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ABSTRAKT 

            Snižování energetické náročnosti technických celků nespočívá pouze v omezování 

tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi, ale také ve snižování tepelných ztrát při provozu 

těchto zařízení. Tato bakalářská práce je  rozdělena do dvou celků. V prvním části  jsou 

popsány nejčastěji používané izolační keramické a vláknité materiály, jejich výroba, použití a 

obecná  charakteristika. 

 Druhá část je vyhrazena matematickému stanovení výpočtu vrstvy izolačního 

materiálu pro daný teplotní interval a možná kombinace těchto materiálů pro dosažení 

požadované teploty. 

 

 ABSTRACT 

      Reducing energy consumption not only technical units, reducing heat loss in peripheral 

structures , but also in reducing heat loss during the operation of these facilities. This thesis is 

divided into two parts. The first section describes the most commonly used insulating ceramic 

and fibrous materials , their manufacture , use, and general characteristics. 

 The second part is reserved for determining the mathematical calculation of the layer of 

insulating material for a given temperature range and possibly a combination of these 

materials to achieve the desired temperature. 
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1. Úvod 

Sdílení tepla vedením (kondukcí), prouděním (konvekcí) a  sáláním (radiací) nás provází 

naší každodenní činností, aniž si to uvědomujeme. Sdílení tepla je neodmyslitelnou součástí 

v různých oblastech činností člověka. Není rozdílu zda sdílení tepla probíhá v materiálu nebo 

v konkrétní technologii. Všude platí stejné zákony a pravidla, které jsou založeny na 

základních termomechanických základech, na základech fyziky, chemie a matematiky. 

Sdílení tepla vedením : teplo přechází z teplejšího místa na chladnější vedením mezi 

vlákny u vláknitých izolací a mezi stěnami pórů u izolací s pórovou strukturou. 

Sdílení tepla prouděním: je způsobeno vlivem pohybujícího se vzduchu okolo izolace 

nebo uvnitř izolace. Proudění může být přirozené nebo nucené. U malých objemových 

hmotností  izolace může navíc docházet ke zvýšenému proudění tepla v izolaci vlivem tzv. 

probublávání tepla. K tomu dochází především u izolací používaných pro vysoké teploty. 

Sdílení tepla sáláním: teplo je přenášeno elektromagnetickými vlnami. Na rozdíl od dvou 

předchozích způsobů se může uskutečnit i ve vakuu a to mezi dvěma povrchy s rozdílnou 

teplotou. 

Předložená bakalářská práce je orientována na problematiku izolačních materiálů.  Cílem  

práce je zmapovat současné izolační materiály, které jsou na českém trhu od českých výrobců 

použitelné za vyšších teplot a provést jejich charakteristiku a dále vytvořit zjednodušený 

model přestupu tepla přes stěnu složenou z izolačních materiálů a stanovit parametry 

jednotlivých vrstev s využitím genetických algoritmů. 
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2. Úvod do izolačních materiálů 

Znalost základních termofyzikálních a elektrických vlastností kovů a slitin (tepelná, 

teplotní, elektrická vodivost, dilatace) je nepostradatelná při návrhu technologických procesů 

a jejich matematickém modelování, při výběru materiálu pro konstrukci strojů a zařízení, 

které mají pracovat při nízkých či vysokých teplotách. Jsou nezbytné při výpočtu tepelného 

toku materiálem do okolních částí nebo do vybavení stroje, které by mohly být zničeny 

přílišným teplem nebo teplotním stresem.[1] 

Hlavní využití těchto znalostí je možné a také se uplatňuje při řízeném ohřevu ingotů 

pro velké výkovky (zkrácení doby ohřevu), při řešení odvodu tepla v krystalizátoru plynulého 

lití (zvýšení licí rychlosti, snížení výskytu povrchových vad), pro přenos tepla v systému 

odlitek-forma (vliv na tvorbu struktury a mechanické vlastnosti), při tepelném zpracování 

materiálu, vysokofrekvenčním ohřevu, při minimalizaci doby teplotního cyklu pro dosažení 

požadovaných vlastností a úrovně zbytkového tepelného napětí. Přesná znalost 

termofyzikálních a elektrických vlastností v dostatečně širokém teplotním rozsahu při daném 

chemickém složení materiálu umožňuje matematické modelování výše uvedených procesů. 

[1]      

Příčinou tepelných vlastností jsou tepelné kmity atomů. Při absolutní nule jsou atomy 

v rovnovážné vzdálenosti a mřížka má při absolutní nule určitou rovnovážnou vnitřní energii, 

která odpovídá pružným napětím. 

Se vzrůstající teplotou se atomy stále více rozkmitávají, přičemž se při konstantním 

tlaku od sebe vzdalují uzlové body mřížky – projevuje se teplotní roztažnost. 

Na kmitání atomů je zapotřebí energie, kterou mřížka odebírá z teplejšího okolí. 

Měřitelnou mírou této energie je měrné teplo – tepelná kapacita. Jestliže se z energetických 

důvodů změní při určité teplotě uspořádání mřížky, projevuje se to fázovým teplem, pokud 

dojde při ještě vyšší teplotě ke změně skupenství tuhého v kapalné, projeví se to skupenským 

teplem tání. O toto teplo se zvětšuje vnitřní energie soustavy.[1] 

 

Stanovení součinitele teplotní vodivosti v závislosti na teplotě 

Součinitel tepelné vodivosti λ charakterizuje schopnost materiálů vést teplo. Čím je λ  

větší, tím nastává rychlejší změna teplot v tělese. Současně je tato změna ovlivňována  

i měrnou tepelnou kapacitou „c“ a hustotou „ρ„, jejichž působení je však opačné. Čím vyšší 

jsou pro daný materiál hodnoty „c“ a „ ρ„, tím pomaleji se při ohřevu nebo ochlazování tělesa 
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mění teplotní pole. Rychlost teplotních změn je přímo úměrná tepelné vodivosti tělesa  

a nepřímo úměrná součinu.  

Veličina, která zachycuje tuto závislost a komplexně charakterizuje rychlost teplotních 

změn ohřívaného nebo ochlazovaného tělesa, se nazývá součinitel teplotní vodivosti α. 

Součinitel teplotní vodivosti lze měřit pouze v nestacionárním stavu. Experimenty jsou proto 

obvykle krátké a jednoduché, ale vyžadují náročné matematické řešení za použití počítačů. 

Metody jsou specifické rozsahem teplot, skupenstvím a hodnotou součinitele. [2] 

 

2.1.Klasifikace izolačních materiálů 

     Žárovzdorné materiály jsou takové materiály, jejichž žáruvzdornost je rovna nebo vyšší 

než žároměrka 150, to představuje ekvivalentní teplotu 1500 °C. Jsou vyráběny převážně na 

bázi směsi oxidů a jejich sloučenin. Podmínkou pro jejich použití je nejen dostatečná 

žáruvzdornost, ale dále i dostatečný výskyt a dostupnost surovin za přijatelné ceny. Ve většině 

případů představují žáruvzdorné materiály směsi žáruvzdorných oxidů a jejich binárních 

sloučenin, to je dáno složením přírodních surovin, včetně skelné fáze a pórů.  

Podle chemicko-mineralogického složení se materiály dělí na: dinas, šamot, vysocehlinité 

materiály, mullit, korund, forsterit, zirkonové materiály, zirkoničité materiály, chromité 

materiály, chrommagnesit, magnesitchrom, spinel, magnesit, dolomit, grafitové materiály, 

uhlíkaté materiály, karbidy silicium-karbidové. [1] 

2.2. Hlinitokřemičité  žáruvzdorné materiály 

Řadíme mezi ně tyto následující skupiny: 

1) vysocehlinité (HA) 

2) šamotové (FC) 

3) šamot s nízkým obsahem oxidu hlinitého (LF) 

4) kyselý šamot (SS) 

5) dinas (SL) 

Výrobní směsi pro šamotové výrobky jsou tvořeny ostřivem z vypáleného jílu nebo 

lupku či zlomků šamotových výrobků a pojivem, tj. plastickou složkou, kterou je žárovzdorný 

jíl. Poměr mezi těmito složkami je dán způsobem vytváření. 

