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ABSTRAKT 

 Bakalářská práce s názvem Studium mechanických vlastností kompozitních materiálů 

tahovou zkouškou a zkouškou v trojbodovém ohybu je rozdělena do dvou částí. První část je 

teoretická, která se zabývá obecnou charakteristikou a rozdělením kompozitních materiálů. 

Také se zabývá lamináty, jejich výrobou a aplikací v průmyslových odvětvích. Druhá část je 

experimentální, která je zaměřena na výsledky z tahové zkoušky a zkoušky v trojbodovém 

ohybu tří druhů laminátů a porovnáním jejich mechanických vlastností.  

Klíčová slova 

Kompozitní materiál, matrice, výztuž, vlákno, laminát, tahová zkouška, zkouška v 

trojbodovém ohybu  

  

ABSTRACT 

 This Bachelor thesis called Study of mechanical properties of composite materials 

using Tensile test and 3-point Bending test is divided into two parts. The first part is 

theoretical, which deals with the general characteristics and distribution of composite 

materials. It also deals with laminates, their production and application in industry.             

The second part is experimental, which is focused on the results of Tensile tests and 3-point 

Bending tests in three kinds of laminates and comparison their mechanical properties. 
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Composite material, matrix, reinforcement, fiber, laminate, Tensile Test, 3-point Bending 
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1 ÚVOD 

 V době, kdy lidstvo začínalo experimentovat a vyrábět předměty, zbraně nebo své 

domovy bylo zapotřebí řešit problematiku nejvhodnějšího materiálu. Výběr materiálu byl 

zpravidla založen na mechanických vlastnostech potřebných k jistému účelu. Dříve cesta k 

lepšímu materiálu znamenala hledání mezi materiály, které již v dané době existovaly. V 

současnosti lze vyrobit nový materiál na základě zkušeností a znalostí základních 

mechanismů působících v pevných materiálech [1]. 

 Kompozitní materiály se svými výbornými vlastnostmi nacházejí stále větší uplatnění 

v mnoha průmyslových odvětvích. Největší výhoda a také vlastnost kompozitních materiálů 

je o dost nižší hmotnost oproti jiným technickým materiálům s uchováním dobrých 

mechanických vlastností. Setkat se s kompozitními materiály můžeme u automobilů, lodí, 

letadel, oblečení a mnoha dalších věcí.  

 Cílem bakalářské práce bylo seznámit se s vybranými typy vláknových kompozitních 

materiálů, konkrétně s lamináty se skelnými, uhlíkovými a kevlarovými vlákny a stanovit a 

porovnat jejich základní mechanické vlastnosti zkouškou tahem a zkouškou v trojbodovém 

ohybu.   
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 Úvod teoretické části je věnován charakteristikám a rozdělení kompozitních materiálů. 

Následuje popis, výroba a aplikace laminátů v průmyslových odvětvích, protože byly použity 

v rámci experimentální části práce.   

2.1 Charakteristika kompozitních materiálů 

 Kompozitní materiály jsou materiály, které jsou složené ze dvou či více složek s 

odlišnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi. Samotnou skladbu kompozitních materiálů 

tvoří výztuž a matrice. Výztuž je nespojitá složka, která je tvrdá, tuhá a pevná. Matrice je 

spojitá a plastičtější složka, která plní funkci pojiva výztuže [2].  

 Aby mohl vícesložkový materiál být zařazen mezi kompozitní materiály musí splňovat 

následující předpoklady:  

• podíl výztuže v materiálu větší než 5 % 

• materiál vyroben mísením jednotlivých složek  

• odlišné fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti složek  

• výztuž pevnější v tahu a tužší než matrice    

 Ke kompozitním materiálům nezvratně patří pojem synergismus. Vzniká při výrobě 

nového materiálu, kdy jednotlivé složky se svými vlastnostmi vzájemně spolupracují. 

Synergismus neboli synergický efekt  znamená, že vlastnosti kompozitního celku jsou vyšší, 

než poměrné sečtení vlastností jednotlivých složek .    

