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Pomiary w³asnoœci cieplnych kompozytów metod¹ quasistacjonarn¹

Streszczenie. W³asnoœci cieplne kompozytów maj¹ istotne znaczenie w diagnostyce metodami termowizyjnymi
i ocenie stopnia destrukcji. Spoœród znanych metod pomiaru przewodnoœci cieplnej i ciep³a w³aœciwego metody sta-
cjonarne pozwalaj¹ na bezpoœredni pomiar w odró¿nieniu od niestacjonarnych. Zak³adaj¹c liniow¹ zale¿noœæ ciep³a
w³aœciwego i przewodnoœci cieplnej od temperatury mo¿liwy jest pomiar metod¹ quasistacjonarn¹. W artykule
przedstawiono zasady i wyniki pomiaru przewodnoœci cieplnej i ciep³a w³aœciwego kompozytów poliestrowo-szkla-
nych.

MEASUREMENTS OF THERMAL PROPERTIES OF COMPOSITES BY QUASI-STATIONARY
Summary. Thermal properties of composites are important in the diagnosis of thermographic methods and asses-
sing the degree of destruction. Among the known methods of measuring thermal conductivity and specific heat of
the stationary method allows the direct measurement as opposed to non-stationary. Assuming a linear dependence
of specific heat and thermal conductivity on temperature can be measured by quasi-stationary. The article presents
the principles and results of the measurement of thermal conductivity and specific heat of the polyester – glass com-
posite.

1. WSTÊP

W³asnoœci cieplne laminatów maj¹ istotne znaczenie
w wielu metodach diagnostyki, a szczególnie termowi-
zyjnej. Ich zmiana pozwala okreœliæ stopieñ degradacji
materia³u, a co za tym idzie utratê w³asnoœci wytrzyma-
³oœciowych. Szczególnie dobr¹ miar¹ jest przewodnoœæ
cieplna. Pojawienie siê szczelin pomiêdzy wzmocnieniem
a osnow¹ poci¹ga za sob¹ spadek przewodnoœci cieplnej,
a dynamika tych zmian jest na tyle du¿a, ¿e s¹ one jedno-
znacznie identyfikowalne. Metody identyfikacji termowi-
zyjnej opieraj¹ siê na pomiarze dynamiki zmian tempera-
tury na powierzchni laminatu. Zmiany te mo¿na opisaæ
równaniem Fouriera-Kirchoffa w stanie nieustalonym.
Prócz przewodnoœci cieplnej znana musi byæ równie¿ po-
jemnoœæ cieplna laminatu, gdy¿ w stanie nieustalonym
o przep³ywie ciep³a decyduje dyfuzyjnoœæ cieplna.
W tych warunkach niezbêdny staje siê pomiar pojemnoœ-
ci cieplnej lub ciep³a w³aœciwego [1-3].

Znanych jest wiele metod pomiaru wspomnianych
w³asnoœci cieplnych. Wszystkie one bazuj¹ na regularnych
kszta³tach próbek: p³ycie, walcu lub kuli opisuj¹c przep³yw
ciep³a w stanie ustalonym lub nieustalonym. W przypadku
badania pow³ok cylindrycznych kszta³t próbki nie tylko
nie jest p³aski, ale równie¿ musi mieæ okreœlone wymiary i
stan np. powierzchni ze wzglêdu na inne badania np. wy-
trzyma³oœciowe. Stwarza to dodatkowe problemy metrolo-
giczne i wymusza konstrukcjê aparatury dedykowanej dla
danego kszta³tu próbki. W takim przypadku najprostszym
rozwi¹zaniem jest stosowanie zasad fizycznych pomiaru.

W artykule przedstawiono konstrukcjê aparatury
oraz procedury pomiaru ciep³a w³aœciwego i przewod-
noœci cieplnej na aparaturze skonstruowanej specjalnie
do okreœlonego kszta³tu próbek. Próbki mia³y kszta³t
fragmentu pow³oki cylindrycznej.

Metodê okreœlono jako quasistacjonarn¹, ze wzglêdu
na to, ¿e stan ustalony wyznaczany by³ z krzywej narostu

temperatury w pomiarze przewodnoœci cieplnej, a w po-
miarach ciep³a w³aœciwego z ró¿nicy temperatury pomiê-
dzy powierzchniami izotermicznymi próbki.

2. BADANIAW£ASNE

Celem pracy by³o okreœlenie wp³ywu degradacji sta-
rzeniowo-zmêczeniowej na wybrane w³asnoœci cieplne, tj.
ciep³o w³aœciwe i wspó³czynnik przewodnoœci cieplnej. Ba-
dania prowadzono na specjalnie przygotowanym stano-
wisku opieraj¹cym siê na zasadzie pomiaru fizycznego.