Při výrobě hutných tvarových hlinitokřemičitých materiálů jsou v zásadě dva 

technologické výrobní postupy, a to: 
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                               a) z polosuchých směsí 

                               b) z plastických hmot 

Polosuché směsi obsahují dvě až osm hmotn. % vody (vztaženo na suchou směs), 

plastické vytváření vyžaduje 15 až 25 hmotn. % vlhkosti. Takový obsah vlhkosti usnadňuje 

sice tvarování, má však negativní vliv na kvalitu výrobků – to se projevuje při smrštění 

sušením a dále větším smrštěním při výpalu. Lisovací tlaky se pohybují od 30 do 120 MPa. 

Teploty výpalů se pro jednotlivé druhy hlinitokřemičitých výrobků pohybují obvykle  

v těchto mezích: 

 běžné druhy šamotových výrobků         1250 až 1400 °C 

 špičkové druhy šamotových výrobků    1400 až 1500 °C 

 mullitové a mullitokorundové výrobky 1550 až 1650 °C 

 korundové výrobky                                1600 až 1700 °C 

Žárovzdorný materiál vyrobený za použití nestejného obsahu Al2O3 v ostřivu a pojivu 

vykazuje zhoršené žáropevné vlastnosti. Obvykle má nižší obsah Al2O3 pojivo, což vede  

k horším reologickým vlastnostem v žáru a k nižší odolnosti vůči korozi taveninami a plyny.  

Je tedy optimální dosáhnout kvalitativně vyrovnané směsi a zároveň dobrého 

proreagování  komponent. To lze navodit výpalem na vyšší teplotu, než je teplota použití. [1] 

 

2.3.  Zásadité žárovzdorné materiály 

Tedy materiály s obsahem oxidu hořečnatého nejsou v ČR prakticky jako tvarové 

vyráběny. Podle EN se dělí na skupinu s nízkým obsahem uhlíku (méně než sedm hmotn. %) 

a s obsahem uhlíku sedm až 30 hmotn. % . Do prvé skupiny se řadí hořečnaté a hořečnato- 

-vápenaté výrobky a výrobky na bázi spinelu. Dále je doplňují materiály s obsahem MgO, 

ZrO2 a SiO2. Druhá skupina obsahuje pestrou řadu výrobků s výrazným obsahem uhlíku, ten 

má příznivý vliv na snížení pórovitosti a smáčivosti oceli. Používají se tedy nejvíce  

v hutnictví. [1] 

 

2.4.  Tavené žárovzdorné materiály 

Směs surovin je tavena v elektrické obloukové peci s grafitovými elektrodami. Někdy 

se také využívá odporových elektrických pecí s molybdenovými topnými elektrodami. 
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Teplota tavení je minimálně 1800 °C podle složení vsázky. Tavenina se musí po roztavení 

důkladně zoxidovat, po tavení v obloukových pecích s grafitovými elektrodami obsahuje 

redukční zplodiny (uhlík, síru apod.). Ty vytvářejí v množství i pod 0,1 hmotn. % při oxidaci 

nežádoucí bubliny plynných produktů ve sklovině. 

Tavenina se odlévá do kovových, pískových nebo grafitových forem, u jejich stěn 

rychle zchladne a vykrystaluje v podobě jemných krystalků. Směrem do středů odlitků 

chladne stále pomaleji a vytváří velké krystaly. Objem pevné fáze je obvykle menší než 

kapalné, dochází tedy ke smršťování a v odlitku se vytváří dutina – lunkr. Lunkr je kritickým 

místem při použití, proto se nejčastěji umisťuje ke kraji odlitku, nebo se zmenšuje jeho 

velikost několikanásobným doléváním taveninou. Pro zvláště namáhaná místa se tato dutina 

odstraní odříznutím částečně, nebo zcela. [1]  

 

2.5.  Izolační materiály se sníženými dielektrickými ztrátami  

Mezi keramické izolanty řadíme např. elektrotechnický porcelán včetně korundového 

porcelánu, mastkovou keramiku steatit a korundovou keramiku s vysokým obsahem 

silikátové skelné fáze. Izolanty tohoto typu se vyznačují nízkou relativní permitivitou a 

poměrně vysokými dielektrickými ztrátami. 

Izolanty se sníženými dielektrickým ztrátami představují např. tzv. nízkoztrátový nebo 

nízkoalkalický porcelán nebo mullitová keramika s nízkým obsahem alkalických oxidů. Tento 

materiál neobsahuje jako tavivo živec, ale směs oxidů žíravých zemin CaO, MgO, SrO, a BaO 

nebo jejich uhličitanů. Velmi používaným keramickým materiálem je korundová keramika s 

vysokým obsahem korundu. Pro speciální účely se používá nízkoztrátová mastková keramika 

stealit. [1] 

 

2.6. PLZT keramika 

Z jemnozrných prášků ze soustavy (Pb, La, Zr, Ti) minimálním obsahem 8 atom % La 

je možné získat keramickou technologií žárového lisování transparentní materiály, které jsou 

vhodné pro elektrooptická použití. V rozsahu od viditelného až  

po infračervené světlo vykazuje tato keramika stejnou transparenci. Tuto transparenci je 

možné měnit změnou intenzity elektrického pole. Při relativně vysokých obsazeních lantanu 
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La vykazuje tato keramika dvojlom, který je také silně závislý na intenzitě elektrického pole. 

[1] 

2.7. Polovodivá keramika 

Polovodivost keramiky je možno v některých případech vyvolat nedostatkem nebo 

naopak přebytkem kyslíku v mřížce dielektrika. Může vzniknout polovodivost typu „n“ nebo 

typu „p“. Polovodivost typu „n“ vznikne nedostatkem kyslíku v mřížce a polovodivost typu 

„p“ naopak přebytkem kyslíku v mřížce. Polovodivost lze také vyvolat tzv. metodou 

indukované valence, kdy dojde ke změně valence kationtů základní mřížky dielektrika 

omezením heterovalentního kationtu s vyšší valencí, než má základní kationt mřížky nebo 

vnesením kationtu s nižší valencí, než má základní tvar mřížky. [1] 

 

2.8. Materiály s napěťovým závislým odporem 

Tyto materiály obsahují oxid zinečnatý ZnO s přídavky dalších oxidů  

např. bizmutitého a antimonitého, případně stopové příměsi oxidů dalších. Vypalují se  

v oxidační atmosféře na teplotu 1200 až 1400 °C, kdy materiál slinuje. Zrna ZnO jsou 

polovodivá a jsou pokryta vrstvou 50 µm BiO. Hranice zrn tak tvoří potenciálovou bariéru,  

na které vzniká úbytek napětí. Bariéry se tvoří v chladící fázi výpalu. [1] 
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3. Vláknité materiály 

Vláknité materiály se vyrábějí vesměs z taveniny nebo chemickou cestou. Vlákna se 

tvoří tak, že se tavenina rozfukuje vzduchem, popřípadě vodní parou nebo se rozstřikuje na 

rotačních kotoučích. Tímto způsobem se vyrábějí vlákna kaolinová  

a vysocehlinitá. Podmínkou je dostatečně široký teplotní interval viskozity taveniny vhodný 

pro rozvlákňování. 

Tažení vláken na organické, organicko-anorganické a anorganické bázi a jejich 

chemická nebo tepelná úprava se používá pro takové materiály, které nemají vhodnou 

viskozitu taveniny, pro rozstřikování nebo rozfukování. 

