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IZVLEČEK 

Meritve toplotne prevodnosti trdnin so zahtevne, saj k prenosu toplote prispevajo 

prevajanje, konvekcija in sevanje. Izdelali smo merilnik, kjer lahko vpliv konvekcije in 

sevanja minimiziramo. Merilnik je sestavljen iz dveh izoliranih zračnih komor, med 

kateri postavimo merjenec. Temperaturo zraka v posamezni komori reguliramo z 

bakrenim spiralnim grelnikom, skozi katerega teče voda. Specifično toplotno 

prevodnost določimo z meritvijo masnih pretokov vode, ki segreva zrak v komori z 

visoko temperaturo in ohlaja zrak v komori z nizko temperaturo, z meritvijo 

temperaturnih razlik pritekajoče in iztekajoče vode v obeh komorah ter temperaturne 

razlike med komorama. 

 

Ključne besede: toplotna prevodnost, toplotni tok, naprava za določanje specifične 

toplotne prevodnosti trdnin 

 

ABSTRACT 

Thermal conductivity is relatively difficult to determine because heat can be transferred 

by conduction, convection and radiation. We designed a device, in which the impact of 

radiation and convection is negligible. The device consists of two separate air chambers 

with the test object between them. The temperatures of the chambers are regulated via 

water filled copper coils. Thermal conductivity is determined from the measured mass 

fluxes of water, difference between the temperature of water flowing into the chamber 

and water flowing out of the chamber and difference between the air temperature in 

chamber with high temperature and chamber with low temperature. 

 

Key words: heat transfer, heat flow, device for measuring the specific heat coefficient 

thermal conductivity



 

 

III 

Vsebina 

1 Uvod ................................................................................................................... 1 

2 Izdelava merilnika za določanje specifične toplotne prevodnosti trdnin................ 1 

2.1 Grelni sistem.................................................................................................. 3 

2.2 Povezava mešalnega tripotnega ventila s črpalko ........................................... 4 

2.3 Hladilni sistem ............................................................................................... 4 

3 Določanje specifične toplotne prevodnosti ........................................................... 6 

4 Meritve in rezultati .............................................................................................. 8 

5 Analiza rezultatov .............................................................................................. 12 

6 Zaključek........................................................................................................... 14 



 

 

1 

1 Uvod 
 

V vsakdanjem življenju opažamo, da vsa telesa, ne glede na njihovo začetno 

temperaturo, po dovolj dolgem času dosežejo toplotno ravnovesje z okolico. Telesa 

tako dolgo izmenjujejo toploto z okolico, da se temperatura telesa izenači s temperaturo 

okolice. Toplota med telesi prehaja na več načinov: s prevajanjem, konvekcijo in 

sevanjem. Specifična toplotna prevodnost je lastnost snovi, ki pove, koliko toplote se 

prenese na časovno enoto skozi 1 m snovi, če je temperaturna razlika med krajiščema 

1 K [1]. Snovi z nizko specifično toplotno prevodnostjo imenujemo toplotni izolatorji. 

Zelo dober toplotni izolator je npr. polistiren. Snovi, ki imajo visoko specifično 

toplotno prevodnost, imenujemo prevodniki. Primer dobrega toplotnega prevodnika so 

kovine. 

 

Eksperimentalni postopki za določanje specifične toplotne prevodnosti so izjemno 

zahtevni. Meritev je potrebno zastaviti tako, da je vpliv sevanja in konvekcije v 

notranjosti merilnika zanemarljiv. Težave povzročajo predvsem električni grelniki v 

merilnikih. Zaradi izgub, ki jih povzročajo radialni toplotni tokovi po grelniku, je 

namreč zelo zahtevno natančno določiti moč grelnika [2]. Pri dosedanjih praktičnih in 

cenovno dostopnih merilnikih specifične toplotne prevodnosti tankih materialov 

prihaja do težav, saj ne moremo zanemariti plasti zraka med grelcem in merjencem [3]. 