Materia³em badawczym by³y próbki (Rys. 1) wyciête
z rur poliestrowo-szklanych wykonanych metod¹ nawi-
jania. Rury te poddano degradacji starzeniowo-zmêcze-
niowej prowadzonej w zadanych warunkach – œrodowis-
kowych i obci¹¿eniowych. Próbki wycinano z obszaru
œrodkowego pow³ok kompozytowych o najwiêkszym od-
kszta³ceniu.
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Rys. 1. Próbka wyciêta z rury poliestrowo-szklanej do badañ wspó³-

czynnika przewodnoœci cieplnej



2.1. Stanowisko badawcze

Charakterystyki cieplne próbek wyznaczono metod¹
dynamiczn¹. Model zak³ada³ liniowy rozk³ad temperatu-
ry na przekroju próbki, oraz stykow¹ wymianê ciep³a po-
miêdzy próbk¹ a elementem grzejnym. Zasadê pomiaru
przedstawiono na rysunku 2.

Ciep³o generowane przez grza³kê nagrzewa próbkê.
Na obu powierzchniach próbki znajduj¹ siê termopary
rejestruj¹ce temperaturê. Grza³ka zasilana jest pr¹dem
o znanej mocy. Wszystkie parametry procesu rejestrowa-
ne s¹ przez uk³ad pomiarowy, którego schemat blokowy
przedstawiono na rysunku 3a oraz widok stanowiska
pomiarowego na rysunku 3b.

Istotnym etapem przygotowañ by³o cechowanie sta-
nowiska, które przeprowadzono dla trzech wartoœci na-
piêcia zasilaj¹cego: 2, 3, 4 V [5,6]. Pomiar polega³ na reje-
stracji zmian temperatury uk³adu nagrzewaj¹cego i mocy
zasilania dla izolatora termicznego. Przyk³adowy wykres
zmian temperatury przedstawiono na rysunku 4. Na tej
podstawie wyznaczono wspó³czynnik strat, który zesta-
wiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wspó³czynniki strat uk³adu grzejnego

Moc [W] Czas [s] T1 T2 DTs K [J/°C]

0,7091 68 29,83 27,1 2,73 17,66256

1,62 50 32,52 27,83 4,69 17,27079

2,985 29 32,81 27,39 5,42 15,9714

Do dalszy obliczeñ przyjêto wartoœæ œredni¹ wyzna-
czonego wspó³czynnika start 16,97 J/°C. Ze wzglêdu na
to, ¿e styk próbki z uk³adem grzewczym nie jest idealny,
wystêpuj¹ spadki temperatury na obu powierzchniach
pomiarowych, w kolejnym etapie okreœlono spadek tem-
peratury na styku próbki z grza³k¹. Wartoœæ œrednia
spadku temperatury wynosi oko³o 3,975°C.

Pomiary zasadnicze prowadzono dla próbek nagrze-
wanych do wyrównania temperatury na górnej i dolnej
powierzchni badanej próbki. Temperaturê kontrolowano
na termometrach elektronicznych. Po wyrównaniu siê
temperatury, uruchamiano oprogramowanie i rejestrowa-
no temperatury pocz¹tkowe. Nastêpnie uruchamiano za-
silacz stabilizowany. Nagrzewanie próbki trwa³o do
chwili wzrostu temperatury na dolnej powierzchni prób-
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ki o ok. 0,1 do 0,2°C, a nastêpnie wy³¹czano nagrzewanie.
Wszystkie dane pomiarowe – moc i temperatura – by³y
rejestrowane online w czasie pomiaru. Krok czasowy po-
miaru wynosi³ 1s. Na rysunku 5 przedstawiono przyk³a-
dowy wykres zmiany temperatury.

2.2. Pomiary ciep³a w³aœciwego

Ciep³o w³aœciwe wyznaczono z bilansu cieplnego,
który okreœlono jako [2]:

Qe = Qp + Qs, (1)
gdzie:

Qe – ciep³o generowane w nagrzewnicy,
Qp – ciep³o wnikaj¹ce w próbkê,
Qs – ciep³o w³asne uk³adu nagrzewaj¹cego
Ciep³o generowane przez uk³ad nagrzewaj¹cy mo¿na

okreœliæ znaj¹c moc i czas dzia³ania nagrzewnicy, czyli [2]:
Qe = P · t (2)

gdzie:
P – moc zasilania nagrzewnicy,
t – czas nagrzewania.
Ciep³o wnikaj¹ce w próbkê wynosi [2]:

Qp = m · c · DT/2 (3)
gdzie:

m – masa próbki,
c – ciepo w³aœciwe,
DT – ró¿nica temperatury na powierzchni próbki.
Ze wzglêdu na przyjêcie liniowego rozk³adu tempera-

tury na przekroju wartoœæ œrednia wynosi 1/2 temperatury
na powierzchniach próbki.