Částečně se pro tepelně izolační účely používají i krátká monokrystalická vlákna 

(whiskery), většinou je však jejich použití jen pro kompozitní materiály. 

Skleněná vlákna lze s úspěchem použít do 500 °C, minerální vlákna do 650 °C  

a speciální minerální vlákna do teplot 850 °C, žárovzdorná vlákna tzv. keramická používáme 

do teplot 1000 až 1900°C. Keramická vlákna jsou vyráběna na bázi oxidů SiO2 a Al 2O3  

pro oblast použití 1000 až 1600 °C. Pro teploty 1600 až 1900 °C se používají vlákna z čistých 

oxidů. Skupinu vysokoteplotních vláken doplňují materiály s obsahem Al 2O3  95% a vlákna  

z čistého ZrO2 stabilizovaného oxidem ytritým s klasifikační teplotou až 1900 °C. Tyto 

materiály jsou vyráběny chemickou cestou. 

Pevnost vlákna je významně větší než pevnost stejného materiálu v kompaktní formě. 

Příčinou je malý příčný průřez vláken. V takto tenkých vláknech jsou minimalizovány 

rozměry vrozených vad materiálu a také povrchové vady jsou při malých příčných rozměrech 

menší (tenká vlákna mají oproti stejně dlouhým vláknům větších průměrů významně větší 

povrch). Vady tedy existují pouze v podobě submikroskopických až mikroskopických trhlinek 

a dutinek, které jsou přednostně orientovány (protaženy) v podélném směru vlákna.[4] 

 

3.1. Skleněná vlákna 

Vyrábějí se tažením taveniny směsi oxidů Si (s příměsí oxidů Al, Ca, Mg, Pb a B)  

s velmi malým podílem oxidů alkalických kovů Na a K. Potřebného průměru vláken se 

dosáhne dloužením proudu skla tekoucího tryskami (průměr trysky 1 mm) ve dnu zvlákňovací 

hlavy. Konečný průměr vlákna je dán rozdílem mezi rychlostí vytékání skloviny a rychlostí 
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odtahování „monovláken“. Monovlákna se po povrchové úpravě (sizing) sdružují do pramene 

a navíjejí se na cívku. Sdružením pramenů vzniká roving (kabílek). [3] 

Výroba skleněných vláknových výztuží spočívá v tavení sklářského kmene při teplotě 

1600 °C, kdy vzniká tekutá sklovina, která prochází platinovou píckou, kde jemné mikrosíto 

produkuje vlákna. Tato vlákna jsou chlazena, potažena tenkou vrstvou lubrikantu a formována 

do svazku. Nevýhodou těchto vláken je hydrofilní povrch, protože absorbovaná voda sníží 

povrchovou energii skla, a to vede ke špatnému smáčení matricí. [4] 

 

3.2. Uhlíková vlákna 

Vyrábějí se pyrolýzou organických vláken v inertní atmosféře při teplotě až 2000 °C. 

Pro výrobu vláken vysoké kvality jsou jako suroviny využívána vlákna z polyakrylonitrilu, 

jejichž vlastnosti závisí na použitých teplotách žíhání. Čím vyšší je teplota, tím vyšší je modul 

pružnosti, ale zároveň se také snižuje pevnost vláken. Optimální teploty pro získání 

maximální pevnosti jsou cca 1500 °C. Levnější uhlíková vlákna jsou vyráběna pyrolýzou 

zbytků po destilaci ropy, smol, dehtu apod. Uhlíková vlákna se řadí mezi nejperspektivnější 

výztuže pro všechny typy matric. Jsou poměrně drahá, ale vyznačují se výbornými 

mechanickými vlastnostmi, nízkou hmotností a vysokou tepelnou stabilitou, proto se 

využívají především v leteckém a kosmickém průmyslu. Pro extrémní teplotní namáhání 

(brzdové obložení velkých dopravních letadel) se využívá kompozit C-C, tj. Uhlíková matrice 

vyztužená uhlíkovými vlákny. [4] 

 

3.3. Aramidová vlákna 

Aramid je aromatický polyamid-syntetický materiál. Mezi jeho vlastnosti patří vysoká 

pevnost, vysoký Youngův modul pružnosti, nízká měrná hmotnost, žáruvzdornost, citlivost  

na UV záření a na vlhkost. Používá se nejen na výrobu kompozitů, ale také na výrobu 

ochranného oblečení, provazů nebo jako náhražka azbestu. [4] 

3.4. Borová vlákna 

Borová vlákna byla první vlákna, která při pevnosti v tahu 3,45 GPa, hustotě 2,5 g/cm3
 

dosahovala modul pružnosti 400 GPa. Borová vlákna mají oproti ostatním vláknům velký 

průměr a mají větší tvarovou stabilitu při tlakovém namáhání. Jejich pevnost v tlaku (kolem 
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6,9 GPa) je větší než pevnost v tahu. Technologie CVD (Chemical Vapor Deposition), která 

spočívá v kondenzaci plynného boru na vláknovém substrátu, je ale málo produktivní.  

Do horní části vertikálního reaktoru se přivádí chlorid boritý. Při teplotě kolem 1300 °C se 

rozkládá  na plynný bor a páry HCl. Wolframový drát o průměru 12 µm se zahřívá průchodem 

proudu (drát prochází rtuťovými elektrodami). 

Pro kompozity s kovovými matricemi nejsou neupravená borová vlákna vhodná, 

protože jejich povrch reaguje s kovy. Borová vlákna se proto upravují nanesením tenké 

vrstvičky SiC (vlákna Borsic). 

Borová vlákna se většinou dodávají v podobě jednosměrného prepregru s epoxidovou 

matricí. Tkaniny z těchto vláken nelze vyrobit, jako náhrada je dodáván materiál, v němž jsou 

borová vlákna vázána polyesterovou přízí. 

Jádrem těchto vláken je wolframové vlákno, nyní se také používá levnější a lehčí 

uhlíkové vlákno připravené z izotropního dehtu. 

K dispozici je také tzv. HyBor hybridní C/B prepreg obsahující jak uhlíková, tak  

i borová vlákna. Prepregry jsou hodnoceny podle počtu borových vláken na jeden palec 

(„inch“). 

Jejich nevýhodou je ovšem vysoká cena, hlavní oblastí aplikace je zesílení (zpevnění) 

konců tlakem namáhaných prvků, výroba dílů s velmi malou tepelnou roztažností a malou 

roztažností, způsobenou vlhkostí absorbovanou do polymerní matrice. 

Výrobce je firma Speciality Materials, Inc. Výroba metodou CVD ovšem ovlivňuje 

vysokou cenu, která je uváděna přibližně 300 $/kg (dříve to bylo 700 $/kg). 

Prepregy HyBor se 100 vlákny/inch stojí 660 $/kg. 

Prepregy HyBor se 208 vlákny/inch stojí 1200 $/kg.[4] 

 

3.5. Keramická vlákna 

Oproti uhlíkovým a polymerním vláknům mají keramická vlákna větší hustotu. Jejich 

hlavní předností je jejich tepelná a velmi dobrá chemická odolnost. 

Dělíme je na oxidová a neoxidová. 
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3.5.1. Oxidová keramická vlákna 

Základní surovinou k výrobě je oxid hlinitý (Al2O3), většinou ve směsi s oxidem 

křemičitým (SiO2), u některých variant s příměsí oxidu boritého (B2O3) nebo zirkoničitého 

(ZrO2). Pro určité směsi hlinitého a křemičitého oxidu se používá označení mullit. 

     První úspěšný patent na výrobu oxidových keramických vláken zvlákňovaných  

z taveniny byl udělen v roce 1949 v USA. Na tomto principu se vyrábějí doposud krátká 

vlákna používaná ke zhotovení (vpichovaných) roun na izolace, těsnění apod. 

