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Abstrakt 

Bakalářská práce je věnovaná sledování tepelných vlastností termoplastů 

reprezentovaných vysoce hustotním polyetylénem (HDPE) ve třech jeho modifikacích, čisté 

stříbrné a zlaté (podle typu plniva). Sledované HDPE termoplasty se používají zejména  

na výrobu plastických obalů (lahví) na motorové oleje a kosmetické tekuté produkty.  

 

Kličová slova 

Tepelné vlastnosti HDPE, Šíření tepla v tuhých látkách, Polymer 

 

 

 

 

 

Abstract 

This study deals with thermal properties of thermoplastics represented by High Density 

Polyethylene (HDPE) in three modifications – pure silver, gold (according to type of filler) . 

Monitored HDPE thermoplastics are used for the production of plastic bottles for motor oils 

and cosmetic liquid products.  

 

 

Key words 

Thermal properties of HDPE, Heat transfer in solids, Polymer  
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1 ÚVOD 

 

Vývoj nových materiálů a nových technologií pro průmyslové použití je jednou 

z hlavních aktivit celosvětové vědecké-výzkumné základny v třetím tisíciletí. Bude se 

vyžadovat vysoká sofistikovanost, nízká hmotnost výrobků při zachování vynikajících 

užitných vlastností, ale také recyklovatelnost a nízká energetická náročnost výroby.  

Polymery mají velmi důležitou roli v životě člověka od pradávna ve formě produktů 

z kůže, dřeva a přírodních vláken. Rozvoj lidského poznání rozšířil paletu využívaných 

produktů z polymerů o laky, lepidla a umělou slonovinu připravenou ve starověké Číně a Indii 

ze zaschlých mléčných šťáv tropických rostlin (polyterpeny). Velmi vyhledávaným přírodním 

polymerem, ze kterého ve starověkém Egyptě, Řecku a Římě vyráběly laky, lepidla a tmely 

byla přírodní pryskyřice šelak, představující směs zesiťovaných polyesterů a hydroxyl-

kyselin. 

Indiáni už velmi dávno využívali na hry pružné výrobky z vyschlé tekutiny vytékající 

z poraněných stromů rostoucích v subtropickém pásmu. Přírodní kaučuk se získává 

z latexového mléka tropických rostlin Hevea brasiliensis.  Cesta od kaučuku k dnešní podobě 

gumárenských výrobků, které umožnily rozvoj takového významného odvětví, jakým je 

automobilismus, byla však velmi dlouhá a spletitá. Na této cestě se proslavili mnozí významní 

vědci, z nichž největší zásluhu na tom, že z kaučuku se vulkanizaci sírou dá připravit produkt 

vhodných vlastností má pan Goodyear (r. 1839). Od té doby však ještě uplynul nějaký čas, 

dokud pan Dunlop v r. 1888 patentoval první pneumatiku se vzdušnicí a pláštěm. 

Začátkem 20. století se díky rozvoji chemie objevily nové, dosud nepoznané materiály 

– syntetické polymery. Průkopníkem tohoto proudu byl belgický inženýr Leo Baekeland, 

který patentoval v roce 1907 výrobu pryskyřice z fenolu a formaldehydu a o rok později ji 

začal vyrábět po názvem bakelit. Byl to první syntetický polymer, který pro své snadné 

tvarování, dobré izolační vlastnosti a odolnost proti teplu získal od počátku dvacátých let 

značný technický význam. Začaly se z něj vyrábět vypínače, telefonní přístroje, elektrické 

zásuvky, držadla žehliček, ale i brusné materiály a brzdové obložení. Tak začal nový věk 

materiálů, který mnoho odborníků označuje za věk plastu. 

Polymery jsou v dnešní době neodmyslitelnou součástí nejen v průmyslu, dopravě, ale 

například i ve farmaceutickém odvětví. Z důvodu vynikajících vlastností chemické 

kompozice, hydrofilnosti, krystalinity a vodivosti jsou polymery stále více a více požadované 
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v různých technologických procesech. Avšak pro některé aplikace polymerem už nepostačují 

jejich fyzikální a chemické vlastnosti a je třeba je povrchově modifikovat. 

Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat tepelné vlastnosti vysokohustotního 

polyetylénu, který se mimo jiné využívá zejména v obalové technice, stejně jako vybrané 

laminátové struktury používané hlavně ve stavebnictví jako typické představitele 

kompozitních materiálů. 

Zásady pro vypracování:  Literární rešerše problematiky 

Šíření tepla v tuhých látkách  

Měření tepelných parametrů HDPE a jejich zhodnocení 
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2 PŘEHLED STAVU PROBLEMATIKY 

 

2.1 Polyetylén 

 

Polyetylén (PE) jako první na světě připravil v roce 1898 chemik Hans von Peckmann 

zahříváním diazomethanu. Eugen Bamberger a Friedrich Tschirner zjistili, že takto vzniklá 

voskovitá látka se stává součástí methylénových skupin – CH2 –  a pojmenovali ji polyetylén. 

V roce 1953 vyvinul německý chemik Karl Ziegler a Ital Giulio Natty Ziegler-Nattaov 

katalyzátor, který umožnil polymerizaci eténu uskutečnit i při normálním tlaku, kdy vzniká 

tzv. nízkotlaký polyethylen (HDPE). 