V ta namen smo želeli izdelati merilnik, ki bo omogočal meritve specifične toplotne 

prevodnosti tankih plasti snovi. Natančnost meritve specifične toplotne prevodnosti je 

odvisna od temperaturne razlike pri meritvi, zato smo izdelali merilnik z relativno 

visokim temperaturnim razponom, da lahko merimo specifične toplotne prevodnosti v 

različnih temperaturnih intervalih. 

  

V nadaljevanju najprej opišemo izdelavo naprave (poglavje 2). V poglavju 3 nato 

opišemo postopek meritev ter izračuna specifične toplotne prevodnosti. V poglavju 4 

predstavimo meritve specifične toplotne prevodnosti za steklo in polistiren in izmerjene 

vrednosti primerjamo z vrednostmi specifične toplotne prevodnosti, ki so podane v 

literaturi. Merilnik nato uporabimo za merjenje specifične toplotne prevodnosti za 

material z neznano vrednostjo specifične toplotne prevodnosti. V 5. poglavju 

analiziramo meritve in določimo območje delovanja merilnika. 

 

2 Izdelava merilnika za določanje specifične toplotne prevodnosti 

trdnin 
 

Merilnik je sestavljen iz dveh komor (toplotnih rezervoarjev), med kateri postavimo 

merjenec. V prvi komori zrak segrejemo do izbrane visoke temperature in nato to 

temperaturo ohranjamo. V drugi komori pa zrak ohladimo do izbrane temperature in 

nato ohranjamo to temperaturo. Zgradba obeh komor je identična, debelina njune 

izolacije je veliko večja od debeline merjenca. Komori segrevamo in ohlajamo z 

vodnim tokom skozi bakrene tuljave.  
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Slika 1. Shematski prikaz merilnika 

 

Komori (slika 2) smo izdelali iz aluminija z  debelino 1 mm, ki se tipično uporablja za 

strešne kritine. Komori sta kvadratne oblike z zunanjo dolžino stranice 70 cm ter z 

notranjo dolžino stranice 50 cm. Med obe plasti aluminija smo vstavili izolacijo 

Styrodur 2800C s podano specifično toplotno prevodnostjo 0,035 W/mK [4]. V 

komore smo postavili bakrene cevi s premerom 10,0 mm,  ki smo jih zvili v tuljavo z 

10 navoji in premerom 30,0 cm (slika 2). Vse spoje med ploščami ekstrudiranega 

polistirena smo zapolnili z izolacijsko poliuretansko peno. S peno smo zapolnili tudi 

vse izvrtine, da smo minimizirali izgube (slika 3). 

 

 
 

Slika 2. Sestavni elementi ene komore; a) ohišje, izdelano iz aluminija z debelino 

1,0 mm , b) izolacijski material XPS ekstrudirani polistiren in c) tuljava iz bakrene cevi. 
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Slika 3. Prikaz zapolnitve spojev izolacije komore s poliuretansko peno 

 

2.1 Grelni sistem 

Pri izdelavi grelnega sistema smo naleteli na veliko težav. Sprva smo želeli sami 

narediti grelnik, katerega segrevanje bi regulirali z digitalnim vezjem, vendar smo se 

po posvetu s strokovnjaki s področja ogrevanja odločili, da bo za naše potrebe in 

finančne okvire moral zadoščati grelnik nižjega cenovnega razreda. Zato smo za gretje 

uporabili komercialni grelnik vode Hendi z močjo 1800 W ter kapaciteto vode 25 l. 

Temperaturo vode v grelniku smo merili z Vernierjevim termometrom. Odločili smo 

se, da zaradi temperaturnih obremenitev celotnega sistema napeljave, izolacije, cevi in 

sponk vode ne segrevamo na temperaturo višjo od 70 C.  Z začetnimi testiranji smo 

najprej preverili delovanje sistema. Ugotovili smo, da grelnik ni dovolj natančen za 

naše meritve, saj je nihanje temperature vode v grelniku zaradi lastnosti delovanja 

termostata grelnika preveliko. Na sliki 4 je temperatura ( )T  vode v grelniku v 

odvisnosti od časa ( )t . Iz grafa razberemo, da temperatura niha v razponu o± 2,5 C.  Da 

bi nihanje temperature vode odpravili, ali pa vsaj zmanjšali, smo vodo iz grelnika po 

cevi preusmerili v dodatno posodo z večjo prostornino, v kateri je bila prav tako voda. 