     Většina oxidových keramických filamentů se vyrábí technologií sol-gel, která byla 

patentována v roce 1968. Výroba je nákladnější než zvlákňování z taveniny, ale umožňuje 

mimo jiné zvýšení podílu oxidu hlinitého až na 99 %. 

     Jedna z variant je Saffil s obsahem 4 % křemíku. Hlavní součástí jsou zrnka β-hliníku (50 

nm) s menším podílem α-hliníku (100 nm), která prochází několika fázemi pyrolýzy. 

Použití je především ve formě roun, považovaných za nejvhodnější výztuž kompozitů s 

kovovými matricemi. 

Vlastnosti:  

 Filamenty se vyrábí s průměrem 10–12 µm, hmotností 2,7–3,9 g/cm
3
 a s použitelností 

do 1370 °C (dlouhodobě jen do 1000 °C). 

  Krátká vlákna (s obsahem SiO2 nad 40 %) mají průměr 2,5–3,5 µm, specifickou 

hmotnost 2,6–2,8 g/cm
3
 a použitelnost v teplotách do 1500 °C. 

 Vedle vysoké tažné pevnosti mají odolnost proti oxidaci při vysokých teplotách a proti 

většině chemikálií. 

 Nevýhodou je, že se polykrystaliny deformují (creep) při delším zatížení a teplotách 

nad 1100 °C.[4] 

3.5.2. Neoxidová keramická vlákna 

Všechna známá neoxidová vlákna se vyrábí na bázi křemíku, nejčastěji ve směsi  

s uhlíkem (SiC), některé druhy s příměsí titanu, boritu, oxidu boritého nebo zirkonia. 

K běžným výrobním technologiím patří zvlákňování z taveniny a „suché“ zvlákňování 

z prekurzoru.                                                                   

Vlastnosti: 

 Neoxidová vlákna mají utrajemnou mikrostrukturu ze zrnek s jemností až 1 nm. 

Filamenty o průměru 10–14 µm se dodávají ve svazcích po 400–800, tažná pevnost 
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dosahuje až 3,3 GPa, specifická hmotnost 2,5–3,05 g/cm
3. Některé druhy se dají 

používat až do teploty 1700 °C. 

 Oproti oxidovým vláknům snáší neoxidová vlákna i dlouhodobě asi o 20 % vyšší 

teploty. 

 Použití se zaměřuje hlavně na výztuže do kompozitů.[4] 

 

3.6. SiC kontinuální vlákna 

Jsou vyráběna stejně jako borová vlákna metodou CVD nebo z vláken polymerních 

prekurzorů. Většinou je používáme pouze s kovovými, keramickými nebo uhlíkovými 

matricemi na speciální součásti pro letecký průmysl a pro výrobky pracující za vysokých 

teplot. Whiskery SiC jsou vhodné k vyztužování kovových matric na bázi slitin Al a Ti  

(z Al slitin zpevněných SiC whiskery jsou vyráběny písty např. spalovacích strojů pro závodní 

stroje). Nejlevnější whiskery jsou vyráběny pyrolýzou rýžových slupek. 

Při CVD výrobě je do reaktoru vháněn silan obsahující uhlík (např. CH3SiCl2) a jako 

substrát se používá uhlíkové vlákno. Tímto způsobem vyrobené vlákno má velký průměr. 

Pro matrice Si3N4 jsou SiC vlákna opatřena povlakem nitridu boru (BN) pro zvýšení 

jejich tahové pevnosti. 

Vlákno s malým průměrem vyrobeným z polymerního prekurzoru je tzv. NICALON. 

V první etapě je polydimethylsilan tepelně zpracován za vysokého tlaku (10 MPa), poté  

ve vakuu destilován, aby vznikl polykarbosilan. Z něj jsou poté spřádána vlákna, která se 

nechají oxidovat za teploty 200 °C. Zvýšením teploty na 1600 °C v inertním prostředí  

ve vláknu o průměru 12 ηm vzniknou malé (asi 2 nm) krystalky β-SiC. Vlákno netvoří jen 

SiC, protože zbytky kyslíku vytvářejí SiO2. Typické složení Nicalonu je 59 % Si, 31 % C  

a 10 % O. Hi-Nicalon je opatřen povlakem BN nebo povlakem BN/SiC. 

Podobným druhem vlákna je tzv. Tyranno, které je také polykrystalický SiC, 

obsahující malé množství hliníku (průměr vlákna je 8 µm). Vlákno vydrží bez ztráty 

hmotnosti vysoké teploty (ztráta hmotnosti při teplotě 2200 °C činí 1,8 %). Vlákno Tyranno je 

vyráběno z polytitanokarbosilanu. Vlákna jsou amorfní a tedy průhledná, obsahují jak Si a C, 

tak N a O. Nejnovější vlákna jsou vyráběna z methylpolydisilylazanu (MPDZ)  

a hydridopolysilylazanu (HPZ). 

Jsou relativně levná, protože výchozí suroviny (organosilany) jsou dostupné ve větším 

množství. Výrobce vláken pro speciální součásti pro letecký průmysl a pro výrobky pracující 
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za vysokých teplot je firma Hitco Carbon Composites a cena těchto vláken je ovlivněna 

dostupností výchozí suroviny a pohybuje se kolem 220 $/kg. 

Vlákno Nicalon vyrábí firma Nippon Carbon Company, Japonsko. 

            Vlákno Sylramic vyrábí firma COI Ceramics, Inc.,USA. 

            Vlákno Tyranno vyrábí firma UBE Industries, Japonsko.[4] 

 

3.7.  Al2O3 kontinuální vlákna 

Kontinuální vlákna Al2O3 mají podobné použití jako SiC vlákna, na rozdíl od nich jsou 

však elektricky nevodivá. Jejich využití je například v kompozitech pro kryty radarů 

(radomy). Tuhostí ovšem předčí jak skleněná, tak polymerní vlákna.  

Struktura těchto vláken je polykrystalická, hlavní krystalickou fází je δ-Al2O3  

a α-Al2O3. Většina vyráběných vláken obsahuje i další oxidy, hlavně SiO2. Al2O3 má vysoký 

bod tání (>2000 °C) a relativně nízkou viskozitu po roztavení. 

Mezi hlavní výhody výroby těchto vláken řadíme: 

 Výroba vláken z vodní suspenze jemných částeček Al2O3 a slinutí vytlačených vláken.                                                             

 Průměr vláken je 10-20 µm a velikost krystalů 0,5 µm. Takto vyrobená vlákna jsou 

však náchylná k růstu zrn a tečení za zvýšených teplot.                                                                     

 Výroba z vláknového polymerního prekurzoru. Jsou vyráběna pod obchodní značkou 

Altex z polymerizovaného organoaluminia. Vláknový precusor je hydrolyzován a poté 

pyrolyzován za kontrolovaných podmínek. 

 Sol-gel metoda + tepelné zpracování – viskózní vysoce koncentrovaný roztok směsi 

obsahující částice  Al2O3 a dalších oxidů je zvlákněn, vlákna jsou sušena a nakonec 

tepelně zpracována. Při tomto tepelném zpracování dojde k odstranění těkavých podílů 

a ke krystalizaci různých forem  Al2O3 ( ŋ- Al2O3, γ- Al2O3 a  δ- Al2O3). 

 

Modifikace ŋ- Al2O3 má maximální teplotu použití 900 °C, zatímco δ- Al2O3 může být 

použit do teplot 1600 °C. Pro výztuž kovových matric jsou dnes používána vlákna δ- Al2O3 

zatímco α- Al2O3 je používán jen pro případy, kde záleží na odolnosti proti abrazi (na vysoké 

tvrdosti).  α- Al2O3 vlákna opatřená povlakem SiC mohou dosahovat pevnosti v tahu až  

19000 MPa. Vlákno  ŋ- Al2O3 , zatím moc používáno není, mělo by však mít nejmenší hustotu.  
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Metodou sol-gel se vyrábějí také diskontinuální vlákna dlouhá 0,5 m, s průměrem  

3 µm a obsahující 4 % SiO2. Pro jejich výrobu musí mít roztok (sol) nízkou viskozitu  

(cca 2 Pa s). 