Polyetylén nebo polyetén jsou termoplasty, které vznikají polymerací eténu. Patří  

do skupiny polyolefinu, známe ho také pod obchodními názvy Alathon, Hostalen, Lupolen, 

Vestelon, Bralen apod. Jeho roční světová produkce představuje kolem 60 milionů tun. 

Vyrábí se polymerací ethylenu. Využitá ale může být také radikálová polymerizace, případně 

aniontová, resp. kationtová adiční polymerace, tak iontová koordinační polymerace, přičemž 

každá tato metoda poskytuje PE s různými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi. Složení PE 

je dáno vzorcem (CH2 – CH2)n. Obrázek 1-1 zobrazuje chemické vazby. Řetězec polyetylénu 

je uveden na obrázku 1-2. Fyzikální a mechanické vazby HDPE jsou v tabulce 1-1. 

 

 

Obrázek 1. Struktura PE 

 

 

Obrázek 2. Makromolekula polyetylénu 
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  Fyzikální vlastnosti  

Hustota 941-965 kg/m
3
 Teplota taveni 121-132 °C 

Krystalinita 75 % Max. provozní teplota 85 °C 

Cena 1,4 – 1,5 EUR/kg Teplota zpracování 150-260 °C 

  Tepelní vodivost 0,4 W.m
-1

.K
-1 

Mechanické vlastnosti  Hmotnostní tepelná kapacita 2300 J.kg
-1

.K
-1 

Pevnost v tlaku 19 – 25 MPa Teplotní vodivost 0,195 mm
2
.s

-1
 

Tvrdost SHORE D 58 – 70 Teplota skelného přechodu Tg (-125) – (-30) °C 

Youngov modul pružnosti 0,62-0,90 GPa Koeficient teplotní roztažnosti (70-110).10
– 6

 K
–1

 

Modul pružnosti v ohybu 0,76 – 1,10 GPa Hořlavost UL94 HB 

Pevnost v tahu 21-45 MPa Kyslíkový index 19 % 

Mez skluzu 21-25 MPa Elektrický odpor 1015 Ω.cm 

Tažnost 10-1300 % Průrazné napětí 48 MV.m
-1 

Prodloužení na mezi skluzu 10 % Dielektrická konstanta 2 

Lomová houževnatost IZOD 1,9 kJ.cm
-3

 Disipačný faktor 0,0002 

Tabulka 1. Vlastnosti HDPE 

 

PE je klasifikován do několika kategorií, které se liší z hlediska molekulové 

hmotnosti, stupně rozvětvení řetězců a měrné hmotnosti, což se odráží hlavně v jejich 

fyzikálně-mechanických vlastnostech: 

 

UHMWPE (Ultra High Molecular Weight PE) – PE s ultra vysokou molekulovou 

hmotností 

HMWPE (High Molecular Weight PE) – PE s vysokou molekulovou hmotnosti 

HDPE (High Density PE) – PE s vysokou měrnou hmotností (vysokohustotní PE) 

PEX (Cross-Linked PE) – PE síťovaný  

MDPE (Medium Density PE) – PE se střední hustotou 
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HDXLPE (High Density Cross-Linked PE) – PE síťovaný s vysokou měrnou 

hmotností (vysokohustotní síťovaný PE) 

LDPE (Low Density PE) – PE s nízkou měrnou hmotností (nízkohustotní PE) 

LLDPE (Linear Low Density PE) – PE lineární s nízkou měrnou hmotností (lineární 

nízkohustotní PE) 

VLDPE (Very Low Density PE) – PE s velmi nízkou měrnou hmotností 

 

PE s ultra vysokou molekulovou hmotností (UHMWPE, zda HMPE – High 

Modulus PE, HPPE – High Performance PE): 

Polymer s velmi dlouhými řetězci s molekulovou hmotností mezi 3,1 až 5,7.10
6
. 

Vysoká molekulová hmotnost řetězců a jejich nízké rozvětvení tak umožňuje houževnatý 

materiál disponující nejvyšší rázovou houževnatosti mezi všemi termoplasty. UHMWPE 

velice dobře odolává korozivním chemikáliím s výjimkou oxidačních kyselin. Má mimořádně 

nízkou navlhavost, velmi nízký koeficient tření, je také samomazný a vysoce odolný proti 

abrazi (až 10 násobek odolnosti oproti uhlíkové oceli).  

Pro výrobu polyetylenu je nutná přibližně polovina produkce ethylenu. Je to hromadně 

využívaná plastická hmota. Existují dva druhy produkované třemi různými procesy. 

Nízkohustotní polyetylen je nejstarší ze všech druhů polyetylénu. Vyrábějí se z něj 

hlavně fólie. Bývá označen jako LDPE (Low Density PolyEthylene), nebo vysokotlaký PE. 

Má relativně nižší hustotu, protože vnitřní struktura – boční řetězce nedovolují kompaktní 

uspořádání molekul [1]. 

Vysokohustotní polyetylen (HDPE – High Density PolyEthylene) je to 

polyethylenový termoplast, který se vyrábí z petroleje. Na výrobu 1kg HDPE je potřeba 

použít 1,75kg petroleje. Vysokohustotní polyetylen je polymer s lineární strukturou, díky 

čemuž jsou síly mezi molekulami a pevnost v tahu vetší než u nízkohustotního polyetylenu. Je 

také mnohem tvrdší a méně průsvitný a může být použit v oblasti vyšších teplot. 