Ciep³o poch³aniane przez uk³ad nagrzewaj¹cy mo¿na
okreœliæ podczas kalibrowania uk³adu bez próbki. Reje-
struj¹c moc, czas nagrzewania oraz przyrost temperatury
uk³adu nagrzewaj¹cego podczas cechowania uk³adu
ciep³o w³asne uk³adu nagrzewaj¹cego mo¿na okreœliæ ze
wzoru [2]:
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Rys. 4. Zale¿noœæ zmian temperatury uk³adu grzejnego od czasu na-

grzewania
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próbki

Tabela 2. Gêstoœæ i ciep³o w³aœciwe próbek

Liczba
cykli Nr prób. D³. [mm] Szer. [mm] Grub. [mm] Masa [g] Gêstoœæ

[g/cm3]
Ciep³o w³.

[J/gK] Œrednia C·r

200000

NII_1 99,3 19,9 6,58 23,86 1,83503 1,86776

1,802

3,42738

NII_2 100,6 20,15 6,5 22,21 1,68563 1,73961 2,93233

NII_3 100,4 20,2 6,9 24,07 1,72005 1,79865 3,09377

18000

NIV_1 100,7 21,1 7,7 28,77 1,75848 1,41906

1,406

2,49539

NIV_2 100,4 20,3 7,3 27,27 1,83287 1,58758 2,90984

NIV_3 100,5 20,4 7,4 25,69 1,69331 1,37443 2,32733

7500

NV_1 100,6 20,3 6,8 24,84 1,78875 1,68744

1,62276

3,0184

NV_2 100,5 20,4 6,6 23,73 1,75371 1,81512 3,1832

NV_3 100,4 20,8 6,9 25,31 1,75649 1,36571 2,39886

10000

NVI_1 100,4 21,5 6,4 24,70 1,78791 1,69815

1,64963

3,03613

NVI_2 100,3 19,8 6,5 22,95 1,77788 1,72136 3,06038

NVI_3 100,4 20,9 7,3 25,70 1,67776 1,52938 2,56594

Szk³o 120 20,6 7,8 47,00 2,43756 0,84491 2,05952



Qs = (Ps · ts / DTs) · DT (4)
gdzie:

Ps – moc elektryczna,
ts – czas nagrzewania,
DTs – ró¿nica temperatury rejestrowana podczas ce-

chowania uk³adu.
Wartoœæ w nawiasie mo¿na uznaæ jako sta³¹ przy-

rz¹du i oznaczaj¹c jako K straty w³asne uk³adu pomiaro-
wego. Z podanych zale¿noœci mo¿na wyznaczyæ ciep³o
w³aœciwe próbki.

Pomiary wykonano na 12 próbkach oznaczonych wg
tabeli. Jako próbkê kontroln¹ wykorzystano kszta³tkê
szklan¹. W tabeli 2 przedstawiono wyniki pomiarów
ciep³a w³aœciwego i gêstoœci.

2.3. Pomiar wspó³czynnika przewodnoœci cieplnej

Pomiary wspó³czynnika przewodnoœci cieplnej prze-
prowadzono na stanowisku przedstawionym na rysunku
3 na próbkach wyciêtych z rur w kierunku równoleg³ym
do osi rury z ka¿dej po piêæ sztuk – Rys.1. Dodatkowo
jednak zamontowano jedn¹ termoparê, a pomiar tempe-
ratury by³ uœredniany z trzech wartoœci. Ze wzglêdu na
proces wytwarzania gruboœæ próbek wykazywa³a od-
chy³ki na d³ugoœci, z tego wzglêdu do wyznaczania
wspó³czynnika przewodnoœci przyjmowano œredni¹
z piêciu pomiarów.

W celu zapewnienia odpowiedniego przylegania po-
wierzchnie próbek laminatu poliestrowo-szklanego po-
krywano z obu stron warstw¹ pasty termoprzewodz¹cej
na bazie srebra AG Silver

Nale¿y pamiêtaæ o tym, i¿ elementy aparatu pomiaro-
wego nie przylegaj¹ idealnie do siebie. Chropowatoœæ
i nierównoœæ ich powierzchni uniemo¿liwia idealn¹ wy-
mianê ciep³a, gdy¿ stykaj¹ siê tylko na jej czêœci. Z tego
wzglêdu na aparacie pomiarowym wystêpuj¹ spadki

temperatury a¿ w czterech miejscach: na dwóch war-
stwach silikonu, a tak¿e w szczelinach pomiêdzy grza³k¹
a próbk¹ oraz pomiêdzy próbk¹ a ch³odnic¹.

