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4. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

МАТЕРІАЛІВ 

4.1. Теоретичні відомості. 

Теплоізоляційним матеріалам властивий ряд фізико-технічних 

характеристик, які виділяють їх серед інших матеріалів. Одною з важливих 

характеристик теплоізоляційних матеріалів є коефіцієнт теплопровідності. 

Найбільш конкурентними утеплювачами за співвідношенням 

економічності та теплоефективності (за умови захисного покриття) є спінений 

або екструдований пінополістироли – матеріали, отримані шляхом спікання 

гранул полістиролу. Часто саме ці утеплювачі називають пінопластом, хоча 

пінопласти - цілий клас матеріалів, що представляють собою спінені пластичні 

маси, в яких міститься близько 98% газів (переважно повітря) та 2 % пластичної 

маси.  

Існують два класи методів для вимірювання коефіцієнту теплопровідності: 

стаціонарні і нестаціонарні. Проте нестаціонарні методи мають необхідність 

складних обчислень, велику похибку визначення коефіцієнта теплопровідності 

і потребу у руйнуванні зразків. 

В даній лабораторній роботі використовується стаціонарний метод 

вимірювання коефіцієнту теплопровідності, що досягає вимірювання з 

прийнятною точністю без необхідності у проведенні дуже складних дослідів і 

розрахунків. 

Найбільш популярні теплоізоляційні матеріали переважно 

використовуються для утеплення житла у вигляді пластин або плоского шару. 

Тому досліджуваний зразок теплоізоляційного матеріалу повинен мати форму 

пластини.  

Для спрощення математичного апарату будемо досліджувати стаціонарний 

тепловий режим, коли температура досліджуваного зразка не залежить від часу. 
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Рис. 4.1 – Плоский однорідний зразок у стаціонарному тепловому потоці 

Розглянемо плоский однорідний зразок (рис. 4.1) товщиною δ з постійним 
коефіцієнтом теплопровідності λ. На зовнішніх поверхнях зразка  
підтримуються постійними температури t1 і t2. Таким чином через зразок 
проходить стаціонарний тепловий потік. 

Тепловий потік – це кількість теплоти, що передається в одиницю часу 
через довільну поверхню. 

Густина теплового потоку q – тепловий потік, віднесений до одиниці 
поверхні. Це вектор, що співпадає з напрямком поширення тепла, тобто 
направлений в сторону зменшення температури і перпендикулярний частинам  
з однаковою середньою температурою.  

Оскільки ми розглядаємо пластину, що пронизується одновимірним 
тепловим потоком з лініями, перпендикулярними до поверхні пластини, а 
коефіцієнт теплопровідності матеріалу λ приймається постійним, не залежним 
від температури, то густина теплового потоку q через таку пластину може бути 
розрахована за законом Фур'є: 

q λ
δ
t

,    (Вт/м2)            (4.1) 

де λ – коефіцієнт теплопровідності матеріалу пластини (Вт/(м·К)); 
Δt=t2–t1 – різниця температур між внутрішньою та зовнішньою 

поверхнями зразка, К; 
δ – товщина пластини, м. 
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Лабораторна установка, зображена на рис. 4.2. являє собою 

термоізольовану камеру (термокамеру) геометрично правильної форми у 

вигляді куба. 

Усередині камери встановлено точкове електричне джерело теплоти 

регульованої потужності. 

Зразок, що підлягає випробуванню, встановлюється у вигляді кришки в 

верхній частині термоізольованої камери. Розташування зразка – 

горизонтальне, напрямок теплового потоку знизу вгору.  

Рис. 4.2 – Схема термокамери 

1 – зразок, 2 – термокамера, 3 – нагрівач. 

У загальному випадку слід враховувати залежність коефіцієнта 

теплопровідності матеріалу від температури. Проте для теплоізоляційних 

матеріалів у вузькому інтервалі температур (до 60 К) величина коефіцієнта 

теплопровідності може бути прийнята постійною. 

Також при використанні зразків кінцевих розмірів в експерименті 
необхідно враховувати, що частина теплового потоку, що надходить в зразок, 
розсіюється в навколишнє середовище через торцеві поверхні. Але якщо зразки 
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виготовлені з повітряно-пористих матеріалів малої густини, розсіюванням 
теплоти через торцеві поверхні можна знехтувати. 

Суть методу в створенні стаціонарного теплового потоку, що проходить 
через плоский зразок певної товщини і спрямованого перпендикулярно до 
лицьових (найбільших) граней зразка, вимірюванні електричної потужності 
нагрівача, температури протилежних лицьових граней і товщини зразка.  

Теоретична залежність для визначення величини густини теплового 
потоку, що досягає поверхні зразка від електричної потужності нагрівального 
елементу з урахуванням геометричних особливостей внутрішнього об'єму 
камери шляхом вираження густини теплового потоку через електричну 
потужність нагрівача, що створює цей потік і за умови використання вибраної 
для установки кубічної форми коефіцієнт теплопровідності матеріалу пластини 
λ дорівнює: 

δ
S
P

зразка6 t                     (4.2) 

де η – тепловий ККД нагрівача; 
P – електрична потужність нагрівача у режимі насичення, Вт; 
Sзразка – внутрішня площа зразка, м2; 
δ – товщина пластини, м. 
Δt – різниця температур між внутрішньої та зовнішньої поверхнями зразка, К; 
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4.2. Експериментальна частина. 

З а в д а н н я .  Виміряти коефіцієнт теплопровідності наданих зразків 

різних типів пінополістиролу за допомогою лабораторної установки. 