Vysokohustotní polyethylen obsahuje uhlík a vodík [2]. 

HDPE má minimální měrnou hmotnost v rozmezí 941 - 965 kg.m
-3

. Vysokohustotní 

polyetylen je nelineární viskózo-elastický material s časově proměnlivými vlastnostmi [2]. 

V tabulce 1-2 je uveden přehled změn materiálových parametrů s rostoucí hustotou. 
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Vlastnost Závislost 

Pevnost v tahu Rostoucí 

Tuhost Rostoucí 

Nárazová pevnost Klesající 

Odolnost vůči tření Rostoucí 

Tvrdost Rostoucí 

Bod měknutí Rostoucí 

Odolnost vůči 

tvorbě trhlin 

Klesající 

Permeabilita Klesající 

Chemická odolnost Rostoucí 

Tabulka 2. Vliv nárůstu hustoty na vybrané fyzikální vlastnosti HDPE [3] 

 

Tahová křivka pro HDPE má lineární část do dvouprocentní deformace a je zároveň 

závislá na rychlosti deformace [3]. 

Na webové stránce [4] se nachází přehled vlastností vysokohustotního polyetylénu 

HDPE. 

Změna mechanických vlastností HDPE z důvodu gama ozáření je studována v [5]. 

Autoři uvažovali vliv ozáření na mechanické HDPE při nichž dochází k převaze oxidační 

degradace nebo ke tvorbě příčných vazeb. Experimentální data prokazují převahu vlivu 

tvorby příčných vazeb na mechanické vlastnosti nad oxidační degradací.  

Vysokohustotní poletylény se velmi často plní minerály. Cílem takového plnění je 

zlepšování mechanických a termostabilních vlastností. Základním minerálem je molekula 

CaCO3 [6]. 

Vysokohustotní polyetylén se používá zejména díky jeho odolnosti vůčí mnoha 

chemickým látkám jako [2]:  

telekomunikační rozvody, 

kontejnery pro prádelny, mléko a nádrže na benzín, 

skládací stoly, židle, 

plastové tašky, 
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geomembrány pro hydraulická zařízení, 

trubkové systémy geotermální, chemicky odolné a na vodu, 

izolátory koaxiálních kabelů, 

ochrany proti korozi 

 

Vysokohustotní polyethylen velmi dobře odolává působení teploty a počasí. Byl také 

použit na rozvod vody místo potrubí ze železa ve státě Okhlahoma, ze kterého denně unikalo 

300000 galonů vody. V Kanadě, ve státu Ontario z důvodu vysoké ceny potrubí z jiných 

materiálů se postavilo potrubí z HDPE o délce 33,5 km a průměru mezi 75 a 200 mm. 

V Kalifornii byl nahrazen kanál pro odvod odpadu a vody z domácnosti, který korodoval 

a byl ucpaný [7]. Vysokohustotní polyethyleny mají velice dobré tepelné vlastnosti i teplotní 

stabilitu a tak bývají často zabudovávané do polymerů, které jsou tomuto působení vystaveny 

jako například do dřevěných kompozitů [8]. 

Jelikož mechanické vlastnosti polyetylénu nejsou až tak dobré jako tepelné vlastnosti, 

bývají často plněné uhlíkovými vlákny a uhlíkovými nanotrubičkami. Taková kombinace je 

velmí výhodná, speciálně v takových případech, kdy se nanomateriály dostatečně navážou  

na matrici z vysokohustotního polyetylénu. V takovém případě kompozit HDPE s uhlíkovými 

nanotrubičkami CNT má nejen vynikající tepelné a teplostabilní vlastnosti, ale výrazně se 

zlepšují i jeho mechanické a fyzikální vlastnosti [9]. 

 

Další modifikace PE: 

UHMWPE se používá na výrobu vláken a textilií (rybářské sítě, neprůstřelné vesty), 

ložiska, ozubená kola i převody, umělé klouby, pohyblivé části spřádacích i tkacích strojů, 

růžné ochranné lišty, řeznické špalky, obložení násypných žlabů a skluzů pro abrazivní 

materiály a další. 

VLDPE - polyetylén s velmi nízkou měrnou hmotností disponuje měrnou hmotností 

v rozmezí 880 – 915 kg/m
3
. Je to lineární PE s vysokým počtem krátkých bočních řetězců. 

Většinou je připravován kopolymerizací ethylenu s krátkými alfa-olefiny (například 1-butén, 

1-Hexen a 1-octén) za přítomnosti metalocénových katalyzátorů. VLDPE se používá  

při výrobě hadic, jakož i potrubí, obalů na balení mražených potravin, kapes na led, 

strečových fólií a pod. VLDPE lze také použít i jako přídavek do polymerních kompozic na 

zlepšení rázuvzdornosti polymerních směsí [10]. 
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Síťovaný PE (PEX) se v obvyklých případech připravuje z HDPE. V PEX jsou 

jednotlivé řetězce PE pospojovány do polymerní sítě vhodnými síťovacími systémy, čímž se 

mění původní termoplastický PE na elastomer. Požadovaný stupeň nezbytné vulkanizace je 

mezi 65 – 89% (podle ASTM F 876-63). Síťováním se zlepšují fyzikálně-mechanické 

vlastnosti původních PE. PEX si zachovává mechanickou pevnost po teploty 120 – 150 °C, 

přičemž tendence k toku pod napětím je výrazně redukována. PEX velice dobře odolává 

organickým rozpouštědlům. Zlepšuje se pevnost v tahu, rázová houževnatost a odolnost proti 

lomu při nízkých teplotách.  