 Kompozitní materiály předčí svými výhodami mnoho jiných technických materiálů. 

Mezi hlavní výhody patří nízká hmotnost (v porovnání s oceli až 4x lehčí), výborná chemická 

odolnost a korozivzdornost, mechanická pevnost, nízká degradace materiálu, nízká teplotní 

dilatace. Na druhou stranu mají kompozitní materiály i své nevýhody jako je cena, která je 

vyšší než u jiných technických materiálů. Kladou se vyšší požadavky na výpočet konstrukcí a 

zpracovatelské technologie [1].     
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2.2 Rozdělení kompozitních materiálů 

 Kompozitní materiály lze rozdělit podle řady parametrů. Zde si je rozdělíme podle 

těchto materiálových složení:  

• dle typu matrice  

• dle tvaru výztuže 

2.2.1 Rozdělení dle typu matrice  

 Mezi základní rozdělení kompozitních materiálů nezvratně patří rozdělení dle typu 

matrice: 

• kompozitní materiály s polymerní matricí  

• kompozitní materiály s kovovou matricí  

• kompozitní materiály s keramickou matricí  

2.2.2 Rozdělení dle tvaru výztuže 

 Tvar jednotlivých části výztuže se výrazně podílí na vzájemném působení matrice s 

výztuží. Následně lze kompozitní materiály rozdělit do těchto dvou skupin: 

• kompozitní materiály vyztužené částicemi 

• kompozitní materiály vyztužené vlákny  

2.3 Matrice  

 Matrice je spojitá složka, která má funkci spojovat vyztužující složku a chránit ji před 

působením vnějších vlivů. Musí mít tzv. smáčecí schopnost, aby došlo k perfektnímu 

kontaktu dvou složek. Musí mít také schopnost lehce se deformovat při zatížení, spojovat a 

oddělovat jednotlivé částice výztuže. Tato schopnost zamezuje spojitému šíření trhliny a 

poškození. Volba vhodné matrice závisí z hlediska požadovaných fyzikálních, chemických a 

mechanických vlastností. Používané matrice jsou polymerní, kovové, keramické, uhlíkové a 

skleněné [1].     

2.3.1 Polymerní matrice  

 Polymerní matrice patří k nejrozšířenějšímu typu matrice k výrobě kompozitního 

materiálu. Lze ji poměrně těžko vyrobit s částicovou výztuži proto se nejčastěji kombinuje s 
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výztuži vláknovou. Tak vznikne kompozitní materiál, který má dobrou korozivzdornost a 

odolnost proti snížení pevnosti za vysokých teplot. Jako polymerní matrice se nejčastěji 

využívají reaktoplasty nebo termoplasty. Nejpoužívanější matrice z reaktoplastů jsou 

nenasycené polyestery, vinylestery a epoxidy. Z termoplastů jsou nejznámější polypropylen a 

polyamidy. Úsilí o recyklovatelnost materiálu kompozitních dílů vyráběných v 

automobilovým průmyslu vede k nahrazování reaktoplastů za termoplasty [1].     

2.3.2 Kovová matrice    

 Využití kovové matrice u kompozitních materiálů má oproti nejvíce využívané 

polymerní matrici i své výhody jako jsou teplotní a elektrická vodivost, nehořlavost, smyková 

pevnost a tvárnost. Nižší pevnost za normálních teplot a podstatně vyšší výrobní požadavky 

se řadí do nevýhod. Jako kovové matrice se používají hliníkové slitiny, titanové slitiny, 

niklchromové slitiny s přídavkem wolframu nebo molybdenu [3].     

2.3.3 Keramická, skleněná a uhlíková matrice  

 Skleněné a uhlíkové matrice mají podobné vlastnosti jako keramické matrice. Matrice 

jsou velmi pevné i při vysokých teplotách oproti kovovým matricím. Mají malou hustotu a 

dobrou odolnost vůči oxidaci. Nevýhodou je jejich křehkost. Nejčastěji používané matrice 

jsou karbidy (SiC- karbid křemíku), nitridy (Si3N4- nitrid křemíku), sklokeramické (lithium 

aluminosilikát) [1].     

