábleskový měřicí přístroj CFTT - 05 

6.1   Stacionární metody měření tepelné vodivosti  

Základní princip je ve všech stanovených stacionárních metodách stejný. Veškeré 

teplo prochází od povrchu vyhřívaného materiálu (koule, desky, nebo válce) přes materiál 

k chladnějšímu povrchu, do něhož se odvádí.  

Při měření se zjišťuje tloušťka vzorku, povrchové teploty a množství tepla nejčastěji 

převodem elektrické energie spotřebované ve vyhřívacím zařízení. Na starších přístrojích se 

určovalo množství tepla z oteplení nebo ochlazení množství přiváděné kapaliny.  

Nejdůležitější podmínkou pro měřicí metodu je předpoklad, že veškeré dodané teplo 

musí procházet zkušebním vzorkem při ustáleném stavu, a to bez tepelných ztrát. Měřicí 

soustava musí být sestavena tak, aby se vyloučily nežádoucí ztráty ve všech částech soustavy 

[9]. 

6.1.1   Normalizované metody desky 

Podstatou metody desky dle norem ČSN 72 7012 - 1/2/3 [16, 17, 18] je vytvořit 

gradient teplot tzv. ustálený tepelný stav a udržet ho po celou dobu měření.  

Ustálený tepelný stav nastává, když jednotlivé hodnoty součinitele tepelné vodivosti 

stanovené pro měřicí intervaly se od sebe vzájemně neliší o více než ± 2 %. Současně se 

nesmí jednotlivě povrchové teploty ve vztažných plochách zkušebního vzorku lišit o více než 

± 0,15 K od průměrné teploty vztažné plochy.  

Měřicí interval nesmí být kratší než 1,5 hodiny v případě etalonážního měření, 1 

hodinu v případě průkazní, úřední nebo rozhodčí zkoušky součinitele tepelné vodivosti a 0,5 

hodiny pro ostatní druhy zkoušek. 
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Kontrola ustáleného teplotního stavu se zjišťuje pro nejméně čtyři po sobě následující 

intervaly. Na základě průměrných hodnot výstupního napětí měřidla tepelného toku, 

kalibrační konstanty měřidla tepelného toku, teplot vztažných ploch zkušebního vzorku, 

tloušťky vzorku, elektrického příkonu topného elementu měrné desky a účinné plochy teplé 

desky, výpočtem stanovíme součinitele tepelné vodivosti zkušebního vzorku. 

6.1.1.1   Zkušební zařízení a jeho funkční části  

Zkušební zařízení se skládá z teplé desky, chladné desky, s teplotních snímačů a 

měřidla tepelného toku. Teplá deska se dále skládá z měrné desky, z boční kompenzace měrné 

desky a ze spodní kompenzace měrné desky.  

Všechna zařízení podléhají kontrole. Kontrola se provádí měřením kontrolního 

vzorku, u něhož je součinitel tepelné vodivosti předem znám. Odchylka zjištěna při kontrole 

nesmí být vyšší než 1,5 %.  

Podle předpisu normy ČSN 72 7012 - 1 [16] se před měřením součinitele tepelné 

vodivosti musí zkušební vzorky upravit. Odchylka rovnoběžnosti styčných ploch zkušebního 

vzorku nesmí být větší než 0,2 mm.  

Teplá deska by měla mít tvar čtverce nebo kruhu se stranou nebo průměrem desky 

v řadě 200, 250, 300, 500, 600 mm. Chladná deska musí mít stejný tvar a rozměr jako deska 

teplá. 

6.1.1.2   Postup stanovení 

Po zapnutí zkušebního zařízení se nastaví požadované hodnoty regulovaných veličin 

tak, aby odpovídaly stanoveným podmínkám měření. Musí se docílit co nejmenšího 

teplotního rozdílu mezi měrnou deskou a její boční a spodní kompenzační části.  

Měření sledovaných veličin pro výpočet součinitele tepelné vodivosti smí být započato 

až po dosažení ustáleného teplotního stavu. U chráněné teplé desky na obr. 1 sledujeme 

měření elektrického příkonu a u metody měřidla tepelného toku na obr. 2 pozorujeme 

výstupní napětí měřidla tepelného toku. U obou metod kontrolujeme hodnoty jednotlivých 

povrchových teplot a teplotní rozdíly povrchu zkušebního vzorku. Pak po předem daných 

intervalech a souběžných kontrolách se provádí měření. Podle potřeby, v závislosti na účelu, 

se po třetím nebo pátém měřicím intervalu měření ukončí.  