PEX se používá hlavně u produkce potrubí pro různé účely, převážně ke konstrukci 

rozvodů studené a teplé vody. Jeho typické použití je při konstrukci podlahového vytápění 

obytných místností. V dnešní době začínají potrubí z PEX konkurovat PVC, dokonce už 

i měděným rozvodům vody. Náklady na konstrukci rozvodů jsou minimálně o 20% nižší 

v porovnání s původně používanými materiály (PVC), montáž je jednodušší. Pravděpodobná 

životnost potrubí PEX v těchto aplikacích se odhaduje na 50 – 200 let. Zajímavá je aplikace 

PEX potrubí pro rozvod zemního plynu. Potrubí PEX se také s úspěchem používají  

při rozvodech kapalin a kalů v oblasti ropného průmyslu, především při těžbě ropy  

z mořského dna, kde je PEX velmi výhodný pro svou bezkonkurenční odolnost vůči mořské 

vodě a vůči oděru. 

Polyetylen je ze všech plastů z ekologického hlediska nepříznivější. Samostatný 

polyetylén je biologicky inertní, takže může být v kontaktu s pitnou vodou a potravinami. 

Polyethylen obsahuje vždy stabilizátory – zpracovatelské, které brání tepelné degradaci 

materiálu ve zpracovatelském stroji a také materiálové, které už chrání hotový materiál před 

fotooxidační degradací. Zemědělské fólie mohou obsahovat senzibilizátory, které naopak 

degradaci urychluji. Některé typy stabilizátorů však nejsou vhodné pro potravinářské 

aplikace. Stabilizátory i senzibilizátory se mohou z polyetylénu uvolňovat do okolního 

prostředí a to zejména při hoření. Pokusy s laboratorními krysami ukázaly, že zplodiny 

polyetylenu jsou zdraví mnohem méně škodlivé než kouř z hořícího dřeva. Polyethylenový 

odpad, ať už je z výrobních závodů nebo od uživatelů, pokud nebyl zasažen degradací, lze 

opět snadno zpracovat do uspokojivého materiálu [11]. 
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2.2 Výroba polypropylenu 

 

Na výrobu polypropylenu se spotřebuje kolem 30% propylenu. Polypropylen má lepší 

mechanické vlastnosti než polyethylen, proto se používá především jako konstrukční materiál. 

Polymerizace probíhá také pomocí Zieglerových katalyzátorů na polymer s pravidelně 

orientovanými methylovými skupinami. Taková stereoregulárna struktura se nazývá 

izotaktický polymer. Pravidelné prostorové uspořádání molekul v ní umožňuje jejich lepší 

soudržnost a vyšší pevnost než má polyetylén. Jistý význam mají kapalné oligomery nebo-li 

polypropylenový olej. 

 

Použití polyethylenu a polypropylenu: 

HDPE – potrubí na kanalizaci, láhve na čisticí prostředky, šampony, aviváže, tukutá 

mýdla, destilovanou vodu, igelitové tašky, bandasky na různé polární kapaliny, 

LDPE – igelitové tašky, sáčky a pytle na prací prášky, umělá hnojiva, zeminu, 

kompost, zemědělské fólie, obalový materiál na velkoobjemové zboží, jako například 

stavebnin a jiné 

LLDPE – strečové fólie, 

PP – vlákna, mikrotenové sáčky, obalový materiál na hygienický papír potraviny, 

láhve na ovocné šťávy, láhve a stříkačky pro chemii zdravotnictví. 

 

 

2.3 Šíření tepla v tuhých látkách 

 

Matematickým základem všech metod zjišťování termofyzikalních parametrů je 

tepelná rovnice respektující tepelnou bilanci a také charakter termofyzikálních parametrů 

materiálu vyšetřovaného objektu za konkrétních fyzikálních podmínek. Tuhé izotropní tělesa 

bez vnitřních zdrojů nebo absorbentů tepla a za předpokladu, že termofyzikální parametry 

jejich materiálu jsou konstanty nezávislé na teplotě, tepelná rovnice nestacionárním vedení 

tepla [12], resp. dynamická tepelná rovnice nabývá tvar  
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Její řešení vyžaduje výběr souřadnicového systému, který nejlépe odpovídá geometrii 

zkoumaného problému a identifikaci nezávislých proměnných, které determinují  

teplotní pole ve vyšetřovaném objektu jako funkci místa a času  trTT ,


 . V Kartézske 

soustavě souřadnic má tepelná rovnice 1 tvar  
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je teplotní vodivost  [m
2
.s

-1
], cp [J.kg

-1
.K

-1
] je specifická tepelná kapacita a               

 [kg.m
-3

] je měrná hmotnost vyšetřovaného materiálu, k  [W.m
-1

.K
-1

] je tepelná vodivost. 

 

 

2.3.1 Metoda soustředěné tepelné kapacity 

Speciálním přípádem Newtonovy metody chladnoucího tělesa je metoda soustředěné 

tepelné kapacity[13]. V této metodě se předpokládá, že teplota ve vzorku je homogenní a tím 

pádem se dá v každé době charakterizovat povrchovou teplotou. Toto platí za podmínek 

zanedbatelného prostupu tepla vedením, resp. Těleso musí být bez vnitřních zdrojů tepla. 