Voda iz grelnika se ni mešala z vodo v dodatni posodi; preko toplotnega izmenjevalnika 

je le oddala toploto vodi v dodatni posodi. V komoro z visoko temperaturo smo z drugo 

črpalko črpali vodo iz dodatne posode in s tem zagotovili konstantno temperaturo vode, 

ki je pritekala v komoro. S tem načinom smo v komori vzdrževali konstantno 

temperaturo zraka. Komora nam je služila kot visokotemperaturni toplotni rezervoar. 

Da bi zagotavljali enako temperaturo zraka po vsej komori, smo vanjo namestili 

ventilator. 
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Slika 4. Temperatura ( )T  vode v grelniku v odvisnosti od časa ( )t  

 

2.2 Povezava mešalnega tripotnega ventila s črpalko 

Za sistem mešanja in dovajanja vode smo uporabili črpalko za domače vodne ogrevalne 

sisteme, in sicer črpalko Grundfos UPS 25-40 180 (slika 5a), s tremi nastavitvami moči 

pretoka (30 W, 50 W in 75 W). Preko 10 stopenjskega tripotnega ventila smo naredili 

obvod, za primer, če bi bil vodni tok prevelik že ob najnižji nastavitvi moči črpalke. S 

tripotnim mešalnim ventilom (slika 5b) smo dosegli veliko boljše mešanje vode, preden 

smo vodo včrpali v sistem, s čimer smo dosegli bolj konstantno raven temperature vode. 

 

 
Slika 5. a) Grundfos črpalka za pogon vode po sistemu, s tremi različnimi nastavitvami 

moči pretoka in b) Seltron  mešalni ventil z možnostjo nastavljanja pretoka. 

 

2.3 Hladilni sistem 

Hladilni sistem je narejen podobno kot grelni. Sestavljen je iz bakrene cevi z 10 navoji 

in premerom 30,0 cm  (slika 6). Hlajenje je izvedeno z vodo iz vodovodnega omrežja, 

saj nam le-ta zagotavlja za naše potrebe ustrezen pretok in primerno stabilno 
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temperaturo. S tem načinom smo v komori vzdrževali konstantno temperaturo. Ta 

komora nam je služila kot nizkotemperaturni toplotni rezervoar. Tako kot pri 

rezervoarju z visoko temperaturo smo tudi v rezervoar z nizko temperaturo vgradili 

ventilator, ki zagotavlja enako temperaturo po vsej komori. Razlika temperatur vroče 

vode za ogrevanje (približno o70 C) in hladne vode za ohlajanje (približno o15 C) je 

dovolj velika za izvedbo meritev. 

 

 
 

Slika 6. Komora z vgrajeno hladilno tuljavo iz bakrene cevi 

 

Fotografija kompletnega merilnega sistema je na sliki 7. Na levi strani mize imamo 

postavljeno komoro z visoko temperaturo, na desni strani pa komoro z nizko 

temperaturo. Pod mizo na desni strani je posoda z grelnikom, levo od nje pa dodatna 

posoda. Pod mizo je vidna tudi črpalka s tripotnim mešalnim ventilom. 

 

 
 

Slika 7. Merilnik za določanje specifične toplotne prevodnosti. Na mizi levo je komora 

z visoko temperaturo, desno pa komora z nizko temperaturo. Pod mizo desno je posoda 

z grelnikom, levo poleg nje pa dodatna posoda z vodo. Pod mizo je vidna tudi črpalka 

s tripotnim mešalnim ventilom.  
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3 Določanje specifične toplotne prevodnosti 
 

Na sliki 8 je prikazana fizikalna shema merilnika specifične toplotne prevodnosti, 

katerega izdelavo smo predstavili v prejšnjem poglavju. V komoro z visoko 

temperaturo zraka 
1( )T  dovajamo vodo s temperaturo 

1,inT  odtekajoča voda ima 

temperaturo 
1.outT  

inP  je toplotni tok, s katerim tuljava segreva zrak v komori z visoko 

temperaturo. V komoro z nizko temperaturo zraka 
2( )T  dovajamo vodo s temperaturo 

2inT , odtekajoča voda ima temperaturo 
2.outT outP  je odvedeni toplotni tok iz komore z 

nizko temperaturo, kjer tuljava ohlaja zrak. 
sP  je toplotni tok skozi merjenec. 