V případě etalonážního měření musí být provedeno nejméně 12 odečetů, u zkoušek 

průkazní, úřední a rozhodčí je to nejméně 6 odečetů a u ostatních zkoušek je to opět 6 odečetů 

[16, 17, 18]. 
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Obr. 1  Metoda desky – metoda chráněné teplé desky [23] 

 

Obr. 2  Metoda desky – metoda měřidla tepelného toku [23] 

6.1.2   Deskový přístroj podle Poensgena 

Tento přístroj je určen pro měření tepelné vodivosti vzorků ve tvaru desek ze sypkých 

a vláknitých materiálů.  

Mezi chlazenou a vyhřívanou deskou přístroje je vytvořeno tepelné pole se 

souběžnými proudnicemi, které přechází kolmo zkoušenou deskou [9]. Deskový přístroj 

Poensgena je složený z jedné chladicí desky, z jedné vyhřívané desky, elektrického ohřívače, 

izolace, termostatů a teploměrů. Celý přístroj je tepelně izolován od svého okolí. Z obou stran 

je k dispozici přítlak, který slouží k zamezení kontaktního tepelného odporu mezi 

jednotlivými vrstvami. [30]. Schéma přístroje podle Poensgena se nachází na obr. 3. 

Koloběh vody ve vodních okruzích je zabezpečován vodními čerpadly. Teplota vody 

je nastavitelná za pomoci termostatů. Výhřevný elektrický příkon se určuje ze sledovaných 

hodnot proudu a napětí. Teplotní spád na měřeném vzorku je zjišťován pomocí termočlánků 
zabudovaných do povrchů obou desek, které jsou v dotyku s měřeným vzorkem [10]. 

 Princip měření spočívá ve zjišťování velikosti tepelného toku procházejícího 

měřeným materiálem při definovaném teplotním spádu na měřeném materiálu. 

Z velikosti výhřevného elektrického příkonu, ze styčné plochy vzorku, skutečného 

naměřeného teplotního spádu při dosažení ustáleného rovnovážného stavu měřicího systému a 

na základě tloušťky měřeného vzorku se vypočte velikost součinitele tepelné vodivosti při 

ustálené střední teplotě zkušebního vzorku materiálu [11].  

 

 

 



 25 

Tepelná vodivost se vypočítá ze vztahu: 

λ   
         

      
     (W. m

-1
.K

-1
) (13) 

kde U je napětí  (V), 

 I - elektrický proud  (A), 

   - tloušťka vzorku  (m), 

 S - plocha  (m
2
), 

    - rozdíl teplot  ( ). 

 

 

Obr. 3  Schéma přístroje podle Poensgena [30] 

1 možný přítlak 2 přítlačné desky 

3 izolace 4 teplá deska 

5 elektrický ohřívač 6 termočlánky 

7 měřicí vzorek 8 studená deska 

9 teploměry    10 termostat 

          11 termostat    12 izolace 
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6.1.3   Deskový přístroj Dr. Bocka 

Princip přístroje Dr. Bocka vychází z Poensgovy metody. Za ustáleného stavu teplot 

obou desek, z nichž horní má teplotu o 5 °C až 10 °C větší než deska dolní, se měří kolmý 

průtok tepla zkušebním tělesem o známé tloušťce. 

Kompletní zkušební sestava, jejíž hlavní část je vidět na obr. 4, je vhodně uspořádaná 

ve formě laboratorního stolu a je částečně automatizována, čímž se docílilo jednoduchému 

nastavení ustáleného stavu. Základem přístroje je horní vytápěná a dolní chlazená deska, mezi 

kterými se nachází zkušební těleso. Vnitřní část horní desky tvoří měřicí a elektricky 

vyhřívaná deska kruhového tvaru. Další část tvoří horní kompenzační deska, která obklopuje 

měřicí desku. Schéma přístroje se nachází na obr. 5. 

Pomocí termostatu se ohřívá kapalina, ta ohřívá ochrannou část horní desky. Přesnost 

regulace teploty musí být minimálně ± 0,1 °C při rozdílu teplot obou desek 10 °C. 

Spodní chlazená deska zařízení má stejné rozměry jako horní kompenzační deska a je 

chlazená vodou. Teplota vody se udržuje na konstantní velikosti termostatem. Regulátor 

udržuje teplotu vnitřní desky na stejnou teplotu jako horní kompenzace. Pokud jsou teploty 

vnitřní desky a horní kompenzace stejné, je zaručeno, že tepelný tok prochází pouze skrz 

měřený vzorek. 