[14,15]. Podstatným pojmem v uvedeném modelu je celkový koeficient prostupu tepla. 

 

Platnost metody je založena na bezrozměrný parametru Biotovom čísle Bi, který je 

definovan pomoci vztahu 4  

kS

Vh
Bi

.

.
 ,                                                                               4 

kde  12 KmWh  ..  je celkový koeficient prostupu tepla,  3mV  je objem tělesa, 

 2mS  je celková plocha z níž se teplo odvádí do okolí a  11 KmWk  ..  je tepelná vodivost 

materiálu. 

Podíl objemu V a plochy S se nazývá charakteristický rozměr  cL . 
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Charakteristický rozměr cL   v našem případě je rovný 

2

L

ba2

Lba

S

V
Lc 

..

..
.                                                              5 

Biotovovo číslo je pak rovné  

k2

Lh

k

Lh
Bi c

.

..
  .                                                                   6 

Uvedený model platí pokud je Biotovo číslo menší než 0.1, protože v takovém případě 

lze zanedbat přestup tepla vedením. Ze vztahu 6 je vidět, že pro vysoce vodivé materiály 

model platí. 

Dynamická tepelná rovnice popisující přestup tepla z tělesa je rovná  

 
dt

dQ
TTSh

dt

dTcm

dt

dQ outpin  ..
..

 .                            7 

Po úpravách dostáváme rovnici 

 
dt

cm

Sh

TT

dT

p.

.


 

.                                                               8 

Uvedená rovnice je separovanou diferenciální rovnici, kterou lze přepsat do tvaru  

 
dt

TT

dT



1


 

.                                                                      9 

Řešením rovnice 9 je teplotní funkce  





 TedTT

t

.max .                                                                    10 

kde:  

  - relaxační čas v s 

maxdT - maximální teplotní rozdíl ve °C 

T  - teplota okolí v °C 

 

Relaxační čas   lze vyjádřit pomocí charakteristických tepelných parametrů 

studované vzorky ve tvaru  

h

Lc cp
  ,                                                                                11 
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kde  3. mkg  je měrná hmotnost vzorku,  11
p KkgJc  ..  je specifická tepelná 

kapacita. 

Číslo h je celkový koeficient prostupu tepla a v případě našeho experimentu se skládá 

z koeficientu konvektivní prostupu tepla hc a koeficientu radiačního prostupu tepla hr. 

Koeficient konvektivní prostupu tepla se získává „fitovaním“, zatímco koeficient odpovídající 

radiačnímu prostupu tepla je při malých teplotních rozdílech konstantní, rovný 3
T4  . 

V případě, že teplota okolí leží v rozmezí mezi 20°C a 30 °C, za předpokladu, že emisivita  

povrchu 0,95 (povrch natřený černým matným lakem), leží uvedený koeficient v rozmezí (5,4 

až 6 W.m
-2

.K
-1

), což nelze zanedbat vůči koeficientu prostupu tepla, jehož hodnota na vzduchu 

leží mezi 10 a 100 W.m
-2

.K
-1

. [16] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Charakteristika použitých vzorků 

 

Vysokohustotní polyetylén, který byl zkoumán v této bakalářské práci je vyrobený 

nízkotlakým způsobem a určený pro vytlačené vyfukování. HDPE 5502 je materiálem 

s vyrovnaným poměrem mezi pevností a tzv. Stress Crack Resistance (ESCR). Byl vyvinutý 

speciálně pro výrobu dutých předmětů pro domácí chemii, průmyslovou chemii a čistící 

prostředky. HDPE 5502 se dodává ve formě palet a obsahuje antioxidanty. 

Tento materiál se zpracovává při doporučených teplotách mezi 180°C až 220°C. Byl 

barvený přídavkem masterbatch (pigment vázaný v nosiči) polymeru v množství jen 2 hm %. 

Jednalo se o masterbatch Maxithen HP 76631 stříbrný a Maxithen HP 731677 zlatý. 

Další experimentálně stanovené vlastnosti uvedených materiálů jsou: 

 Maxithen HP 76631 stříbrný:  MFI = 48 g/10 min (190*C, 2,16 kg); sypná 

hmotnosť = 0,57 kg/dm
3
; 

 Maxithen HP 731677 zlatý:  MFI = 41 g/10 min (190*C, 2,16 kg); sypná hmotnost 

= 0,77 kg / dm
3
. 

Jde o příměří hodnoty, které velmi závisí na kvalitě a proměnlivosti vstupních surovin. 

Hodnoty jsou informativní, výrobce garantuje především dodrženi barevného odstínu. Výpis  

z materiálového listu použitého materiálu je uvedený v tabulce 3-1. 

 

Vlastnost Metoda Jednotka Typická hodnota 

Hustota ISO 1183 g/cm
3
 0,954 

Rychlost tečení 

(190°C/2,16 kg) 
ISO 1133/D g/10 min 0,2 

Rychlost tečení 

(190°C/2,16 kg) 
ISO 1133/G g/10 min 20 

ESCR Antarox 100 % ASTM B 1693B H F50 = 50 
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Vrubová houževnatost 

(podle Charpyho při 23°C) 
ISO 179-1 kJ/m

2
 16 

Tabulka 3. Vlastnosti použitého HDPE [18] 

 

 

3.2 Schéma aparatury metody soustředěné tepelné kapacity 

 

Z tepelných vlastností jsem pomocí poklesu teploty vzorku, chladnoucího převážně 

v nekonduktivním režimu, určil tepelnou a teplotní vodivost, měrnou tepelnou kapacitu 

a celkový koeficient přestupu tepla do okolí. Tato problematika byla sledována v pracích 

[17,18, 19]. 