1P  

predstavlja toplotni tok skozi stene iz komore z visoko temperaturo v okolico s 

temperaturo 
0 ,T saj je 

1 0.T T  
2P  predstavlja toplotni tok iz okolice skozi stene v 

komoro z nizko temperaturo, saj je 
2 0.T T  

 
 

Slika 8. Fizikalna shema merilnika. Fizikalne količine so vpeljane v tekstu. 

 

Doveden toplotni tok v komoro z visoko temperaturo ( )inP  določimo z merjenjem 

masnega pretoka vode 
1(Φ )m

 ter temperatur 
1inT  in 

1.outT  Odveden toplotni tok iz 

komore z nizko temperaturo ( )outP  določimo z merjenjem masnega pretoka vode 

m2(Φ )  in temperatur 2inT  ter 
2.outT  Po dovolj dolgem času, ko se vzpostavi stacionarno 

stanje in se noben toplotni tok v merilniku več ne spreminja, lahko določimo toplotni 

tok skozi merjenec ( )sP  na tri načine, če poznamo specifično toplotno prevodnost 

merjenca. 

 

Prva možnost za določitev toplotnega toka skozi merjenec ( )sP  je s primerjavo 

pritekajočega toplotnega toka ( )inP v komoro z visoko temperaturo ter vsote dveh 

odtekajočih toplotnih tokov iz komore z visoko temperaturo 1( )T , in sicer toplotnega 
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toka skozi stene komore z visoko temperaturo 
1( )P  in toplotnega toka skozi merjenec 

( ).sP  

 

Druga možnost za določitev toplotnega toka skozi merjenec  sP  je s primerjavo dveh 

pritekajočih toplotnih tokov v komoro z nizko temperaturo, in sicer toplotnega toka 

skozi merjenec ( )sP  in toplotnega toka skozi stene komor 
2( )P z nizko temperaturo 

2( )T , ter odtekajočega toplotnega toka ( )outP  iz komore z nizko temperaturo.  

 

Pri tretji možnosti pa toplotni tok skozi merjenec ( )sP  izračunamo kot [5]: 

 

 1 2( )
,s m m

m

T T
P S

d



   (1) 

kjer je 
m specifična toplotna prevodnost merjenca, ( )md njegova debelina, ( )mS  

njegova površina, 
1T  in 

2T  pa sta temperaturi na obeh površinah merjenca. Za potrebe 

nadaljnje obravnave vpeljimo še toplotno prevodnost ( ),mR ki jo definiramo kot 

razmerje med debelino merjenca 
md  in specifično toplotno prevodnostjo merjenca: 

 .m
m

m

d
R


   (2) 

  

Toplotna tokova 
1P  in 

2P  sta različna zaradi različnih temperaturnih razlik 
1 0T T  

ter 
0 2.T T  Stacionarno stanje se v obeh komorah ne vzpostavi enako hitro. Toplotna 

kapaciteta obeh komor je sicer enaka, a je 
1 0 0 2( ) ( ),T T T T    zato se v komori z nizko 

temperaturo prej vzpostavi stacionarno stanje. Toplotni tok v visokotemperaturni 

komori namreč segreva celoten sistem, zato traja dalj časa, da se v tej komori vzpostavi 

stacionarno stanje. Toplotna kapaciteta merjenca je pričakovano majhna v primerjavi s 

toplotno kapaciteto sten komore, zato je kljub razmeroma veliki temperaturni razliki 

1 2( )T T  pričakovati, da bo vrednost 
sP  hitreje dosegla vrednost v stacionarnem stanju 

kot toplotni tokovi v komori z visoko temperaturo. Zaradi navedenih razlogov smo se 

odločili, da prve od zgoraj navedenih možnosti za določitev 
sP , ne uporabimo. Meritev 

temperatur 
1inT  in 

1outT zato v nadaljevanju ne uporabljamo v izračunih, merili smo jih 

le zaradi nadzora pravilnosti delovanja merilnika. 