2.4 Výztuže 

 Výztuž je nespojitá složka, která má za úkol zajistit v kompozitním materiálu 

především mechanické vlastnosti, jako je tuhost a pevnost. Ovšem i elektrické vlastnosti 

závisejí na výztuži, a proto typ výztuže má zásadní význam na vlastnosti kompozitního celku. 

Výztuže jsou podle tvaru rozděleny na částicové a vláknové.  

 Kompozitní materiály tvoří vyztužující složky odlišných velikostí. V průmyslu jsou 

nejvíce zastoupeny materiály, které mají největší příčné rozměry výztuže v rozmezí od 100 do 

102 
µm, tzv. mikrokompozitní materiály. Tyto materiály se vyznačují menší hustotou, značně 

vysokou měrnou pevností a měrným modulem. Ve stavebnictví jsou nejčastěji používány 

materiály obsahující výztuž o velikosti příčného průřezu v rozmezí od 100 do 102 mm, tzv. 

makrokompozitní materiály. Nejznámější příklad je železobeton, beton jako matrice a ocelová 



 

lana jako výztuž. Lze zde zař

které mají příčné rozměry výztuže v jednotkách nm 

2.4.1 Částicové výztuže 

 V kompozitních materiálech je možné využívat nejr

bývají kovy (wolfram, železo, chrom, nikl, tita

karbid titanu, karbid wolframu, korund)

také ke zlepšení dalších vlastností 

používat libovolný materiál

znázorněny v tab. 1.  

Tab. 1 Mechanické vlastnosti jednotlivých 

 

 Částice mohou být izometrické a anizometrické

tvaru kuliček se stejnými rozm

rozměry. Mohou mít preferovanou nebo náhodou orientaci

Obr. 

Částice Hustota (g/cm

Al2O3 

SiO2 

Si3N4 

SiC 

ZrO2 

5 

lana jako výztuž. Lze zde zařadit i plátované kovy. Poslední skupinou jsou nanokompozity, 

ěry výztuže v jednotkách nm [4].     

 

V kompozitních materiálech je možné využívat nejrůznější druhy 

lfram, železo, chrom, nikl, titan) a keramické materiály (karbid

nu, karbid wolframu, korund). Slouží ke zlepšení mechanických vlastností, ale 

také ke zlepšení dalších vlastností např. elektrické vodivosti, tepelné odolnost

materiál jako částicovou výztuž [3]. Jejich mechanické vlastnosti jsou 

Mechanické vlastnosti jednotlivých částicových výztuží [3].     

ástice mohou být izometrické a anizometrické (obr.1). Izometrické jsou v

ek se stejnými rozměry. Anizometrické jsou většinou ve tvaru jehli

ry. Mohou mít preferovanou nebo náhodou orientaci [5].      

 

Obr. 1 Izometrické a anizometrické částice [5]. 

Hustota (g/cm3) Pevnost v tlaku (MPa) Yong

3,9 2500 

2,5 1100 

3,2 3000 

3,0 500 

6 2500 

adit i plátované kovy. Poslední skupinou jsou nanokompozity, 

ější druhy částic. Nejčastěji to 

n) a keramické materiály (karbid křemíku,            

louží ke zlepšení mechanických vlastností, ale i 

odolnosti. Prakticky lze 

Jejich mechanické vlastnosti jsou 

Izometrické jsou většinou ve 

tšinou ve tvaru jehliček s různými 

Yongův modul (GPa) 

390 

70 

280 

240 

200 
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2.4.2 Vláknové výztuže 

 Pro vyztužení matrice k vytvoření kompozitního materiálu je k dispozici mnoho druhu 

vláken. Využívaná vlákna jsou přírodní, skleněná, uhlíková, aramidová, keramická, kovová a 

whiskery. V kompozitním materiálu vlákna rozhodují o tvarové, tahové a ohybové pevnosti.  