Princip spočívá v zahřátí vzorku v termostatu nad teplotou okolí a to cca 50°C. Vzorek 

se následně vloží do adiabatické komory vybavené pyrosenzorem, která se poté uzavře. 

Pomoci počítače se automaticky spustí načítaní časových změn teploty vzorku, které je 

nastaveno 5 až 10 minut. Následuje zpracování dat. 

 

 

Obrázek 3. Otevřená adiabatická komora s měřeným vzorkem. Vedle položeno víko 

s pyrosenzorem připojeným k PC 
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Po dosažení maximální teploty na snímači se spustí automatický záznam dat  

do počítače. Získávám tedy soubor se dvěma sloupci, kde máme v jednom sloupci hodnoty 

času a ve druhém teplotu. Teplota je snímaná s časovým rozestupem cca 0,016s. Vzhledem 

k tomu, že teplotní snímač má citlivost 0,1°C, vznikají nám při vzorkování tzv. hazardní 

stavy, kdy se při přechodu mezi hodnotami objevují obě, kvůli čemuž dostáváme relativně 

zašuměný signál. Toto se projevuje zvláště u nižších hodnot, kdy se teplota vzorku přibližuje 

teplotě okolí a její hodnota klesá výrazně pomaleji, než na začátku měření. 

 

Požadavky na vzorky: 

 

- jemně broušené, případně leštěné  

- tloušťka vzorku by měla být co nejmenší z důvodu tepelné vodivosti materiálu 

(čím menší vodivost, tím menší tloušťka)  

- povrch vzorků musí být nastříkaný matným černým lakem (emisivita). 

 

Schéma použité aparatury měření: 

 

 

Obrázek 4. - Blokové schéma zapojení měřící aparatury 
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kde:  

1 PC 

2 Elektronika pyrometru 

3 Pyrosenzor 

4 Adiabatická komora 

5 Tepelná izolace 

6 Podložky na uložení vzorku 

7 Vzorek 

 

3.3 Postup zpracování dat 

 

3.3.1 Postup pro samotné zpracování dat: 

 

- Vytvoření proměnných časů t a teplot T z naměřených dat – grafická závislost 

teplota-čas. Na obrázku znázorněno modře.  

- Seříznutí závislosti teplota-čas z ustálené oblasti ochlazování. Na obrázku 

znázorněno červeně.  

 

Obrázek 5. Seříznutí experimentální křivky ochlazování 
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Naměřená křivka chladnutí se aproximuje modelovou křivkou chladnutí a parametry 

se získávají parametrickým fitovaním. V procesu fitovaní se mění parametry, dokud nedojde 

k překrytí křivky experimentální a teoretické. Pak se vyhodnotí parametry. Tento postup se 

opakuje ve 3 krocích, kdy se získané parametry nahrazují novými zatím nezjištěnými. 

Vyhodnocují se parametry: koeficient determinace R
2
, suma čtverců odchylek SSE a střední 

čtvercová chyba RMSE. Parametr R
2
 musí být co nejblíže k 1 a parametry SSE a RMSE 

(hlavně) co nejblíže k 0. Na obrázku je uveden princip parametrického fitování. 

 

Obrázek 6. Princip parametrického fitování 

 

3.4 Příprava vzorků 

 

Změřil jsem rozměry vzorků, hmotnost a vypočítal hustotu.  

Měřený vzorek jsem položil na párátka a pokryl její povrch černým matným lakem z 

jedné strany. 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
20

30

40

50

60

70

80

90

Cas(s)

T
e
p
lo

ta
(°

C
)

Zrezaná závislost

fit1

fit2

Finálny fit

     ambmax T)/texp(dTy 

C.RMSE,.R,C.SSE  0774099925093277 2



 26 

Zhruba po 10 minutách jsem vzorek obrátil (lak musí být suchý) a pokryl i druhou 

stranu černým matným lakem. 

 

3.5 Postup měření tepelných vlastností materiálů 

 

1. Zapnul jsem počítač. 

2. Vytvořil si složku s názvem materiálu. 

3. Zapnul jsem autotransformátory. 

4. Ručičku autotransformátory zapneme na začátku na číslo 80 (kontrolka při vyšší 

hodnotě než 80 musí svítit). 

5. Po ohřevu všech vzorků v komoře jsem přesunul ručičku autotransformátory na číslo 

40. 

6. Zapnul jsem program raytek_dte_dlh2 a měřil teplotu uvnitř adiabatické komory. 

7. Následně jsem spustil měření pro zkoušený vzorek. 

8. V případě opuštění místnosti na delší dobu, přepneme ručičku autotransformmátory  

na číslo 20 (udržování). 