 

Odveden toplotni tok iz toplotnega rezervoarja z nizko temperaturo 2T  lahko zapišemo 

kot: 

  2 2 2Φ ,out m out inP c T T    (3) 

 

pri čemer je specifična toplotna kapaciteta vode pri konstantnem tlaku 

= 4181J/kgKc    [6]. Toplotni tok skozi steno sP  je enak odvedenemu toplotnemu toku 
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,outP če lahko zaradi majhne temperaturne razlike 
0 2T T  toplotni tok skozi stene 

komore z nizko temperaturo 
2T  zanemarimo. Ko združimo enačbi (1) in (3) dobimo 

izraz za določitev toplotne prevodnosti
m : 

 
 2 2 2

1 2

Φ
.

( )

m out in

m m

m

c T T
d

S T T






  (4) 

 

4 Meritve in rezultati 
 

Merilno napravo smo preizkusili z dvema skupinama merjencev iz materiala z znano 

specifično toplotno prevodnostjo različnih debelin. Tako smo za meritev najprej 

uporabili merjence iz stekla, ki ima specifično toplotno prevodnost 0,75 W/mK.s    

Meritve smo opravili s tremi različnimi debelinami stekla, in sicer: 2,0 mm, 4,0 mm in 

6,0 mm. Nato smo opravili meritve še z merjencem iz polistirena, ki ima specifično 

toplotno prevodnost 0,037 W/mK.p   Meritve smo opravili s tremi različnimi 

debelinami, in sicer: 10,0 mm, 20,0 mm in 30,0 mm. Nazadnje smo meritev opravili še 

z merjencem z neznano specifično toplotno prevodnostjo. Pripravili smo merjence iz 

ene, dveh in treh plasti. Debelina posamezne plasti je bila 2,0 mm. Pri meritvah 

specifične toplotne prevodnosti vseh treh merjencev iz enakega materiala smo 

zagotovili konstantna pretoka vode 
1m  in 

2m . Temperatura okolice je bila v času 

vseh meritev konstantna, in sicer o

0 (22,0 0,5) C.T   Površina merjenca je 

2(0,25 0,01)mmS    in je pri vseh meritvah enaka. 

 

Sprva smo morali na intervalu meritev umeriti vse senzorje temperature. To smo izvedli 

tako, da smo vse senzorje hkrati potopili na enako globino v posodo z mirujočo vodo z 

začetno temperaturo vode približno o60 C ter spremljali podatek posameznega 

temperaturnega senzorja o temperaturi vode. Počakali smo, da se je voda ohladila na 

sobno temperaturo (slika 9). 
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Slika 9. Umeritvene krivulje (temperature vode ( )T  v odvisnosti od časa ( )t  šestih 

temperaturnih senzorjev 
1sT , 

2sT , 
3sT , 

4sT , 
5sT  in 

6 ,sT ki smo jih uporabili za meritve 

1 2 1 1 2 2, , , , ter .in out in outT T T T T T         

 

Umeritveno krivuljo smo uporabili, da smo lahko odčitali odstopanje meritev 

posameznih senzorjev od referenčne vrednosti. Za referenčno vrednost smo izbrali 

temperaturo, ki jo kaže senzor 
4.sT  Zanimala so nas samo relativna odstopanja 

temperatur vseh senzorjev glede na temperaturo referenčnega senzorja, saj so nas pri 

meritvah zanimale razlike temperatur. Znana odstopanja temperatur, ki jih izmerijo 

senzorji smo upoštevali pri nadaljnjih izračunih specifične toplotne prevodnosti.  