 Vlákna mají zpravidla kruhový průřez a jejich průměr bývá v odlišných rozměrech. 

Vlákna do průměru 100 nm jsou tzv. nanovlákna (přírodní). Od 0,1 do 1 µm tzv. mikrovlákna 

(whiskery). Od 1 až 10 µm jsou označovány střední vlákna (skleněná, uhlíková, aramidová). 

Nad 10µm jsou hrubá vlákna (keramická, kovová) [3].      

 V kompozitním materiálu se významně mění pevnost a tuhost podle směru uložení 

vláken. Ve směru vláken nabývá nejvyšší pevnost, ve směru mimo orientaci vláken je pevnost 

nižší. Vláknové výztuže se rozdělují dle délky vláken na dlouhovláknové a krátkovláknové. 

Orientaci v kompozitním materiálu mohou mít jednosměrnou, dvousměrnou, víceosou a 

nahodile uspořádanou (obr.2) [4].     

 

                Dlouhovláknové     Krátkovláknové  

 

 

Obr. 2 Orientace vláknové výztuže [4].    

 Samotné vyztužující vlákna se používají jen výjimečně. Ze zpracovatelských důvodů 

se zpravidla používají upravené produkty. Upravené produkty bývají příze, rohože, rovingy, 

tkaniny, krátká vlákna, prepregy. Příze se vyrábí spřádáním z vláken a dále se zpracovává na 

tkaniny, pletené výrobky. Rohože jsou vyráběny ze sekaných vláken nepravidelně plošně 

uložených nebo z nekonečných vláken nepravidelně uložených bez jakékoliv orientace, které 

jsou spojena pojivem. Rovingy neboli pramence se vyrábějí z rovnoběžných nestočených 

vláken nebo ze stočených vláken kolem podélné osy. Tkaniny jsou plošné výrobky z vláken 
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nebo pramenců, které jsou uloženy pravoúhle v útku a osnově. Krátká vlákna se vyrábějí 

mletím obvykle křehkých vláken. Prepregy jsou už dokonalé polotovary, které tvoří 

předimpregnovanou vláknovou výztuž pryskyřicí [6].     

 Nejdůležitější jsou tkaniny, které tvoří tři základní vazby (obr.3). První plátnová vazba 

se těžko vyrábí, protože je nejméně tvarovatelná a bývá to nejpevnější vazba. Keprová vazba 

je poddajnější než plátnová vazba, což vede k menší pevnosti. Poslední atlasová vazba je ze 

tří základních vazeb nejméně pevná, ale nejlépe tvarovatelná [7].     

Obr. 3 Základní typy vazeb tkaniny [7].     

2.5 Lamináty 

 Lamináty jsou vláknové kompozitní materiály složené nejméně ze dvou vrstev tkanin 

nebo kombinací s rohoží pojené pryskyřicí. Jako výztuž jsou využívaná skleněná, uhlíková a 

aramidová vlákna. Jako pojivo, neboli matrice je nejčastěji využíváno nenasycených 

pryskyřic. Konkrétně se jedná o polyestery, vinylestery, epoxidy a fenoly.  

Dle použití výztuže lze rozdělit lamináty: 

• Laminát se skleněnými vlákny 

• Laminát s uhlíkovými vlákny 

• Laminát s aramidovými vlákny 

 

 Výhody laminátu jsou vysoká pružnost při deformaci, vysoká tuhost a pevnost 

především při zatížení v tahu ve směru uložení vláken, dobrá odolnost vůči stárnutí a korozi. 

Mezi nevýhody laminátu patří obtížné nedestruktivní zkoušení materiálu, nízká mez pevnosti 

v tahu působící kolmo ke směru uložení vláken, vysoké náklady při navrhování obtížných 

konstrukcí [6].     
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2.5.1 Skleněná vlákna  

 Nejčastěji používaná vlákna jsou ze skloviny E, skloviny C, skloviny S. Vlákna ze 

skloviny E jsou výborným elektrickým izolantem s vysokou propustností pro záření. Vlákna 

ze skloviny C se vyznačují vysokou odolností vůči kyselinám a chemicky agresivním látkám. 