Vlákna  Al2O3 obsahují většinou určitý podíl SiO2. V případě, že obsahují i B2O, jsou 

vlákna sklovitá a jsou určena pro tepelné izolace nikoliv pro konstrukční účely.  

Pro kompozity jsou určeny typy Nextel 610 a Nextel 720 s  α- Al2O3 strukturou. Vzhledem  

k velikosti krystalů jsou vlákna průhledná. 

Výrobce diskontinuálního vláka je firma Saffil Ltd.  

Výrobce vláken Nextel 610 a Nextel 720 je firma 3M.[4] 

 

3.8. Si3N4 vlákna 

Také tato vlákna lze z polymerního prekurzoru vyrábět jako kontinuální. Častější je 

příprava whiskerů  Si3N4. Výchozím produktem může být prášková směs nerostu Sepiolitu 

(Mg4Si6O15 (OH)2.6H2O) a polyakrylonitrilu. Při pyrolýze prášku při teplotě 1350 °C 

vznikají whiskery Si3N4. Whiskery Si3N4 jsou elektricky nevodivé a odolné proti opotřebení. 

[4] 

 

3.9. Piezoelektrická keramická vlákna (PZT) 

Jsou to ohebná vlákna z oxidů olova, zirkonia a titanu, která umožňují výrobu 

„chytrých“ kompozitů. 

Piezoelektrický materiál se chová tak, že      

 při mechanickém namáhání vytváří elektrický náboj, 

 v elektrickém poli mění rozměry. 

Americká firma Advanced Ceramics, Inc. vyvinula levnou technologii pro výrobu 

ohebných keramických piezoelektrických vláken. Tato vlákna jsou používána nejen  

v „chytré“ sportovní výzbroji, ale i v kompozitních dílech, v nichž se mohou uplatnit jako 

vlákna aktuátorů (měnící tvar dílu) a senzory (měřiče zatížení). Aktuátory s PZT vlákny jsou  

o 35 % lehčí než konvekční piezoelektrické aktuátory z monolitického PZT. 

Vlákna PZT jsou vyráběna procesem „Viscose Suspension Spinning Process“ (VSSP). 

Vodní suspenze práškových oxidů olova, zirkonu a titanu je smíchána s viskózou 

(xanthogenan celulózy rozpuštěný v NaOH). Směs je vytlačena tryskami (100 až 1000 otvorů 
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o průměru 50 až 900 µm) do roztoku speciální soli. Chemickou reakcí se celulóza regeneruje 

a sůl zároveň dehydratuje vlákno. To je potom spékáno (sintrováno). U kompozitů je vlákno  

s cyklicky proměnným průřezem velmi dobře mechanicky zakotveno v polymerní matrici. 

Rozsah průměrů VZT vláken se pohybuje od 13 do 250 µm.                                                                       

 Špičkové tenisové rakety a jiné sportovní nářadí obsahují keramická PZT vlákna, 

protože vlákna mohou aktivně tlumit vibrace. Například u rámu tenisové rakety s PZT vlákny 

vzniká při namáhání elektrický náboj, který je převáděn do elektronického zařízení 

(mikroprocesoru) v rukojeti rakety. Elektrická energie je nejdříve „skladována“ a s určitým 

zpožděním zase uvolněna zpět do PZT vláken, aby způsobila jejich deformaci. Tedy odpadová 

energie je využita k aktivní změně tvaru bez nutnosti použít externí zdroj (baterii).  

Při optimálním zpoždění dochází k aktivnímu tlumení vibrací. Aktivní tlumení umožní zvětšit 

až o 15 % sílu úderu do tenisového míče a je také zmenšeno nebezpečí vzniku tenisového 

lokte. 

U vrtulníku se používají aktuátory s PZT vlákny, aby podle potřeby upravily tvar listu 

rotoru (aktuátory je možno měnit hlučnost rotoru). [4] 
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4. Whiskery (bezdefektní monokrystaly) 

Základním znakem whiskerů je, že to jsou monokrystaly ve tvaru krátkých vláken  

a při velmi malém průřezu (<1 µm) mají vysoký štíhlostní poměr. 

Významným znakem whiskerů je velká pevnost, způsobená minimem mřížkových 

poruch. Whiskery mohou být 

 kovové (čisté kovy) nebo sloučeniny kovů, 

 keramické (oxidy  A 2O3, karbidy SiC, nitridy Si 3N4),                                                                                                     

 uhlíkové. 

Největší význam pro keramické matrice mají whiskery keramické, tj. β-SiC a β-Si 3N4. 

Druhy mřížek SiC whiskerů: β-SiC kubická mřížka, α-SiC hexagonální mřížka. 

Whisker α- Si 3N4 má trigonální a  β-Si 3N4  hexagonální mřížku. 

Výroba whiskerů spočívá v katalyticky podporované kondenzaci přesycených par na 

podložce, výsledkem jsou velmi čisté monokrystaly. Nejlevněji se vyrábějí whiskery SiC, 

když prekurzorem jsou rýžové slupky. V prvním stupni se vařením slupek odstraní prchavé 

podíly. Potom následuje oxidace při teplotě 700 °C. Při teplotách 1500 až 1600 °C v inertním 

nebo redukčním prostředí se vytvoří SiC podle rovnice 3C+SiO2=SiC+2CO.  

Produkt je potom znovu ohřát v oxidační atmosféře na 800 °C, aby se odstranil volný 

uhlík. Výtěžnost SiC whiskerů je asi 5 až 10 %, zbytek pyrolýzy slupek tvoří deskovité 

částice SiC. Takto vyráběné SiC whiskery obsahují na povrchu určitý podíl SiO2 a uhlík. 

Whiskery malého průměru (pod 1 µm) jsou dobře ohebné a velmi pevné, takže se 

smykovými silami v tekoucí matrici téměř neporušují (na rozdíl od krátkých skleněných  

a uhlíkových vláken). Vdechnuté whiskery mají karcinogenní účinek, jejich fyzikální účinek  

v tkáni plic je podobný jako u úlomků vláken azbestu. Whiskery lze použít i pro zpevnění 

polymerních matric vyztužených kontinuálními vlákny. U laminátů zvyšují mezilaminární 

pevnost (na prepreg se nastříká suspenze whiskerů v izopropylalkoholu). Whiskery ze 

sloučenin kovů jsou tzv. boráty a titanáty.  

Whiskery vyrábí firma Shikoku, Japonsko pod obchodní značkou Alborex. [5, 2, 4] 
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5. Výrobky ze žárovzdorných vláken 

     V dalším řešení práce  bylo s laskavým svolením fa. Teplotechna, a.s. Ostrava, konkrétně 

p. Jan Fojtíka a p. Ing. Zbyňka Cverny Csc. použito izolačních materiálů z řad izolačních 

rohoží a desek. 

Základním produktem při výrobě je tzv. volné vlákno – vlna. V surovém stavu se však 

vlna používá jen ojediněle, je polotovarem pro další výrobky – rohože, plsti, desky, papír, 

textilní výrobky, plošně i vakuově tvarované formáty apod. Pro vznik takových výrobků se 

používá různých druhů, buď na organické bázi, které při použití vyhoří, nebo na anorganické 

bázi, které jsou obvykle trvalé, a jejich směsí. Pojiva musí mít vysokou adhezi k vláknu, 

dostatečnou kohezi po zatvrdnutí, musí se snadno dispergovat a pokrývat vlákno tenkou 

vrstvou, brzdit tvorbu mullitu ve vláknu, bránit smrštění a nezvětšovat ve větší míře hutnost  

a měrnou tepelnou vodivost výrobku. 