 

Meritve specifične toplotne prevodnosti za merjence iz stekla so prikazane na sliki 10. 

Masni pretok vode je bil pri vseh meritvah s steklom konstanten in je znašal  

m2Φ = (0,054±0,003) kg/s = 0,054 (1±0,05) kg/s.     Meritve smo opravljali na merjencih z 

debelinami 2,0 mm, 4,0 mm ter 6,0 mm. V tabeli 1 so zbrane temperaturne razlike 

12 1 2T T T    in 
2 2 2out inT T T    za merjence iz stekla različnih debelin in izračunane 

vrednosti specifične toplotne prevodnosti. Specifično toplotno prevodnost za 

posamezni merjenec smo izračunali po enačbi (4). 
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Slika 10. Meritve toplotne prevodnosti stekla. Temperature ( )T  v odvisnosti od časa 

( )t  v stacionarnem stanju;
1T  je temperatura zraka v komori z visoko temperaturo in 

2T

temperatura zraka v komori z nizko temperaturo, 
2inT  je temperatura vode, ki priteka, 

2outT  je temperatura vode, ki izteka iz komore z nizko temperaturo. Debeline steklene 

plošče so a) 
1 2,0 mmsd   , b) 

2 4,0 mmsd   in c) 
3 6,0 mm.sd    

 

[mm]sd   12 [K]T   2 [K]T   [W/mK]  

2,0 0,1  2,0 0,2  0,9 0,2  0,8 0,3  

4,0 0,1  3,9 0,2  0,9 0,2  0,8 0,3  

6,0 0,1  4,3 0,2  0,7 0,2  0,9 0,3  

 

Tabela 1.  Razlike temperatur 
12 1 2T T T   ter

2 2 2out inT T T   in izračunane specifične 

toplotne prevodnosti ( ) za steklo različnih debelin ( ).sd  

 

Pri meritvah temperatur 
1 2 2 2, , inin outT T T T     z merjenci treh različnih debelin stekla smo 

v stacionarnem stanju ugotovili, da je temperaturna razlika 
1 2T T  pri debelejšem steklu 

večja (slika  10), kar potrjuje pravilno delovanje merilnika. Večjo razliko temperatur 

zraka v komorah pričakujemo, če je med njima merjenec z večjo toplotno upornostjo 

,R  ta pa linearno narašča z večanjem debeline materiala (glej enačbo (2)). 

 

Meritve specifične toplotne prevodnosti za merjence iz polistirena so prikazane 

na   sliki 11. Masni pretok vode je bil pri vseh meritvah s polistirenom konstanten in je 

znašal m2Φ (0,016 0,001) kg/s 0,016 (1 0,05) kg/s.       V tabeli 2 so zbrane 

temperaturne razlike 12 1 2T T T    in 
2 2 2out inT T T    za merjence iz polistirena 

različnih debelin in izračunane vrednosti specifične toplotne prevodnosti. 
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Slika 11. Meritve toplotne prevodnosti polistirena. Temperature ( )T  v odvisnosti od 

časa ( )t  v stacionarnem stanju; 
1T  je temperatura zraka v komori z visoko temperaturo 

in 
2T temperatura zraka v komori z nizko temperaturo, 

2inT  je temperatura vode, ki 

priteka, 
2outT  je temperatura vode, ki izteka iz komore z nizko temperaturo. Debeline 

plošč iz polistirena so a) 
1 10,0 mm,pd    b) 

2 20,0 mmpd   ter c) 
3 30,0 mm.pd    

 

[mm]pd   
12 [K]T   2 [K]T   [W/mK]  

10,0 0,1  33,0 0,2  0,5 0,2  0,04 0,02  

20,0 0,1  37,0 0,2  0,5 0,2  0,07 0,04  

30,0 0,1  37,1 0,2  0,5 0,2  0,11 0,05  

 

Tabela 2. Razlike temperatur 
12T ter

2T in izračunane specifične toplotne prevodnosti 

( )  za polistiren različnih debelin ( )pd . 

 

Meritve specifične toplotne prevodnosti neznanega merjenca so prikazane na sliki 12. 