 

3.5.1 Měření teploty okolí v adiabatické komoře: 

 

1. Zvolil jsem si délku měření 30. 

2. Zvolil jsem si délku impulsu 0.1 

3. Stiskl BURST a START. 

4. Stiskl BURST a START. 

5. Stiskl Proveď a KONEC. 

6. Zvolil jsem název souboru Komora a uložil ho do složky. 

7. Po skončení měření jsem stiskl Alt+Ctrl+Del a zavřel proces raytek_dte_dlh2. 

8. Správce úloh zůstává minimalizován. 

 

3.5.2 Měření vzorků v adiabatické komoře: 

 

1. Zvolil jsem si délku měření 300 a délku impulsu 0.1 
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2. Stiskl jsem BURST a START. 

3. Stiskl jsem BURST a START. 

4. Stiskl jsem Proveď a Konec programu. 

5. Zvolil jsem název souboru. 

 

3.5.3 Další zpracování získáných souborů: 

 

1. Otevřel jsem složku.  

2. Klikl dvakrát na zvolený soubor s koncovkou txt (pozor ne txtc). 

3. Otevřel jsem si v programu Poznámkový blok. 

4. Klikl na soubor, Uložit jako a stiskl uložit. 

5. Tímto jsem získal soubor, který lze importovat do Matlabu. 

6. Otevřel jsem program Matlab7. 

7. Klikl na File a Import data. 

8. Našel jsem si soubor ve složce. 

9. Klikl na vybraný soubor. 

10. Dal jsem Open. 

11. Klikl na NEXT a pak na FISNH. 

12. Klikl jsem na Workspace. 

13. Na levé straně se mi zobrazíl soubor o 2 sloupcích. 

14. Klikl jsem na něj jednou pravým tlačítkem a přejmenoval ho na dat.a 

15. Pro další zpracování jsem použil následující posloupnost příkazů: 

t = data(:,1) 

T = data(:,2) 

i0 = find(t == 0) 

t = t(i0:end) 

i1 = find(T==max(T)) 

Tcool = T(i1(1):end) 

tcool = t(i1(1):end) 

tcool = tcool – tcool(1) 

tcool1 = tcool(2000:18000) 
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Tcool1 = Tcool(2000:18000) 

tcool2 = tcool1-tcool1(1) 

cftool(tcool2,Tcool1) 

 

3.6 Experimentální výsledky 

 

V experimentální časti jsem pomoci aparatury (na obrázku 2), měřil tepelné vlastnosti 3 

vzorků z vysokohustotního polyetylénu(HDPE), ze kterých 2 byly plněny barvivy šedým-

vzorek 2 a zlatým – vzorek 3. Vzorky jsem následně označil takto: 

 

HDPE 1 – čistý vysokohustotní polyetylén z hustotou 950 kg/m
3
, tloušťka 1,2 mm 

HDPE 2 – HDPE plněný šedým plnivem, hustota 945 kg/m
3
, tloušťka 1,22 mm 

HDPE 3 – HDPE polyetylén plněný zlatým plnivem, hustota 945 kg/m
3
, tloušťka 1,23 mm 

 

Pro každý vzorek byla vykonána 3 měření. Délka měření byla pro všechna měření rovná 

300 s a z naměřené křivky ochlazování jsem vždy vysekl úsek v časovém rozmezí   (31,25 s -

281,25 s). Vyhodnocoval jsem následující vlastnosti: 

 

 CdT max  - maximální teplotní rozdíl ve vyseknuté časti křivky ochlazování 

 CTamb   - teplota okolí v °C 

 s  - relaxační čas 

 12 ..  KmWh  - celkový koeficient prostupu tepla ze vzorku do okolí zahrnující 

konvektivní a radiační koeficient prostupu tepla 

 11..  KkgJc p  - specifická tepelná kapacita za konstantního  tlaku 

 12 . sm  - teplotní vodivost (difuzivita) vzorku 

 11..  KmWk  - tepelná vodivost vzorku 
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V grafu 1 uvádím naměřenou křivku chladnutí pro vzorku HDPE 1 jako modrou 

s přeloženou červenou teoretickou křivkou. 
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Graf 1. Experimentální versus teoretická křivka pro HDPE 1 

 

 V tabulce 4. následně uvádím naměřené hodnoty uvedených parametrů pro vzorek 

HDPE1. 

 

HDPE1 Měř.1 Měř.2 Měř.3 Průměr Směr.odch. Proc.chyba – 

 CdT max  2,333 12,8 10,47 8,534 4,487 52,5758 

 CTamb   20,02 22 21,64 21,220 0,861 4,05826 

 s  49,91 44,72 46,23 46,953 2,180 4,6422 

 12 ..  KmWh  27,14 28,29 27,96 27,797 0,483 1,73936 

 11..  KkgJc p  2364 2218 2268 2283,333 60,582 2,65324 
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 12 . sm  0,2229.10
-6

 0,2341.10
-6

 0,2305.10
-6

 0,229.10
-6

 0,005.10
-6

 2,03719 

 11..  KmWk  0,5007 0,4934 0,4967 0,947 0,003 0,60064 

Bi     0,034   

Tabulka 4. Naměřené hodnoty pro vzorek HDPE1 

 

 

 V tabulce 5. uvádím tabulkové hodnoty tepelných vlastností čistého HDPE. 

 

 MIN MAX 

 3.  mkg  940 965 

 11..  KkgJc p  1800 2700 

 11..  KmWk  0,46 0,52 

 12 . sm  0,17655.10
-6

 0,307.10
-6

 

Tabulka 5. Tabulkové hodnoty HDPE 

 

Z tabulky 4. je zřejmé, že naměřené hodnoty leží v rozmezí s tabulkovými, i když interval 

hodnot je poměrně široký. Takže mohu říct, že naměřené hodnoty odpovídají tabulkovým. 