Uwzglêdniaj¹c zale¿noœci spadku temperatury na
próbce, przewodnoœæ mo¿na obliczyæ ze wzoru [2]:

l
d

=
P

A TrzD
(5)

gdzie:
l – przewodnoœæ cieplna próbki [W/mK],
d – gruboœæ próbki [m],
A – powierzchnia próbki, przez któr¹ przeprowadza-

ne jest ciep³o [m2],
DTrz – rzeczywista ró¿nica miêdzy temperatur¹ doln¹

a górn¹ [°C].
Wyniki badañ analizowano w programie Origin Pro

7.5. Znaj¹c moc strat, oraz temperaturê rzeczywist¹ wyz-
naczono ró¿nicê temperatur. Na rysunku 6 przedstawio-
no przyk³adowy wykres wzrostu temperatury nagrzewa-
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Rys. 7. Wykres zmian obliczeniowej wartoœci wspó³czynnika przewodnoœci cieplnej dla próbki wyciêtej z rury po 20·103 cykli



nej powierzchni (górna) próbki podczas pomiaru. S¹ to
próbki wyciête z rury po 20·103 cykli zmêczeniowych. Jak
widaæ temperatura roœnie a¿ do momentu jej ustabilizo-
wania. Rzeczywist¹ ustabilizowan¹ temperaturê górn¹
mo¿na wyznaczyæ za pomoc¹ aproksymacji wykresu
funkcj¹ ekspotencjaln¹ o jednym wyrazie znacz¹cym tak
jak by³o to przeprowadzone podczas cechowania stano-
wiska.

Przyk³adowe wyniki pomiaru zmian wspó³czynnika
przewodnoœci cieplnej w czasie przedstawiono na rysun-
ku 7. Uzyskane dane aproksymowano funkcj¹ ekspoten-
cjaln¹ trzeciego stopnia, której asymptota stanowi³a war-
toœæ wspó³czynnika przewodnoœci cieplnej.

Wykresy zale¿noœci wyznaczonych wartoœci wspó³-
czynnika przewodnoœci cieplnej od liczby cykli przedsta-
wiono na rysunku 8. Widoczny jest spadek wspó³czynni-
ka przewodnictwa cieplnego opisano funkcj¹: y =
A+B1X+B2X2+B3X3, gdzie A = 1,9949, B1 = -6,47989E-7, B2 = –
8,97806E-12, B3 = 5,68669E-17 a wspó³czynnik korelacji R =
0,82053.

Jak mo¿na zaobserwowaæ wraz ze wzrostem liczby
cykli wspó³czynnik przewodnictwa cieplnego zmniejsza
siê, co jest spowodowane m.in. pojawiaj¹cymi siê wada-
mi, bêd¹cymi efektem degradacji przede wszystkim zmê-
czeniowej. Obserwowany rozrzut wyznaczonych wspó³-
czynników przewodnictwa cieplnego jest wynikiem sty-

ku badanego materia³u z elementami grzejnymi jak i tech-
nologii wytwarzania próbek

3. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na
stwierdziæ, ¿e:
— Wartoœæ ciep³a w³aœciwego nie jest uzale¿niona od

liczby cykli zmêczeniowych, a jedynie od jakoœci pró-
bek wyciêtych z kompozytu poliestrowo-szklanego.

— Wspó³czynnik przewodnictwa cieplnego zmniejszy³
siê wraz z postêpuj¹cym procesem degradacji starze-
niowo-zmêczeniowej. Jest to wynikiem pojawiaj¹cych
siê mikrowad, w pocz¹tkowym etapie, prowadz¹cych
do delaminacji.

— Miar¹ degradacji starzeniowo-zmêczeniowej w bada-
nym zakresie mo¿e byæ wspó³czynnik przewodnic-
twa cieplnego wra¿liwy na zmiany strukturalne bê-
d¹ce efektem procesu eksploatacji.

— Dla pe³nego zobrazowania wp³ywu procesu degrada-
cji na prezentowane w³asnoœci cieplne nale¿a³oby po-
szerzyæ obszar badañ m.in. o wyznaczanie charakte-
rystyk wytrzyma³oœciowych.
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Rys. 8. Zale¿noœæ wspó³czynnika przewodnoœci cieplnej od liczby cykli

zmêczeniowych