Vlákna ze skloviny S mají větší podíl oxidu křemíku, oxidu hliníku a oxidu hořčíku. Sklovina 

S má větší teplotu tavení a je dražší [6]. 

 Skleněná vlákna se vyrábí tažením z trysek. Do tavicí pece o teplotě okolo 1400 ºC je 

vsypaná zavážka obvykle skleněných kuliček, kde se několik dní čiří a vzniká sklovina. 

Sklovina pak vede do spřádacích trysek. Trysky zajišťují, aby sklovina pomalu vytékala a 

rychle tvrdla do tvaru vláken. Z výstupu trysky jsou vlákna asi 2 mm tlustá. Pomocí 

navíjejícího zařízení se vlákna dlouží a kalibrují na určitý průměr. V průběhu tažení se nanáší 

na vlákna lubrikace, aby chránila jejich citlivý povrch [6]. 

2.5.2 Uhlíková vlákna  

 Základní surovinou pro výrobu uhlíkových vláken je celulóza, polyakrylonitril (PAN) 

nebo smola. Vlákna vyrobena z celulózy mají méně dokonalou strukturu a používají se 

obvykle jako izolační materiál. Vlákna z polyakrylonitrilu (PAN) se používají od roku 1980 a 

jsou nečastěji používaná. Vlákna ze smoly jsou technologicky nákladná a používají se pouze 

pro speciální účely [6]. 

 Nejpoužívanější způsob výroby je výroba uhlíkových PAN-vláken. Technologická 

výroba se dělí do tří stupňů. V prvním stupni je polyakrylonitril dloužen, aby bylo dosažení 

největší orientace molekul ve směru osy vlákna. Vlákna jsou stabilizovaná zahříváním o 

teplotě 200 až 300 ºC s přístupem vzduchu a pod mechanickým napětím. V tomto důsledku se 

polyakrylonitril (PAN) dehydruje a přemění se na žebříčkový polymer. V druhém stupni se 

struktura žebříčkového polymeru přemění na strukturu grafitickou pomocí karbonizace při 

teplotě 1300 ºC. Takto jsou vyrobena vysokopevnostní vlákna. V třetím stupni probíhá 

grafitizace o teplotě 2000 až 3000 ºC a jsou vyrobena vysokomodulová vlákna s vyšším       

E-modulem, ale menší pevností [6]. 
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2.5.3 Aramidová vlákna  

 Aramidová vlákna se vyrábějí spřádáním vysokoviskozního 20% roztoku v 

koncentrované kyselině sírové. Pro zlepšení zpracovatelnosti se jednotlivá vlákna spojují, 

propírají, neutralizují (viz obr.4) [6]. 

 

Obr. 4 Výroba aramidových vláken [6]. 

2.6 Výroba laminátu 

 Zpracovávání vláken a pryskyřic zahrnuje mnoho jednotlivých postupů výroby ke 

vzniku konečného laminátu. Mezi jednotlivé postupy výroby patří příprava pryskyřičných 

hmot, prosycení vláknových výztuží, tvarování polotovaru a následné vytvrzování. V 

ojedinělých případech lze přiřadit do postupu výroby dodatečné opracování vytvrzeného 

laminátu [6]. 

 Existuje mnoho technologií výroby laminátu, které se liší podle způsobu zpracování. 

Nejčastěji využívané technologie k výrobě laminátu jsou ruční kladení, lisování  a tažení [8]. 

2.6.1 Ruční kladení  

 Ruční kladení (obr. 5) je nejstarší, nejjednodušší a nejrozšířenější výrobní technologie. 

Uplatňuje se při malosériové výrobě, u prototypů i dokonce při výrobě velkoplošných dílů. 