 

V grafu 2. uvádím naměřenu křivku chladnutí pro vzorek HDPE2 jako modrou 

s přeloženou červenou teoretickou křivkou. 
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Graf 2. Experimentální versus teoretická křivka pro HDPE2 

 

 

V tabulce 6. následně uvádím naměřené hodnoty uvedených parametrů pro vzorku 

HDPE2. 

 

HDPE2 Měř.1 Měř.2 Měř.3 Průměr Směr.odch. Proc.chyba 

 CdT max  13,31 17,33 13,5 14,713 1,852 12,5865 

 CTamb   22,19 21,31 21,5 21,667 0,378 1,74505 

 s  43,04 43,71 43 43,250 0,326 0,75301 

 12 ..  KmWh  28,64 28,37 28,5 28,503 0,110 0,3868 

 11..  KkgJc p  2160 2174 2165 2166,333 5,793 0,2674 

 12 . sm  0,2522.10
-6

 0,252.10
-6

 0,2521.10
-6

 0,252.10
-6

 0,000 0,03239 

 11..  KmWk  0,5174 0,5205 0,52 0,519 0,001 0,26168 
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Bi     0,033   

Tabulka 6. Naměřené hodnoty pro vzorek HDPE2 

 

V grafu 3. uvádím naměřenou křivku chladnutí pro vzorku HDPE 3 jako modrou 

s přeloženou červenou teoretickou křivkou. 
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Graf 3. Experimentální versus teoretická křivka pro HDPE3 

 

V tabulce 7. následně uvádím naměřené hodnoty uvedených parametrů pro vzorek 

HDPE3. 

HDPE3 Měř.1 Měř.2 Měř.3 Průměr Směr.odch. Proc.chyba 

 CdT max  10,42 11,73 11 11,050 0,536 4,85043 

 CTamb   22,04 21,45 21,5 21,663 0,267 1,23307 

 s  40,39 37,6 38,7 38,897 1,147 2,95005 
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 12 ..  KmWh  28,8 29,01 29 28,937 0,097 0,33426 

 11..  KkgJc p  2043 1915 1970 1976,000 52,428 2,65323 

 12 . sm  0,2628.10
-6

 0,2771.10
-6

 0,275.10
-6

 0,272.10
-6

 0,006.10
-6

 2,32102 

 11..  KmWk  0,5101 0,504 0,507 0,507 0,002 0,49118 

Bi     0,035   

Tabulka 7. Naměřené hodnoty pro vzorku HDPE3 

 

 

3.7 Porovnání naměřených výsledků 

 

V tabulce 8. porovnávám naměřené hodnoty tepelných vlastností vzorku HDPE1, 

HDPE2, HDPE3. 

 

 HDPE1 HDPE2 HDPE3 

 11..  KkgJc p  2283,333 2166,333 1976 

 12 . sm  0,22917.10
-6 

0,2521.10
-6

 0,27163.10
-6

 

 11..  KmWk  0,49693 0,5193 0,50703 

Tabulka 8. Porovnávání tabulkových hodnot měřených vzorků 

 

Z tabulky vyplývá, že specifická tepelná kapacita plněných vzorků HDPE klesá oproti 

čistému HDPE. Z tabulky je dále vidět, že teplotní a tepelná vodivost plněných vzorků HDPE 

roste oproti čistému HDPE. 

 

Procentní změny vzorků HDPE2, resp. HDPE3 oproti HDPE1 jsou uvedené v tabulce 9. 
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 HDPE2 vs HDPE1 HDPE3 vs HDPE1 

 11..  KkgJc p  -5,124 -13,460 

 12 . sm  10,007 18,531 

 11..  KmWk  4,501 2,032 

Tabulka 9. Procentní změny vzorků HDPE2, HDPE3 vůči HDPE1 

 

Z tabulky je vidět, že specifická tepelná kapacita HDPE2 vs HDPE1 klesá o 5%, takže 

se rychleji ohřívá než HDPE3 vs HDPE1. Z tabulky je patrné, že teplotní vodivost 

plněného zlatého vzorku roste rychleji oproti vzorku plněnému šedým barvivem. 
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4 ZÁVĚR 

 

V bakalářské práci jsem se zabýval problematikou tepelných vlastností vybraných 

makromolekulárních materiálů. Byly sledovány tři klony vysoce hustotního polyetylénu 

plněného zlatým a šedým pigmentem a čistý vysokohustotní polyetylén. 

Byla zpracována přiměřená rešerše materiálů. 

V další části jsem se věnoval detailnímu popisu měření, jeho vyhodnocení a technické 

realizaci. 

V zavěrečné části uvádím přehled naměřených výsledků spolu s jejich analýzou. 

U HDPE byl dosažen uspokojivý soulad naměřených a tabulkových hodnot,  

i když interval jednotlivých hodnot je poměrně široký. 

V porovnání hodnot měřených vzorků jsem zjistil, že specifická tepelná kapacita 

plněných vzorků HDPE klesá oproti čistému HDPE. Dále jsem zjistil, že teplotní a tepelná 

vodivost plněných vzorků HDPE roste oproti čistému HDPE. 
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