Zkušební vzorky jsou kruhového nebo čtvercového průměru a musí být zhruba o 20 

mm větší, než je průměr měrné desky, který je 120 mm. Zvlášť důležitá je úprava zkušebních 

těles. Plochy zkušebních těles musí být hladké a rovné. Odchylka od paralelnosti ploch nesmí 

být větší než 2 %. 

Jádro měřicí soupravy je při měření zakryto izolovaným krytem. Za krytem se nachází 

otočné rameno, které se používá na pověšení kompletní horní výhřevné desky při zakládání 

vzorku do přístroje [10, 12, 13, 20]. 

 

 

Obr. 4  Přístroj Dr. Bocka – vnitřní část s měřeným materiálem [29] 
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6.1.3.1   Princip měření přístrojem Dr. Bocka    

Mezi důkladně očištěné desky přístroje se vloží zkušební těleso, jehož tloušťka byla 

předem změřena s rozlišením 0,01 mm.  

Mezi zkušebním vzorkem a přístrojem jsou nepřípustné vzduchové bubliny. Jestli 

nejsou povrchové plochy dostatečně hladké a rovné, doporučuje se použití vhodné kapaliny 

k vyplnění vzduchových vrstev. Často se používá olej nebo glycerín. 

Na termostatech se nastaví požadované zkušební teploty tak, aby jejich rozdíl byl od 

5 °C do 10 °C. Po zapnutí přístroje a docíleného ustáleného stavu se odečítají po 15 

minutových intervalech údaje příkonu a teploty na wattmetru a teploměru horní a dolní desky 

přístroje. 

Odporové teploměry měří s přesností ± 0,05 °C. Tento způsob měření umožňuje 

měření tenkých vrstev. 

 

Obr. 5  Blokové schéma přístroje Dr. Bocka [29] 

Intenzita tepelného toku q je dána vztahem: 

  q   
 

 
    (W.m

-2
)                                                                                         (14) 

kde E je konstanta přístroje odpovídající jednotlivým stupňům příkonu topení  (m
-2

), 

 N - spotřeba elektrické energie  (Wh), 

 τ - čas  (s). 
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Tepelná vodivost λ se vypočítá ze vztahu: 

λ  
     

          
     (W. m

-1
.K

-1
) (15) 

kde q je hustota tepelného toku  (W.m
-2

), 

   - průměrná tloušťka zkušebního tělesa  (m), 

    - teplotní spád, rozdíl teplot horní a spodní desky  (K), 

 k - konstanta přístroje zahrnující přestupy tepla na zkušebních tělesech  (m
2
.K.W

-1
) 

[13, 20].  

6.1.4   Kulový přístroj podle Nusselta 

Podstatou zkoušky je zjištění tepelné vodivosti sypkých a vláknitých materiálů 
zformovaných do mezi - kulové vrstvy. Výpočtem z velikosti rozměrů, teplotního rozdílu 
vnějších povrchů obou koulí zkušebního zařízení a množství prostupujícího tepla za 
ustáleného tepelného stavu se stanoví součinitel tepelné vodivosti [9].  

Nusseltův přístroj se skládá ze dvou soustředných koulí. Vnitřní koule má plášť z 

měděného plechu. Uvnitř je uložené keramické tělísko s vloženou elektrickou výhřevnou 

spirálou tak, aby vyvinuté teplo bylo pravidelně rozloženo po celém povrchu. Na povrchu 

pláště jsou upevněny termočlánky pro měření teploty vnitřního povrchu.  

Vnější kulový plášť je také z měděného plechu, ale je rozdělený. Horní polovina má 

příklop na plnění vnitřního mezi kulového prostoru zkoušeným materiálem. Na vnějším 

povrchu pláště jsou opět pevně uloženy termočlánky pro měření povrchové teploty. Prostor 

mezi oběma koulemi se vyplní přesně odváženým a vypočítaným množstvím zkoušeného 

materiálu. Přitom se musí dbát zejména na rovnoměrné rozvrstvení materiálu v celém 

prostoru.  

Teplo vyvinuté ve vnitřní vyhřívané kouli přestupuje beze ztrát zkoušeným izolantem 

až k vnějšímu plášti a odtud do okolí. Nevznikají zde tedy okrajové ztráty, proto se nemusí 

používat kompenzační zařízení. Množství elektrické energie je určováno wattmetrem [10]. 