Používané ruční nářadí a pracovní pomůcky jsou levné a velmi jednoduché. Ruční práce je 

náročná proto záleží na zkušenostech a znalostech zpracovatele, který zodpovídá za kvalitu 
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výrobku. Nejdříve se nanáší na otevřenou formu vrstva separátoru a na ní následně vrstva 

gelcoatu. Gelcoat je vrstva pryskyřice o tloušťce 0,3 až 0,6 mm, která slouží k ochraně 

povrchu výrobku. Potom se postupně klade do vzniklé vrstvy vláknová výztuž, která se 

pomocí nanášecího válečku prosycuje pryskyřicí. Vytvrzování probíhá většinou za 

pokojových teplot, pro urychlení se dotvrzují o teplotách 60 až 80 ºC [6, 8]. 

 

Obr. 5 Ruční kladení [8]. 

2.6.2 Lisování  

 Pro získání kvalitních laminátů bylo vyvinuto několik výrobních technologií, které 

jsou částečně automatizované nebo plně automatizované. Mezi částečně automatizované 

technologie patří lisování pomocí vakuovaného vaku, tlakového vaku a lisování v autoklávu. 

Plně automatizované technologie jsou lisování za studena a lisování za tepla.  

 U lisování pomocí vakuovaného vaku se používá jednodílná forma. Na formu se 

aplikuje porézní separační fólie a následně se pokládá vláknová výztuž prosycená pryskyřicí. 

Na vláknovou výztuž se shora pokládá fólie, aby došlo k utěsnění formy. Forma se celá 

vakuuje připojením vakuového čerpadla. Působením atmosférického tlaku se zhutňuje 

připravovaný laminát. Při zapojení vakua se z laminátu vylučují vzduchové bubliny a 

přebytečná pryskyřice se odvádí do zásobníku přebytečné pryskyřice.  

 Lisování pomocí tlakového vaku je opačnou variantou lisování pomocí vakuovaného 

vaku. U této výrobní technologie musí být fólie, která překrývá vláknovou výztuž přesycenou 

pryskyřicí uzavřena krytem. Použitím tlaku vzniká mezi krytem a fólií rovnoměrný přetlak, 

který zhutňuje laminát.  
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 Lisování v autoklávu je propojení lisování pomocí vakuovaného vaku a tlakového 

vaku. Tato výrobní technologie je poměrné drahá a využívá se pouze u malosériové výroby. 

Autokláv je vyhřívaná tlaková nádoba, u níž přesné řízení teplotních, vakuovacích a 

tlakových cyklů umožňuje stabilizaci a vytvrzení laminátu. 

 U lisování za studena a lisování za tepla se vkládají do formy jednotlivé vrstvy 

vláknové výztuže, vlije se pryskyřice a uzavře se nástroj. Tlaky při lisování se pohybují mezi 

0,5 až 2 MPa. Lisování za studena se využívá výhradně v malosériové výrobě, protože 

náklady na výrobu nejsou náročné. Lisovací formy jsou vyrobeny z plněných pryskyřic. Tato 

technologie je vhodná pro matrice s krátkým vytvrzovacím časem. Teplota bývá maximálně 

60 ºC. Lisování za tepla patří k nejproduktivnější výrobní technologii proto je využívána ve 

velkosériové výrobě  menších a středně velkých výrobků. Při této výrobní technologii se 

výhradně používají hydraulické lisy a formy z oceli. Přívod tepla bývá zvenku proto formy 

musí být vyhřívané elektricky nebo párou. Teplota bývá maximálně 200 ºC [6, 8]. 

2.6.3 Kontinuální laminace 

 Při kontinuální laminaci (obr. 6) se vyrábějí ploché, příčné a podélné rovinné nebo 

zvlněné pásy s konstantním průřezem. Technologie se využívá při velkosériové výrobě 

dlouhých výrobků. Nejprve se na nosnou fólii nanáší vrstva pryskyřice, do které se vkládá 

vláknová výztuž. Na prosycenou vláknovou výztuž pryskyřicí se následně pokládá další fólie. 

Tento celek vede do tvarovacího zařízení, kde se tvaruje na rovinný nebo vlněný pás. 