Způsoby nanášení pojiva jsou různé, používá se např. dispergace a rozprašování 

roztoků, emulze, suspenze prášků pojiva, nástřik pojiva v kapalném stavu a mechanické 

smísení. 

Vlákno s pojivem se tvaruje lisováním, vibračním a vakuovým lisováním, litím  

ze suspenze a vakuováním suspenze. [1,7,8,9] 

 

5.1. Vlna 

Je primárním produktem při výrobě žárovzdorných vláken. Je tvořena z všesměrně 

orientovaných vláken o různé délce a ze značného obsahu granálií a malého podílu  

(do 0,3 %) minerálního oleje pro snížení prašnosti při výrobě a manipulaci viz.obr.1.[8] 

                          Obr.č.1.   Vlna z keramických vláken Cerafiber 1260 .[7] 
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5.2. Plsti 

Vyrábí se opět z vlny a malého množství (do 0,5 %) organického pojiva, které dodává 

plsti potřebnou pevnost pro manipulaci a zpracování za běžné teploty. Vzhledem k tomu, že 

organická pojiva vyhořívají při teplotě nižší než 350 °C, neovlivňuje použité pojivo 

nepříznivě vlastnosti výrobku za vysoké teploty.[8] 

 

5.2.1. Mokrá plsť 

Zvláštní druh plošného výrobku. Základem je anorganické pojivo, které  

po vyformování a vysušení ztvrdne, a plsť ztrácí formovatelnost, kterou nelze obnovit novým 

navlhčením. Dobře se formuje i na složitější tvary.[8] 

 

5.3. Rohože 

Vyrábí se z vlny buď jehlováním, nebo slisováním. V obou případech získává rohož 

dostatečnou pevnost bez použití pojiva. Vlákna jsou v rohoži plošně orientována. Při větší 

rychlosti proudění spalin kolem izolace se jednotlivé vrstvy snadno uvolňují, proto se  

v poslední době rohože upravují jednostranným nebo oboustranným jehlováním. Zároveň se 

tak jednotlivá vlákna nebo pramence vláken vtahují z povrchu rohože dovnitř – jednotlivé 

vrstvy se navzájem mechanicky propojují viz.obr.2.[8] 

 

 

 

Obr.č.2.   Rohož Cerablanket 1260 .[7] 

 

5.4. Desky 

Vyznačují se větší objemovou hmotností a tuhostí než rohože nebo plsti. Nelze je tedy 

ohýbat bez mechanického poškození. Mají však menší měrnou tepelnou vodivost při vyšších 

teplotách, menší smrštění a větší odolnost proti vibracím a otěru. Můžeme je tedy použít  

i v místech s větší rychlostí proudění plynů. Jsou vyráběny s organickým nebo anorganickým 
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pojivem, někdy také za použití tvarování vakuováním. Desky pojené organickým pojivem  

po jeho vyhoření expandují, nárůst objemu je závislý na počáteční objemové hmotnosti desek. 

To se využívá především pro těsnící účely, např. pro vyplnění dilatačních spár v keramickém 

zdivu. Po vyhoření pojiva dojde vlivem nárůstu objemu izolace k dokonalému utěsnění spáry. 

Obsah organického pojiva obvykle není větší než 5 %. Pouze v případě, že je nutno zachovat 

soudržnost a stabilitu desek v širokém teplotním rozmezí, se používají desky s anorganickým 

pojivem. Je však nutno použít poměrně vysokého obsahu pojiva (30 % a více), které ale 

nepříznivě ovlivňuje tepelné vlastnosti výrobku. Proto se používá kombinace pojiv, 

anorganické pojivo v menším množství zajišťuje nezbytnou soudržnost výrobku za vyšších 

teplot a pro zvýšení pevnosti a omezení poškození při manipulaci se přidává organické pojivo. 

Již vyrobená keramická vlákna jsou následně zpracována vakuovou technologií za přídavku 

organických a anorganických pojiv do tvrdých desek různých formátů viz.obr.3. [7,8] 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.3.   Desky z keramických vláken Ceraboard 1260 .[7] 

 

5.5. Papír 

Ten je vyráběn o tloušťce 0,5 až 3 mm viz.obr.4. Během jeho výroby nejvíce vadí 

granálie ve vlně-ty snižují pevnost papíru, tím zvětšují nehomogenitu a nerovnost povrchu. 

Při použití k filtraci zhoršují účinnost filtrace.[7] 

 

                                        Obr.č. 4.   PZ papír z keramických vláken 1260 .[7]  
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5.6. Tvarové výrobky 

Z rohoží, plstí a desek se řezáním a vysekáváním vyrábějí tvarovky. Ty slouží  

k těsnění částí tepelných zařízení. Lisováním se vyrábějí konstrukční prvky, které slouží jako 

nosiče či držáky topných článků a výrobky pro zpracování barevných kovů. 

Nejčastěji je používaná metoda formování vakuovaným tvarováním z vodné suspenze, 

tzn. odsátí vody ze suspenze vláken přes husté síto za vzniku vrstvy podobně jako při vakuové 

filtraci. Výborná chemická odolnost umožňuje tyto výrobky použít pro izolaci chemických 

zařízení.[8] 

 

5.7. Panely 

Zjednodušení a zrychlení konstrukce tepelných zařízení umožnilo zavedení výroby 

panelů. Je možno při malém počtu typů vytvářet velmi variabilní konstrukce pecí. Mimo tyto 

panely se rozšiřuje také výroba bloků různých tvarů a provedení. A to především kazety  

a tzv. Z-moduly. Ty jsou provedeny obdobně jako kazety, nejsou však z řezaných pásků, ale  

ze skládané rohože. To umožňuje rohož v místě ohybu přichytit kotvami, které jsou celou 

vrstvou izolace chráněny před vysokou teplotou.[8] 

 

5.8. Nátěrové a nástřikové materiály 

Ty jsou vyrobeny ze směsi krátkých vláken, anorganického pojiva a také dalších pojiv. 

Mají charakter pasty a nanášíme je štětcem, stěrkou nebo stříkací pistolí či agregátem.  

Po zaschnutí vytvoří pevnou krustu, odolnou proti otěru. Slouží k ochraně kovových 

konstrukcí před účinkem žáru, chrání vláknité izolace před otěrem apod.[8] 
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5.9.Technické parametry aplikovaných žáruvzdorných vláken 

      Žáruvzdorná hlinitokřemičitá vlákna jsou vyráběna tavením velmi čistých surovin, tato 

tavenina je rozvlákňována rotačním způsobem. Z takto vzniklých vláken se vyrábí rohože, 

desky, tvarovky a moduly nebo se vlákna nechávají jako volná vlákna. Finální produkty mají 

následující vlastnosti viz. tab.1. Výrobky lze použít do teploty 1400°C. Nejedná se ovšem o 

nejvyšší provozní teplotu, ale pouze o teplotu orientačního maximálního použití, při kterém 

by materiál mohl ještě plnit funkci, na kterou byl navržen.[9] 

 

V tabulce č. 1.  jsou uvedeny nejpoužívanější žáruvzdorné materiály v České republice: 

Název materi- 

álu 

Klasifika- 

ční teplota 

(°C) 

Teplota 

trvalého 

použití 

(°C) 

 

Tepelná vodivost (W/mK) pro OH 130kg/m³při teplotě (°C) 