6.2   Nestacionární metody měření tepelné vodivosti  

Způsoby měření při nestacionárních metodách jsou založeny na podobném principu 

jako stacionární metody. Rozdíly spočívají v rozdílné době měření. Pro nestacionární metody 

postačují kratší doby měření a taky menší tloušťky zkoušeného vzorku. Tyto skutečnosti jsou 

důvodem větších nepřesností na rozdíl od stacionárního měření. Kratší doba měření nám ale 

dovoluje zkoušet i vzorky v nevysušeném stavu [14]. 

6.2.1   Fitchova metoda 

Je to nejčastěji používaná metoda tepelné vodivosti při nestacionárních podmínkách. 

Tohoto přístroje se používá především k měření tepelné vodivosti folií a desek z plastů, pryží 

a usňových materiálů. 

Podstatou přístroje podle Fitche je rozdílný přestup tepla z ohřívacích nádob (mosazný 

válec č. 1 a mosazný válec č. 2) přes zkušební vzorek do mosazného měřicího válce. Blokové 

schéma je na obr. 6. 
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Princip měřicího zařízení je následující. Měřený vzorek je vložen mezi mosazný válec 

č. 1, který je temperován na teplotu t1, a mosazný měřicí válec, který je připojen k 

termočlánku typu měď - konstantan.  

Po vytemperování vzorku na teplotu t1 je odejmut mosazný válec č. 1 a je přiložen 

mosazný válec č. 2, který je temperován na teplotu t2. Současně je spuštěno snímání teploty 

pomocí upraveného modulu Control Web 2000 na osobním počítači, který data převádí 

převodním systémem ADAM přes komunikační port do osobního počítače.  

Měřená teplota postupně roste směrem k ustálené teplotě t2. Po dosažení ustálené 

teploty je snímání dat ukončeno. Získaný soubor obsahuje závislost času na teplotě. 

 

 

Obr. 6  Schéma přístroje podle Fitche 

1 mosazný válec č. 1  2 mosazný válec č. 2 

3 mosazný měřicí válec 4 termočlánek měď - konstantan 

5 převodní systém ADAM 6 počítač 

7 izolační kryt měřicího válce 8 stejnosměrný zdroj 

9 zkušební vzorek    10 termostaty 

 11 závaží  

  Dále je možno spustit vyhodnocení uloženého souboru dat pomocí programu na 

osobním počítači, nebo pokračovat v měření dalších vzorků. Program z naměřených průběhů 

teplot v čase vyhodnotí výpočtem součinitel tepelné vodivosti měřeného materiálu.  

  Součástí měřicího zařízení jsou také termostaty udržující teploty t1 a t2, stabilizovaný 

stejnosměrný zdroj, izolační kryt měřicího válce, závaží a tepelná izolace měřicího válce, 

která slouží k zabránění tepelných ztrát do okolí. Výhody přístroje jsou hlavně krátká doba 

měření, jednoduchost postupu a jednoduchost měřicího zařízení [28].  
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6.2.2   Přístroj ISOMET   

Multifunkční zařízení ISOMET je mikroprocesorem řízený přenosný přístroj pro 

přímé měření termo - fyzikálních vlastností pevných materiálů, sypkých, ale taky vláknitých 

materiálů. 

Jmenovitě to jsou: 

 součinitel tepelné vodivosti 

 součinitel teplotní vodivosti 

 měrná tepelná kapacita 

  ISOMET patří mezi nestacionární měřicí metody, které redukují dobu měření na 10 - 

16 minut. 

ISOMET  je vybaven vyměnitelnými sondami obr. 7: 

 povrchovou (pro pevné materiály)   

 jehlovou (pro sypké, porézní nebo vláknité materiály).  

Každá sonda obsahuje zabudovanou paměť, ve které jsou uložené její kalibrační 

konstanty [24]. 

Vzorky nepotřebují zvláštní přípravu před měřením, je pouze nutné před použitím 

příložných sond vytvořit hladkou plochu o průměru cca 5 cm k zajištění dobrého přenosu 

tepla ze sondy do vzorku [27]. 

Měření je založené na analýze průběhu časové závislosti teplotní odezvy na impulsy 

tepelného toku do analyzovaného materiálu. Tepelný tok se vytváří rozptýleným elektrickým 

výkonem v rezistoru sondy, která je tepelně vodivě spojená s analyzovaným materiálem. 

Teplota je vzorkována a jako funkce času přímo vyhodnocena pomocí polynomiální regrese.  

Koeficienty získané touto regresí jsou použity k výpočtu měřených veličin.  