Vytvrzovacím tunelem se pás odtahuje, řeže a navíjí [6, 8]. 

 

Obr. 6 Kontinuální laminace [8].   



 

2.7 Aplikace kompozitních materiál

 Použitím kompozitních materiál

konečných výrobků. Zpravidla jsou kompozitní materiály dražší n

materiály. Z těchto důvodů

výhodné nahrazení obvyklého materiálu kompozitním materiálem.  

 O největší pokrok př

průmysl. Aplikace se rozvíjela v automobilovém

mnoha dalších odvětví [9].  

2.7.1 Letecký průmysl 

 Nejvíce využívaným kompozitním materiálem v leteckém pr

uhlíkovými vlákny. Nahrazují se ocelové a hliníkové konstrukce, t

o 20 až 30 %. Díly z kompozitních materiál

trupu letadla, konstrukce sedadel,

použitím kompozitních dílů

Příklad cestovního letadla je

kompozitních materiálů [9].
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kompozitních materiálů 

kompozitních materiálů se jednoznačně snižuje hmotnost díl

ů. Zpravidla jsou kompozitní materiály dražší ně

ůvodů musí konstruktér brát v úvahu u navrhovaného výrobku

výhodné nahrazení obvyklého materiálu kompozitním materiálem.   

tší pokrok při aplikaci kompozitních materiálů se zasloužil letecký a kosmický 

se rozvíjela v automobilovém, lodním, stavebním, odě

   

Nejvíce využívaným kompozitním materiálem v leteckém prů

uhlíkovými vlákny. Nahrazují se ocelové a hliníkové konstrukce, tím lze snížit hmotnost 

Díly z kompozitních materiálů u letadel jsou nosné konstrukce podlahy, díly 

konstrukce sedadel, křídla a mnoho dalších. Existuje mnoho r

použitím kompozitních dílů, od velkých cestovních letadel až po malá

letadla je Boeing 787 Dreamliner (obr. 7), u kterého 

].   

Obr. 7 Boeing 787 Dreamliner [9]. 

 

 snižuje hmotnost dílů, konstrukcí a 

. Zpravidla jsou kompozitní materiály dražší něž obvykle technické 

brát v úvahu u navrhovaného výrobku, jestli je 

 se zasloužil letecký a kosmický 

oděvním průmyslu a v 

Nejvíce využívaným kompozitním materiálem v leteckém průmyslu je laminát s 

ím lze snížit hmotnost        

 u letadel jsou nosné konstrukce podlahy, díly 

mnoho různých letadel s 

malá ultralehká letadla.   

, u kterého je použito 50 % dílů z 

 



13 
 

2.7.2 Lodní průmysl 

 V dřívějších dobách bylo dřevo jednoznačně nejpoužívanějším materiálem ke stavbě 

lodí. Postupem času u konstrukcí větších lodí dřevo nahradila ocel. V dnešní době existují 

lodě s aplikací kompozitních dílů nebo i celokompozitové lodě. Nejvíce používaným 

materiálem je laminát se skelnými vlákny. Laminátové trupy lodí se vyrábějí od malých člunů 

až po velké jachty. Příkladem je luxusní jachta My Chelle (obr. 8), která má kompozitní trup 

[9, 10].  

 

Obr. 8 Jachta My Chelle [10]. 

2.7.3 Automobilový průmysl  

 Stále častěji se používají kompozitní materiály v automobilovém průmyslu, kde 

razantně snižují hmotnost součástí, tedy i celého automobilu. Nejvíce používané kompozitní 

materiály u běžného sériového automobilu jsou lamináty se skelnými vlákny a lamináty s 

uhlíkovými vlákny. Hlavně z laminátu se skelnými vlákny se vyrábějí běžné automobilové 

díly jako jsou nárazníky (obr. 9), blatníky, střechy a různé spoilery. Jejich nejdůležitější 

vlastností  jsou dlouhá životnost a minimální nároky na údržbu [11]. 
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Obr. 9 Nárazníky z laminátu se skelnými vlákny pro automobil VW Golf 3 [12]. 