200 300 400 600 800 1000 1200 1400 
 

Cerabla-nket 

1260 

1260 1150 - - 0,1 0,15 0,2 0,27 - - 

Cerabla-nket 

1430 

1430 1330 - - 0,1 0,15 0,2 0,27 - - 

Cerabla-nket 

1600 

1600 1490 - - 0,08 0,12 0,17 0,24 0,33 0,4

8 

Fiber-frax1260 1260 1150 - - - 0.12 0.18 0.28 - - 

Fiber-frax1430 1430 1330 - - - - 0,19 0,27 0,36 - 

Alsitra        

1260 

1260 1150 - - 0,11 0,15 0,21 0,31 0,44 - 

Alsitra       1400 1400 1250 - - 0,11 0,15 0,21 0,31 0,44 0,6

4 

Cera-board 

1260 

1260 1150 - 0,07 0,08 0,11 0,15 02 - - 

Cera-board 

1430 

1430 1330 - 0,07 0,08 0,11 0,15 0,2 - - 

Fiber-frax 1260 1260 1150 - - - 0,09 0,13 0,17 - - 

Fiber-frax 1430 1430 1330 - - - - 0,15 0,2 0,27 - 

Alsitra       1260 1260 1200 0,09 - 0,12 0,15 0,19 0,25 0,34 - 

Aletra      1400 1400 1250 0,09 - 0,12 0,15 0,19 0,24 0,31 0,4 
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5.10. Výhody a nevýhody vláknitých žárovzdorných materiálů 

Vláknité žárovzdorné materiály představují současný vývojový trend. Mezi jejich 

hlavní výhody bezesporu patří: 

 malá tepelná vodivost při nižších teplotách 

 odolnost proti náhlým změnám teploty 

 nízká tepelná kapacita jednotky objemu vyzdívky 

 větší odolnost vyzdívky proti chvění, nárazům, otřesům 

 možnost rychlé a snadné opravy 

 absorpce hluku vznikajícího při provozu agregátu 

 snadné a rychlé provedení vyzdívky nebo izolace 

 možnost rychlého uvedení agregátu do provozu bez dlouhodobého sušení  

a temperování 

 snazší možnost prefabrikace 

 nižší náklady na opěrnou konstrukci pecního agregátu vzhledem k nižší 

celkové hmotnosti 

 expanze vláken umožňující velmi dobré utěsnění spár a kompaktní vyzdívky[1] 

 

Nevýhody ve srovnání s tvarovými materiály analogického složení:     

 nižší mechanická odolnost 

 relativně vyšší cena 

 poněkud horší chemická odolnost vůči redukčnímu prostředí 

 větší propustnost pro plyny [1] 
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6. Matematický model přestupu tepla přes izolační materiál 

     V rámci této kapitoly bude popsán model přestupu tepla přes stěnu složenou z izolačních 

materiálů a stanovit parametry jednotlivých vrstev s využitím genetických algoritmů. Cílem 

je, zjednodušeným přístupem ověřit, zda je pro daný navrhovaný matematický model možné 

využít genetických algoritmů. 

     Řešení vychází ze základních fyzikálních principů přestupu tepla, které jsou dále stručně 

popsány: 

     Teplota se mění ve všech směrech. Nárůst teploty je dán gradientem teploty, což je vektor, 

kolmý k izotermě a směřující na stranu nárůstu teploty viz. vztah č.1.[11] 

 

      (1) 

Kde x , y, z jsou vektory teplotního pole a t je časová jednotka. 

 

     Množství tepla přenesené přes izotermický povrch za čas je tepelný tok P. tepelný tok 

vztažený na jednotku izotermické plochy (na 1 ) je nazýván hustota tepelného toku q 

(W.m
-2)viz.vztah č.2.  

 

                         Vzájemný vztah je                        P = q . S (W).                                            (2) 

Kde  q je hustota tepelného toku a S je jednotka izotermické plochy (na 1 m2
).[11] 

 

     Množství tepla Q1 procházející izotermickou plochou je dáno  součinem tepelného toku P a 

času t viz.vztah č.3                                            

                                                                                Q = P.t = q.S.t  (J).                                    (3) 

Kde P je součin tepelného toku a t je časová jednotka.[11] 

 

     Novou veličinou je zde λ, což je součinitel tepelné vodivosti, (W.m
-1

.K
-1). Závisí na 

teplotě, tlaku a chemickém složení dané látky. Je to tady množství tepla, které projde za 

jednotku času (1s) jednotkovou plochou izotermického povrchu (1m2), přičemž v tělese je 

jednotkový teplotní gradient  ( 1K) viz.vztah č.4 

                                                                  λ = -  (W.m
-1

.K
-1

).                                      (4) 

Kde Q je  množství tepla a  grad.je jednotkový teplotní gradient.[11] 
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     Součinitel se určuje experimentálně pro každou látku různými metodami – například 

laserová metoda ,metoda horké desky, metoda odporová apod. V každé experimentální 

metodě, kterou pro určení součinitele tepelné vodivosti použijeme, je nutné znát hustotu 

tepelného toku, resp. tepelný tok (q, resp.P), který prochází danou látkou a rozdíl teplot 

měřeného materiálu na dané tloušťce materiálu viz.obr.č.5.[11] 

 

 

 

 

                 Obr.č. 5.    Přestup tepla přes izolační materiál. 

Kde    ti je teplota na straně interiéru 

           te  je teplota na straně exteriéru 

           λ je součinitel tepelné vodivosti 

            d  je tloušťka materiálu 

            q je hustota tepelného toku 

            αi  je součinitel teplotní vodivosti na straně interiéru 

            αe je součinitel teplotní vodivosti na straně exteriéru 

 

Vztah  pro situaci na obr.č. 5 vyjde pak následovně: 

 

                                                                      (°C)                     (5) 

Kde  j= 2 a i = 2. 
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6.1. Genetické algoritmy 

      Genetický algoritmus je robustní vyhledávací procedura, která je založena na principu  

přirozeného výběru a přírodní genetiky.  

Největší uplatnění nachází v úlohách optimalizace a strojového učení. Genetické algoritmy se 

vyznačují těmito znaky: 

- Mají širší hranice, než klasické optimalizační metody, z pohledu formalizace zadání 

optimalizační úlohy jsou to metody univerzální. Omezení jejich praktické 

využitelnosti je dáno dobou výpočtů. 

- Nepracují s lokálními parametry optimalizovaného procesu, ale operují s globální 

strukturou – chromosomem- v němž jsou parametry zakódovány 

- Jsou slepé prohledávací metody, které nevyžadují dodatečné informace pro řízení 

výpočtu. Vyžadují pouze formulaci účelové funkce. Dodatečné informace však mohou 

významně zkrátit dobu potřebnou k nalezení optimálního řešení. 

- Pro řízení vyhledávacích procedur využívají statistická přechodová pravidla.[12] 

 

 

6.2. Návrh matematického modelu s využitím genetického algoritmu  

         

     V rámci návrhu matematického modelu bude řešena úloha přestupu tepla přes stěnu 

složenou ze dvou různých materiálů (viz. obr. 6.). Cílem řešení bude návrh parametrů 

materiálů stěny, v tomto případě izolačních materiálů charakterizované součinitelem tepelné 

vodivosti λ a šířkou izolačního materiálu. Pro řešení této úlohy budou zadány teploty T1 a T2, 

tzn. teploty prostředí před a za stěnou, tepelný tok q a součinitele teplotní vodivosti α.  

     Úloha má charakter optimalizační úlohy a proto bylo pro její řešení zvoleno řešení s 

využitím genetických algoritmů. 

 Základem musela být vytvořena účelová funkce, která vychází z fyzikálních zákonů o 

přestupu tepla, které byly popsány v kap. 6. a tedy výsledný tvar účelové funkce je vztah 

č.(6). 

 

e=     (W.m
-1

K
-1

)                                                   (6)                    
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kde  

X(1),   X(3)  -  šířky stěny 

X (2),  X(4)  -  λ 

 

 

Obr.č.  6.  Schematické znázornění přestupu tepla složenou stěnou ze dvou izolačních 

materiálů. 