О б л а д н а н н я :  лабораторна установка; два термометра цифрових з 

виносними датчиками; амперметр; вольтметр; годинник; лінійка; зразки; ніж 

канцелярський (за умови відсутності готового зразка); паспортні дані 

теплопровідності . 

Рис. 4.3. Деякі пристрої, що використовуються при виконані досліду 

Методика дослідження теплоізоляційних властивостей матеріалів 

1. Отримати готовий зразок теплоізоляційного матеріалу (наприклад, 

полістиролу) потрібних розмірів та форми або вирізати самостійно за 

розмірами установки. 

2. Провести вимірювання товщини зразка δ за допомогою лінійки та 

записати це значення у долях метра для використання в подальших 

обчисленнях. 
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3. Прикріпити один термодатчик у геометричному центрі верхньої 

квадратної сторони зразка, другий термодатчик - в аналогічному місці нижньої 

сторони зразка. 

4. Встановити зразок з термодатчиками на установку у якості кришки.

5. З'єднати за електричною схемою (Рис. 4.4) елементи установки - 

вимірювальні прилади (вольтметр і амперметр), що надають характеристики 

струму. 

Рис. 4.4 – Електрична схема з'єднання приладів 

5. Ввімкнути установку. Послідовно через кожні 5 хвилин знімати та 

заносити до таблиці показники t1 термодатчика, що знаходиться всередині 

установки та t2 термодатчика зовні установки. Коли значення різниці температур 

лицьових граней зразка у трьох послідовних вимірюваннях зафіксується на 

стабільному показнику, це означає, що установка вийшла на робочий режим зі 

стаціонарним тепловим потоком. Стаціонарний показник Δt потрібно записати 

для використання в подальших обчисленнях. 

12 V 
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Рис. 4.5. Експериментальна установка для вимірювання коефіцієнту теплопровідності λ: 
1 – індикатори температури;   2 – зразки;   3 – термодатчик;   4 – блок живлення;  
5 – вольтметр; 6 – амперметр; 7 – термокамера 

6. Виміряти силу струму I та напругу U для вирахування електричної 

потужності P нагрівача та записати для використання в подальших обчисленнях.  

Електрична потужність нагрівача прямо пропорційна напрузі та силі 

електричного струму, який проходить через нагрівач. 

P=U·I (4.3) 

де I – сила струму, який проходить через нагрівач 

U – напруга на нагрівачі  

Примітка: заміри показників струму слід робити саме в робочому режимі 

установки для впевненості у стабільному значенні опору електричного 

нагрівача. 
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7. Підставити всі раніше виміряні дані у виведену експериментальним 

шляхом формулу та отримати коефіцієнт теплопровідності λ. 

t
λ 5,44 I U δ

,    (Вт/(м·К))             (4.4) 

де λ – коефіцієнт теплопровідності матеріалу пластини (Вт/(м·К)); 
Δt – різниця температур між внутрішньої та зовнішньої поверхнями зразка, К; 
δ – товщина пластини, м. 
I – сила струму, що протікає через нагрівач, А 
U – напруга на нагрівачі, В 

Примітка: вищевказана формула лишається справедливою лише за умов 

незмінності розмірів та геометричної форми даної установки. 

8. Зробити висновок про відповідність теплоізоляційного матеріалу 

заявленим виробником характеристикам, порівнюючи отриманий коефіцієнт 

теплопровідності з паспортними даними, наданими виробником. 

Results and conclusions: The result of my long and thorough research was the analysis of existing 
methods for studying the heat-insulating properties of materials, which make it possible to measure the 
coefficient of thermal conductivity. In my opinion, their disadvantages include the high cost of these methods, 
long testing times, and complex mathematical analysis of experimental data.
I have created my own Author's methodology for researching the thermal insulation properties of materials, 
which allows you to quickly, accurately, inexpensively and simply measure their thermal conductivity 
coefficient, assess the compliance of the actual characteristics of the main working properties with the 
manufacturer's declared characteristics.
I have designed, built and tested a working prototype of a thermal conductivity measuring device that can be 
used with success for the education of children and adults in high school and university education, as well as 
for the needs of practicing builders and ordinary homeowners.

Figure 3. Graph of the dependence
           of heat flux density (q) 

         on the power of the heater (P)

an 

Stages of research:
At the Stage 1 of my research, I made a theoretical 
calculation of a device for measuring thermal conductivity 
and designed a laboratory device.
At the Stage 2 of my research, I was engaged in the 
development of experimental model of an installation for 
measuring thermal conductivity, and also studied its 
operational characteristics.

At the Stage 3 of my research, I developed an algorithm for 
my author's research methodology, a technological map for 
using the installation, and also planned and compiled a 
procedure for laboratory work in the educational process in 
physics for general secondary schools and for university 
education.

The aim of my research is to develop a method of measuring the 
thermal conductivity of thermal insulation materials using a self-
developed installation.

Research objectives: based on the Author's methodology to 
propose and implement in the educational process in Zaporizhzhia 
National University laboratory work and experimental sample device 
for measuring the thermal conductivity.

Object of research: methods and devices for research of heat-
insulating properties of materials.

Subject of research: methods and devices for measuring the 
thermal conductivity of heat-insulating materials.

While working on my research, I focused on the global goals of the UN, such as: 
• ensure sustainable consumption and production patterns;
• ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy;
• build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation;
• take urgent action to combat climate change and its impacts
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