 

 

Obr. 7  Povrchová a jehlová sonda ISOMET [27] 
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Rozsah pracovních teplot je od – 30 °C do + 100 °C.  

Součinitel tepelné vodivosti dokáže měřit v rozsahu:   

 jehlová sonda: 0,015 - 1 W. m
-1

.K
-1

 

 povrchová sonda: 0,015 - 5 W. m
-1

.K
-1

 

a měrnou tepelnou kapacitu dokáže měřit v rozsahu: 3.10
3 

- 5.10
6

 J. m
-3

. K
-1 

[24] 

Nejistota měření: 

 součinitel tepelné vodivosti: ± 10 % změřené hodnoty + 0.005 W. m
-1

.K
-1

 

 měrná objemová tepelná kapacita: ± 15 % hodnoty + 3.10
3
 J. m

 -3
. K

-1 
[27] 

ISOMET umožňuje jednoduchou interaktivní komunikaci s uživatelem, optimalizuje 

podmínky měření z hlediska minimální spotřeby energie a doby měření. Má zabudovanou 

paměť pro 500 měření. Přístroj ISOMET má široké použití ve stavebnictví, dřevařském a 

chemickém průmyslu. 

6.2.3   Bezkontaktní zábleskový měřicí přístroj CFTT - 05 

Měřené hodnoty aktuální teploty jsou snímané infračerveným snímačem umístěným z 

opačné strany, než je dopadající záření na vzorek. Mezi halogenovou žárovkou a vzorkem je 

umístěná clona, kterou je možno zasouvat a vysouvat z důvodu nepříznivého ohřívání vzorku 

po skončení záblesku.  

Infračervený senzor je propojený s analogově - digitálním převodníkem, který převádí 

spojitý průběh napětí ze senzoru na digitální signál a následně na komunikaci srozumitelnou 

pro RS - 232 rozhraní osobního počítače jak je vidět na obr. 8.  

Výstupem z převodníku jsou hodnoty teplot ukládané do souboru, který je určen pro 

sběr údajů. Programem je také nastavitelná délka záblesku žárovky.  

Hodnoty teplot jsou zaznamenány rychlostí 64 krát za sekundu. Naměřené hodnoty 

jsou uložené v textové podobě, kde v prvním sloupci je čas, ve kterém byla teplota naměřena 

a ve druhém je příslušná teplota. Hodnoty teplot jsou měřené už 2 sekundy před zábleskem. 

Zkoumané vzorky musí mít tvar válečku o průměru 12 mm a výšce přibližně 2 mm [26]. 

 

 

Obr. 8  Schéma přístroje CFTT - 05 
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7   STANOVENÍ TEPELNÉ VODIVOSTI – METODA 

     TOPNÉHO DRÁTU 

Metoda topného drátu je standardní normovaná nestacionární technika založená na 

měření teplotního nárůstu v definované vzdálenosti od lineárního zdroje tepla vloženého 

horkého drátu do testovaného materiálu. Zdroj tepla musí být konstantní. Tepelná vodivost je 

úměrná teplotnímu nárůstu v čase [19]. 

Pro stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu jsou směrodatné dvě normy: 

 Norma ČSN EN ISO 8894 - 1 [21] určuje postup pro metodu topného drátu 

v křížovém uspořádání a v uspořádání s odporovým teploměrem. Používá se 

pro stanovení tepelné vodivosti bezuhlíkových dielektrických žáruvzdorných 

materiálů. Rovněž jsou použitelné pro žáruvzdorné výrobky hutné a izolační.  

Rozsah měření tepelných vodivostí je u metody křížového uspořádání do 1,5 

W. m
-1

.K
-1 

a u metody s odporovým teploměrem do 15 W. m
-1

.K
-1

 [21]. 

 Norma ČSN EN 993 - 15 [22] určuje postup pro metodu topného drátu u 

paralelního uspořádání u žáruvzdorných materiálů. Postup této normy je 

vhodný pro hutné, izolační, tvarové a práškové nebo zrněné materiály 

s tepelnou vodivostí do 25 W. m
-1

.K
-1

. Tato mez rozsahu stanovení je dána 

pouze rozměry zkušebních těles. Na větších zkušebních tělesech je možné 

stanovovat i vyšší hodnoty tepelných vodivostí [22]. 

7.1   Podstata zkoušky 

V laboratorní peci se ohřeje zkušební celek na požadovanou teplotu a při této teplotě 

se udržuje. Další místní ohřev probíhá pomocí lineárního elektrického vodiče (topného drátu), 

jenž je symetricky uložen do zkušební sestavy. Tímto elektrickým vodičem prochází 

elektrický proud o známém výkonu konstantním v čase a podélném směru zkoušeného tělesa. 