 

Budou  řešeny dvě úlohy:  

 

1) Stanovení šířky izolačních vrstev izolačních materiálů, výsledky tedy budou šířky 

jednotlivých vrstev 

2) Obecná úloha – bude definován počet vrstev izolačního materiálu a algoritmus nám 

najde parametry a šířky těchto vrstev 

 

 

6.2.1.  Stanovení  šířky izolačních vrstev 

      Tato úloha řeší situaci, kdy máme známé izolační materiály a řešíme, jaká má být šířka 

jednotlivých vrstev. To znamená, že kromě výše uvedených vstupních údajů známe 

součinitele tepelné vodivosti jednotlivých izolačních vrstev.  

λ1 λ2

 

X(1) X(3) 

T1 

T2 
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Jak již bylo řečeno, pro řešení bude užito genetických algoritmů v prostředí MATLAB.  

     Základem tohoto přístupu je vytvoření fitness funkce, jako funkčního m-file, který se 

následně zadá do grafického prostředí toolboxu Optimization.  Prostředí tohoto toolboxu je 

vyobrazeno na obr.č. 8. 

     Fitness funkce vychází ze vztahu 6, kde parametry X(2) a X(4), reprezentující součinitele 

tepelné vodivosti materiálů jsou známy a tedy jsou vstupními hodnotami pro danou úlohu. 

     Fitness funkce byla převedena na funkční m-file , jehož programový kód je na obr. č.7.   

Pro testování dané úlohy byly zvoleny následující vstupní parametry: T1=1000; T2=40; q=50; 

α1=60; α2=10; λ1=0,2 a λ2=0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 7.  Programový kód fitness funkce jako funkční m-file. 

 

     Následně tato funkce byla vložena do prostředí toolboxu Optimization do položky Fitness 

function a dále byl zadán počet výstupních parametrů do položky Number of variables a  

omezující podmínky výstupních parametrů, tzn. šířek jednotlivých vrstev v intervalu 0 až 1, 

v rámci položky Bounds. Celá situace je zobrazena na obr. č. 8.  

function h=fun2_hof2(x); 

%přestup tepla pomocí genetických algoritmů 

t1=1000; t2=40; q=50; a1=60; a2=10; 

e1=0; 

e1=abs((t1-q*(1/a1+x(1)/0.2+x(2)/0.05+1/a2))-t2); 

%t=t1-q*(1/a1+x(1)/x(2)+x(3)/x(4)+1/a2) 

h=e1; 

end 
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Obr. č.8.    Obrazovka prostředí Toolboxu Global Optimization se zadanou fitness funkcí. 

 

     V dalším kroku řešení byl spuštěn výpočet genetického algoritmu tlačítkem START.  Na 

obr.č. 9.  je znázorněn průběh řešení – závislost hodnoty fitness funkce na generacích řešení 

ve tvaru nejlepšího jedince (černé body) a průměrného jedince v dané generaci (modré body).  
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Obr.č. 9.    Průběh řešení úlohy 1 genetickým algoritmem. 

 

     Výsledky řešení úlohy 1 pro výše uvedené vstupní parametry jsou na  obr.č. 10. Výsledné 

hodnoty jsou v poli  Final  point, kde parametr 1 představuje vypočtenou šířku první vrstvy a 

parametr 2 šířku druhé vrstvy. 
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Obr.č. 10.   Obrazovka s výsledky pro řešení první úlohy – stanovení šířek izolace.   

 

     Následně byla dle vztahu 6 vypočtena teplota na vnitřní straně při zadaných a vypočtených 

parametrech izolace  T2 =    40.1207 C 
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6.2.2. Stanovení parametrů izolačních vrstev 

     Tato úloha řeší obecnou situaci, kdy máme složenou stěnu z několika vrstev, v našem 

případě ze dvou vrstev a řešíme, jaká má být šířka jednotlivých vrstev a jejich druh, který 

bude charakterizován součinitelem tepelné vodivosti. To znamená, že kromě výše vstupními 

údaji budou pouze parametry uvedené na počátku této kapitoly, tzn. teploty prostředí před a za 

stěnou, tepelný tok q a součinitele teplotní vodivosti α. Výstupními parametry tedy budou 

součinitele tepelné vodivosti a šířky vrstev. 

     Celé řešení bude obdobné jako u předcházející úlohy, jen rozdílný bude funkční m-file, 

kde součinitele tepelné vodivosti budou parametry X(1) a X(3). Funkční m-file je zobrazen na 

obr. č. 12.  Programový kód fitness funkce je pak znázorněn na  obr.č. 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č. 11.    Programový kód fitness funkce jako funkční m-file pro úlohu 2. 

 

     Na obr. č. 13 až č. 14  je vyobrazen další průběh řešení skládající ze zadaní fitness funkce, 

počtu parametrů a omezujících podmínek a dále spuštěním řešení s následným zobrazením 

výsledků v položce Final point a znázornění průběhu výpočtu výstupních parametrů opět ve 

tvaru závislosti hodnoty fitness funkce na generacích řešení ve tvaru nejlepšího jedince (černé 

body) a průměrného jedince v dané generaci (modré body).  

 

 

function h=fun2_hof1(x); 

% přestup tepla pomoci genetických 

algoritmu 

t1=1000; t2=40; q=50; a1=60; a2=10; 

e1=0; 

e1=abs((t1-

q*(1/a1+x(1)/x(2)+x(3)/x(4)+1/a2))-t2); 

t=t1-q*(1/a1+x(1)/x(2)+x(3)/x(4)+1/a2) 

h=e1; 

end 
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Obr.č. 12.   Obrazovka prostředí Toolboxu Global Optimization se zadanou fitness funkcí. 
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Obr. č.13.   Obrazovka s výsledky pro řešení druhé úlohy. 
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Obr. č.14.   Průběh řešení úlohy 2 genetickým algoritmem. 

 

      Následně byla opět dle vztahu 6 vypočtena teplota na vnitřní straně při zadaných a 

vypočtených parametrech izolace  T2 =  40.8740 C 
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7. Závěr 

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou izolačních materiálů. Výchozím 

cílem bylo zmapovat současné izolační materiály, které jsou na českém trhu od českých 

výrobců použitelné za vyšších teplot. V první části práce byla provedena klasifikace 

izolačních materiálů a jejich stručná charakteristika a následně byly uvedeny konkrétní typy 

vhodných izolačních materiálů pro zadané podmínky.  

Dalším cílem práce bylo vytvořit zjednodušený model přestupu tepla přes stěnu složenou 

z izolačních materiálů a stanovit parametry jednotlivých vrstev s využitím genetických 

algoritmů. 

V rámci tohoto návrhu matematického modelu byla řešena úloha přestupu tepla přes stěnu 

složenou ze dvou různých materiálů. Cílem řešení byl návrh parametrů materiálů stěny, 

v našem případě izolačních materiálů charakterizované součinitelem tepelné vodivosti λ a 

šířkou izolačního materiálu. Pro řešení této úlohy byly zadány teploty T1 a T2, tzn. teploty 

prostředí před a za stěnou, tepelný tok q a součinitele teplotní vodivosti α.  

Úloha měla charakter optimalizační úlohy, proto bylo pro její řešení zvoleno řešení s 

využitím genetických algoritmů. 

Základem řešení bylo vytvoření účelové funkce, která vycházela z fyzikálních zákonů o 

přestupu tepla. Řešená úlohy byla dále rozdělena na dva typy úloh:  

1) Stanovení šířky izolačních vrstev izolačních materiálů při znalosti typu izolačních 

vrstev, výsledky tedy budou šířky jednotlivých vrstev. 

2) Obecná úloha – byl definován počet vrstev izolačního materiálu a algoritmus  nalezl 

parametry a šířky těchto vrstev. 

Oba dva typy úloh byly řešeny pomocí genetických algoritmů. Výsledky řešení ukázaly, 

že tyto úlohy, lze řešit s využitím genetických algoritmů a počet parametrů resp. počet 

izolačních vrstev není omezující podmínkou pro dané řešení. To znamená, že navržená řešení 

obou úloh, lze modifikovat pro libovolný počet izolačních vrstev.   
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