Masni pretok vode je bil pri vseh meritvah z merjencem iz neznanega materiala 

konstanten in je znašal m2Φ (0,016 0,001) kg/s 0,016 (1 0,05) kg/s       . V tabeli 3 so 

zbrane temperaturne razlike 12 1 2T T T    in 
2 2 2out inT T T    za merjence iz 

neznanega materiala različnih debelin in izračunane vrednosti specifične toplotne 

prevodnosti. 
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Slika 12. Meritve toplotne prevodnosti neznanega materiala. Temperature ( )T  v 

odvisnosti od časa ( )t  v stacionarnem stanju; 
1T  je temperatura zraka v komori z 

visoko temperaturo in 
2T temperatura zraka v komori z nizko temperaturo, 

2inT  je 

temperatura vode, ki priteka, 
2outT  je temperatura vode, ki izteka iz komore z nizko 

temperaturo. Debeline merjenca iz neznanega materiala so a)
1 2,0 mm,nd  

1b) 2 4,0 mmnd   ter c) 
13 6,0 mmnd   . 

 

[mm]nd  12 [K]T   2 [K]T   [W/mK]  

2,0 0,1  34,0 0,2  1,1 0,2  0,017 0,004  

4,0 0,1  36,4 0,2  0,6 0,2  0,018 0,007  

6,0 0,1  35,5 0,2  0,6 0,2  0,027 0,011  

 

Tabela 3. Razlike temperatur 
12T ter

2T in izračunane specifične toplotne prevodnosti 

( )   za merjenec iz neznanega materiala različnih debelin ( )nd . 

 

5 Analiza rezultatov 
 

Izmerjene specifične toplotne prevodnosti za steklo so podane v tabeli 1, za polistiren 

v tabeli 2 in za neznan material v tabeli 3. Pričakovali smo, da bo izmerjena vrednost 

specifične toplotne prevodnosti za nek material neodvisna od debeline vzorca, toplotna 

upornost pa bo naraščala linearno z debelino materiala. Na sliki 13, 14 in 15 so 

prikazane izmerjene toplotne prevodnosti in toplotne upornosti pri različnih debelinah 

za vse tri materiale.  
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Slika 13. a) Izmerjena specifična toplotna prevodnost ( )  stekla v odvisnosti od 

debeline vzorca (d) v primerjavi z znano specifično toplotno prevodnostjo 

(0,75 W/mK),  narisano s črtkano črto. b) Odvisnost izmerjene toplotne upornosti 

stekla ( )R  od debeline vzorca ( ).d  Črtkana črta predstavlja upornost stekla, ki jo 

izračunamo iz znane specifične toplotne prevodnosti.  

 

 
 

Slika 14. Izmerjena specifična toplotna prevodnost polistirena ( )  v odvisnosti od 

debeline vzorca (d) v primerjavi z znano specifično toplotno prevodnostjo 

(0,037 W/mK),  prikazano z črtkano črto. b) Izmerjena toplotna upornost polistirena 

( )R v odvisnosti od debeline vzorca (d). Črtkana črta predstavlja toplotno upornost 

polistirena, ki jo izračunamo iz znane specifične toplotne prevodnosti. 
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Slika 15. Izmerjena specifična toplotna prevodnost ( ) merjenca iz neznanega 

materiala v odvisnosti od debeline vzorca (d). b) Odvisnost izmerjene toplotne 

upornosti ( )R  v odvisnosti od debeline vzorca (d). 

 

Za steklo se izmerjena specifična toplotna prevodnost pri vseh treh debelinah v okviru 

napake meritve ujema z znano vrednostjo specifične toplotne prevodnosti za steklo. 

Enako velja za toplotno upornost. Pri meritvah specifične toplotne prevodnosti 

polistirena pa ugotovimo, da se dve od treh meritev specifične toplotne prevodnosti 

polistirena s pričakovano vrednostjo ne ujemata niti v okviru napake. Enako velja za 

toplotno upornost. V obeh primerih dobimo ujemanje z znano vrednostjo le pri 

najmanjših debelinah vzorca. Menimo, da so razhajanja pri polistirenu večja kot pri 

steklu, ker ima polistiren večjo toplotno upornost kot steklo. Za merilnik namreč obstaja 

neka mejna vrednost toplotne upornosti, pri kateri je merilnik specifične toplotne 

prevodnosti še zanesljiv. 