U křížového zapojení i u zapojení s odporovým teploměrem se vyhodnocuje teplotní 

nárůst topného vodiče v čase. Nárůst teploty u křížového zapojení měříme termočlánkem, 

který je přivařen ke středu topného drátu. Přívody termočlánku jsou kolmé na topný drát a 

společně s termočlánkem tvoří kříž, jak je vidět na obr. 12. Při zapojení s odporovým 

teploměrem se nárůst teploty vypočítává ze změny odporu topného drátu. Tady se používá 

topný drát jako zdroj tepla, ale zároveň i jako teplotní snímač.  

U paralelního zapojení je mírou tepelné vodivosti materiálu nárůst teploty v závislosti 

na čase v definované vzdálenosti od topného drátu. U této metody se měří nárůst teploty 

termočlánkem, umístěném v určené vzdálenosti obvykle 15 mm od topného drátu. 

Termočlánek musí být umístěn rovnoběžně s topným drátem.  

U všech zmiňovaných uspořádání je nárůst teploty v závislosti na čase, měřeném od 

okamžiku zapojení proudu, mírou tepelné vodivosti materiálu, z něhož jsou zkušební tělesa 

vyrobena [21, 22]. 

Na obrázku 9 a 10 je vidět uložení vzorku do pece v křížovém resp. v paralelním 

uspořádání. 
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Obr. 9  Uložení vzorku u křížového uspořádání [29] 

 

 

Obr. 10  Uložení vzorku u paralelního uspořádání [29] 
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7.2   Přístroje potřebné k měření a charakteristika zkušebního tělesa 

Celé měřicí zařízení se skládá z elektrické pece, topného drátu, napájecího zdroje, 

měřicího a srovnávacího termočlánku, z digitálního multimetru a systému pro záznam dat.  

Pro měření je vhodná elektricky vyhřívaná pec do teploty 1250 °C. V průběhu 

zkoušky (cca 15 minut) se teplota naměřená na vnější straně zkušební sestavy nesmí lišit o 

více než ± 0,5 K. Její hodnota musí být známa s přesností na ± 10 K. Teplota ve dvou různých 

bodech v prostoru se nesmí lišit o více než 10 K. 

Topný drát i termočlánky mají být přednostně vyrobeny z platiny nebo slitiny platiny a 

rhodia. Do teploty 1000 °C je možné použít termočlánky, napěťové obvody a topný drát 

z obecných kovů. Topný drát musí mít délku nejméně stejnou jako je délka vzorku. Průměr 

topného drátu nesmí být větší než 0,5 mm. Největší průměr drátu termočlánku nesmí být větší 

než průměr topného drátu.   

Napěťové odbočky a topný drát jsou vyrobené ze stejného materiálu. Vzdálenost mezi 

napěťovými odbočkami ve zkušebním tělese musí být přibližně 200 mm. Odchylka stanovené 

délky nesmí přesahovat ± 0,5 mm. Dráty napěťových odboček nesmí mít větší průměr jako 

topný drát. 

Zdroj energie u křížového a paralelního uspořádání se musí skládat ze stabilizovaného 

zdroje střídavého nebo stejnosměrného proudu, přednostně střídavého. Je nutné, aby byl 

výkon u křížového uspořádání nastavitelný mezi 1 W.m
-1

 a 20 W.m
-1

 a u paralelního 

uspořádání nejméně do 250 W.m
-1

. U délky drátu 200 mm to odpovídá výkonu 50 W mezi 

napěťovými odbočkami. Při uspořádání s odporovým teploměrem musí být zdroj proudu 

stabilizovaný střídavý. Nastavitelnost výkonu musí být mezi 1 W.m
-1

 a 125 W.m
-1

. Výkon 

v průběhu měření u všech metod nesmí kolísat o více 2 %. 

Měřicí a srovnávací termočlánek jsou u křížového a paralelního uspořádání zapojené 

proti sobě. Umístění topného obvodu a měřicího obvodu pro paralelní uspořádání jsou vidět 

na obr. 11. Topný drát a přívody měřicího termočlánku musí být položeny rovnoběžně ve 

vzdálenosti 15 ± 1 mm. Vývody srovnávacího termočlánku musí být pevně uloženy tak, aby 

nedocházelo jejich nežádoucímu posunu. 