 

Za neznani material se izmerjene specifične toplotne prevodnosti pri različnih 

debelinah ravno še ujemajo v okviru napake. Na osnovi povprečne specifične toplotne 

prevodnosti izračunane iz meritev pri vzorcih z debelino 2,0 mm in 4,0 mm, lahko 

napovemo, da je toplotna upornost za material z debelino 6,0 mm enaka 20,35 m K/W.  

Predvidevamo, da je izmerjena toplotna upornost merjenca iz neznanega materiala 

prevelika, zato meritev ni več zanesljiva. Pri polistirenu smo dobro ujemanje specifične 

toplotne prevodnosti dobili še pri toplotni upornosti 20,25 m K/W,  zato sklepamo, da 

je to približna mejna vrednost toplotne upornosti za naš merilnik. 

 

6 Zaključek 
 

Specifično toplotno prevodnost je eksperimentalno zahtevno določiti, posebej za dobro 

izolativne materiale. Materiale ločimo na dobro izolativne z nižjo vrednostjo specifične 

toplotne prevodnosti, ter materiale, ki so bolj toplotno prevodni in imajo večjo vrednost 

specifične toplotne prevodnosti. Pri meritvah nam natančno določanje specifične 

toplotne prevodnosti lahko otežujejo prispevki sevanja in konvekcije. Zato smo izdelali 
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merilnik, s katerim smo želeli prispevke teh dveh pojavov minimizirati. Merilnik smo 

izdelali iz dveh zračnih komor, ki smo jih dobro izolirali. V komori smo postavili 

bakreni tuljavi, ki smo jih z vodnim tokom segrevali oziroma ohlajali. V obe komori 

smo namestili ventilatorja, da smo zmanjšali prispevek konvekcije. Notranjost in 

zunanjost komor smo izdelali iz aluminija, s čimer smo zmanjšali prispevek sevanja. 

Gretje vode je potekalo preko kaskadnega sistema iz dveh posod (grelne posode z 

grelnikom, dodatne posode in toplotnim izmenjevalnikom med njima), tako smo 

minimizirati nihanje vtekajoče vode v komoro z visoko temperaturo. Komoro z nizko 

temperaturo smo ohlajali z vodo iz vodovodnega omrežja. Specifično toplotno 

prevodnost smo izračunali iz izmerjene razlike temperatur odtekajoče in vtekajoče vode 

v komori z nizko temperaturo. Za določitev specifične toplotne prevodnosti smo morali 

izmeriti še masne tokove vode v bakreni tuljavi toplotnega rezervoarja z nizko 

temperaturo. 

 

V diplomskem seminarju smo prikazali primere meritev za dobro in slabo toplotno 

izolativne materiale. Ocenili smo mejno območje delovanja merilnika, ki je določeno s 

toplotno upornostjo merjenca. Iz meritev znanih merjencev smo ocenili, da lahko z 

našim merilnikom dokaj natančno izmerimo specifično toplotno prevodnost za 

merjence, ki imajo toplotno upornost do 20,25 m K/W.   

 

Merilnik ima tako v tej fazi zaradi velikih merilnih napak zgolj omejeno uporabnost.  

Za povečanje merilnega območja in povečanje natančnosti merilnika so potrebne 

njegove izboljšave. Povečati moramo toplotni tok skozi merjenec in s tem pridobiti 

možnost merjenja merjencev z večjo toplotno upornostjo. Pri tem je treba upoštevati 

zgornjo omejitev temperaturne obstojnosti izolacijskega materiala, ki je za dolgotrajne 

obremenitve približno o80 C.  Prav tako bi lahko z dodatnim zapornim ventilom 

zmanjšali pretok vode, ki bi nam omogočal zmanjšanje napake meritve. 
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