V křížovém uspořádání na obr. 12 je měřicí termočlánek přivařen ke středu topného 

drátu. Přívody měřicího termočlánku musí probíhat kolmo k topnému drátu. Vnější spoje 

termočlánku musí být izotermické. 

Systém sběru dat se skládá se záznamníku teploty a času s citlivostí 2 µV/digit, nebo 

s měřením teploty na 0,01 K nebo lepší. Časové rozlišení musí být lepší než 0,5 s. Při 

zkoušení práškových nebo zrnitých vzorků se používají schránky s vnitřními rozměry, které 

jsou stejné jako rozměry pevných zkušebních těles. 

Doporučuje se, aby velikost zkušebních těles byla 230 mm × 100 mm × 230 mm. 

Vyhovující jsou menší i větší rozměry, avšak minimální rozměr je 200 mm × 114 mm × 76 

mm. Například při paralelním uspořádání se na zkušebním tělese velikosti 230 mm × 180 mm 

× 95 mm je možné stanovit tepelnou vodivost až 40 W. m
-1

.K
-1

. 

Z důvodu co nejlepšího tepelného kontaktu musí být dotýkající povrchové plochy 

obou zkušebních těles co nejrovnější. Odchylka od rovinnosti dvou částí vzdálených nejméně 

100 mm může být nejvýše 0,1 mm. Po vykonání předepsaných úprav povrchových ploch se 

zkušební tělesa umístí na sebe tak, aby se zjistilo, jestli nedochází k nežádoucímu pohybu 

[21, 22].  
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Obr. 11  Umístění topného obvodu a měřicího obvodu pro paralelní uspořádání [22] 

1  poklop 2  srovnávací termočlánek 

3  případná izolační vrstva 4  zkušební těleso 

5  měřicí obvod 6  měřicí termočlánek 

7  zkušební těleso 8  topný obvod 

9  napěťové odbočky   

7.3   Postup zkoušky 

U hutných materiálů se v jedné nebo v obou kontaktních plochách vyrobí drážky pro 

uložení topného drátu a měřicího termočlánku. Plochy zkušebního tělesa musí být ± 1 mm 

navzájem rovnoběžné. 

Mezi zkušební tělesa se vloží topný drát i měřicí termočlánek. Topný drát a měřicí 

termočlánek, je - li třeba, se zatmelí do drážek. Dbá se na rovnoměrné zatmelení bez 

povrchových nerovností.  

Pro zajištění rovnoměrného ohřevu se zkušební sestava ukládá v peci na dvě nebo tři 

podložky, jak je zřetelně vidět na obr. 9 a obr. 10. Podložky jsou vyrobené z podobného 

materiálu jako zkoušená sestava o rozměrech 125 mm × 10 mm × 20 mm. Postaví se na 

plochy 125 mm × 10 mm rovnoběžně s okrajovými plochami zkušebního tělesa. Jejich poloha 

musí zamezit vzniku zničení nebo poškození zkušební sestavy během zkoušky. Při vypnutém 

obvodu se pec zahřeje rychlostí nejvýše 10 K.min
-1

 z důvodu rizika poškození vzorku vlivem 

prudké teplotní změny. Zdroj výkonu se nastaví tak, aby byl nárůst teploty měřicího 

termočlánku přibližně 2 K až 5 K. Vyčká se ustálení teplot ve zkušební sestavě.  



 36 

 

Obr. 12  Umístění topného a měřicího obvodu pro křížové uspořádání [21] 

1 krycí vrstva 6 měřicí termočlánek Ti 

2 srovnávací termočlánek Tr 7 zkušební těleso 

3 izolační vrstva 8 topný obvod 

4 zkušební těleso 9 napěťové odbočky 

5 diferenční měřicí obvod 

U křížového uspořádání a při uspořádání paralelním nesmí diferenciální termočlánek 

vykazovat v průběhu posledních 15 minut před zkouškou větší odchylku než 0,05 K. Po 

nastavení a splnění podmínek se zapíná zdroj proudu topného drátu.  

U křížového a paralelního uspořádání se zaznamenává vznikající výstupní signál 

diferenciálního termočlánku v čase a v uspořádání s odporovým teploměrem se měří odpor 

topného drátu.  

Při všech třech uspořádáních se zaznamená čas připojení napětí na topný drát. 

Následně v pravidelných časových intervalech v průběhu zkoušky se měří úbytek napětí na 

topném drátu mezi napěťovými odbočkami.  

Po stanovené zkušební době, většinou za 10 až 15 minut se měření ukončí. Vypne se 

zdroj topného proudu a vyčká se na dosažení teplotní rovnováhy mezi zkušebním celkem a 

topným drátem. Průběh naměřených hodnot v čase pro křížové a paralelní uspořádání je na 

obr. 13 resp. na obr. 14. 

Následně se měření opakuje nebo se provede další měření pro vyšší teplotu. Zvýšení 

teploty dalšího měření nesmí být vyšší než 10 K.min
-1

. Je to opět z důvodu zamezení 

poškození teplotním šokem. 
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7.4   Výpočet tepelné vodivosti 

Pro všechny metody topného drátu platí, že změny výkonu topného drátu nesmí být 

v průběhu měření větší než 2 %. Pokud je daná odchylka větší, měření se musí opakovat 

[21, 22]. 

Na obr. 13 resp. na obr. 14 je vidět teplotní nárůst, který je způsoben připojením 

výkonu na topný drát. Po zapojení zdroje proudu topného drátu v čase 0 s hodnoty 

elektrického příkonu skokově narostly. U křížového uspořádání na hodnotu 5,36 W.m
-1

 a u 

paralelního uspořádání na hodnotu 32,91 W.m
-1

.  

Na obr. 13 jsou vyznačené časy τ1 = 100 s, τ2 = 900 s a k nim odpovídající teploty t1 a 

t2. Rozdíl teplot mezi t1 a t2 musí být v rozsahu 2 K až 5 K. Jak je vidět na obr. 13, podmínka 

rozdílu teplot byla dodržena. 

 

Obr. 13 Naměřené průběhy hodnot v čase u křížového uspořádání [29] 

Na obr. 14 je zřetelná časová prodleva nárůstu teploty. Je to způsobeno tím, že měřicí 

termočlánek u paralelního uspořádání není uložený na topném drátě, jak je tomu u křížového 

uspořádání. Měřicí termočlánek se nachází podélně topného drátu a je od něj vzdálený 15 

mm. Je také patrný rozdíl nárůstů teplot v časech 0 s a 900 s u použitých metod. U křížového 

uspořádání je to cca 20 K a u paralelního uspořádání je to cca 3 K. Je to rovněž způsobeno 

rozdílným uložením měřicího termočlánku.  
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Obr. 14 Naměřené průběhy hodnot v čase u paralelního uspořádání [29] 

Měřené hodnoty elektrického příkonu a hodnoty srovnávacího termočlánku byli po 

celu dobu měření v souladu s předpisy norem ČSN EN ISO 8894 - 1 [21], ČSN EN 933- 15 

[22]. Z těchto norem byly použity i následující vzorce pro výpočet součinitele tepelné 

vodivosti. 
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8   ZÁVĚR 

Součinitel tepelné vodivosti je jednou z nejdůležitějších tepelných vlastností materiálů, 

proto její stanovení je neodmyslitelnou součástí v mnoha průmyslných odvětvích. Vyjadřuje 

nám množství tepla, které projde za jednotku času plochou izotermického povrchu, pokud je 

v tělese jednotkový teplotní gradient. 

Tato bakalářská práce, která se zabývá stanovením tepelné vodivosti pevných látek, 

v úvodu shrnuje teoretické znalosti ze sdílení tepla v pevných látkách a metody měření 

součinitele tepelné vodivosti materiálů. 

V první části bakalářské práce jsou objasněny tři základní mechanizmy sdílení tepla. 

Sdílení tepla vedením, prouděním a zářením. Byly popsány důležité tepelné vlastnosti 

materiálů a poukázalo se na základní rovnice sdílení tepla.  

V druhé části bakalářské práce jsou popsány doposud používané metody měření 

tepelné vodivosti. Jsou zde uvedeny principy stacionárního i nestacionárního vedení tepla 

v pevných látkách. 

U stacionárních metod měření tepelné vodivosti byla popsána metoda desky, 

Poensgenova metoda, deskový přístroj Dr. Bocka a Nusseltov kulový přístroj.  

U nestacionárních metod měření tepelné vodivosti byla uvedena metoda topného drátu 

a její tři varianty, Fitchova metoda a přístroj ISOMET. 

K nejnovějším způsobům měření tepelné vodivosti patří bezkontaktní metody, mezi 

které patří zábleskové metody. Jsou to přístroje využívající infračervených senzorů jako je 

tomu např. u přístroje CFTT - 05. Tyto metody měření mají výhodu hlavně v rychlosti 

měření. Výsledky měření těchto metod se v porovnání s ostatními metodami neliší o více jak 

5 %, jak uvádí dostupná literatura [31]. 
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