 Automobilové díly z laminátu s uhlíkovými vlákny se aplikují převážně jen na luxusní 

automobily. Důvodem je, že díly mají i zkrášlující účinek, jako je tomu např. u automobilu 

Porsche Cayenne Turbo (obr. 10) upraveném firmou Mansory [13]. 

 

Obr. 10 Porsche Cayenne Turbo [13].  

2.8 Zkoušení mechanických vlastností  

 Pro praktické aplikace kompozitních laminátů je důležité znát jejich mechanické 

vlastnosti. K tomu slouží mechanické zkoušky, zejména zkouška tahem a zkouška v 

trojbodovém ohybu. Obě tyto zkoušky jsou statické a velmi často používané u řady 

technických materiálů. Slouží k zjištění základních informací potřebných pro výpočty 

konstrukcí a volby vhodného materiálu [14]. 
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2.8.1 Zkouška tahem 

 Zkouška tahem je jednou z nejvýznamnějších statických mechanických zkoušek. U 

kompozitních laminátů se řídí dle normy ČSN EN ISO 527. Tato norma se používá u všech 

plastových materiálů ke stanovení tahových vlastností. Při zkoušení je v trhacím stroji 

materiál postupně zatěžován silou až do jeho porušení. Výsledkem je tahová křivka v 

závislosti napětí na deformaci, z které lze zjistit mez pevnosti, mez kluzu, poměrné 

prodloužení, modul pružnosti v tahu, případně další mechanické charakteristiky [14]. 

2.8.2 Zkouška v trojbodovém ohybu 

 U kompozitních laminátů se zkouška ohybem řídí dle normy ČSN EN ISO 178. Tato 

norma se používá u všech plastových materiálů ke stanovení ohybových vlastností. Zkoušený 

materiál má většinou tvar trámce. Ten je umístěn na dvou podporách vzdálených od sebe ve 

vzdálenosti l a stálou rychlostí je zatěžován trnem uprostřed rozpětí podpěr (obr. 11). Na 

horní vrstvu materiálu působí tlakové napětí, uprostřed je neutrální a na dolní vrstvu materiálu 

působí tahové napětí. Zatěžování působí do doby porušení materiálu nebo pokud deformace 

nedosáhne předem stanovených hodnot. Výsledkem zkoušení je zpravidla stanovení 

ohybového napětí, deformace do porušení a smluvního průhybu [14]. 

 

Obr. 11 Zkouška v trojbodovém ohybu [15]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  

 Pro experimenty byly použity tři typy vláknových kompozitních materiálů. Jednalo     

se o lamináty se skelnými, uhlíkovými a aramidovými (kevlarovými) vlákny. Materiály byly 

nejprve podrobeny mikrostrukturnímu rozboru za účelem stanovení objemového podílu 

vláken v matrici, a poté byly na příslušných zkušebních vzorcích provedeny zkoušky tahem a 

zkoušky v trojbodovém ohybu.  

3.1 Mikrostrukturní rozbor 

 Z jednotlivých druhů materiálů se střihem odebraly zkušební vzorky, které byly 

následně zalisovaly za tepla pomocí přístroje Struers labopress-3. U zalisovaných vzorků se 

vykonal metalografický výbrus (broušení a leštění) v příčném směru. Broušení a konečné 

leštění se provedlo na magnetických discích; hrubé broušení na MD- Piano 80 s vodou, jemné 

broušení na MD- Allegro s použitím 9 mikronové suspenze, leštění na MD- Mol s 3 

mikronovou suspenzi.  

3.1.1 Stanovení objemového podílu vláken  

 Mikrostruktura vyleštěných zkušebních vzorků se zdokumentovala pomocí optického 

mikroskopu při zvětšení 500x, jak lze vidět na obr. 12, obr. 13 a obr. 14. Pomocí obrázků byl 

stanoven objemový podíl vláken fv v místě příčně dělených vláken bodovou metodou [16]. 

Kdy na příslušném obrázků se vytvořila mřížka, která měla 100 celkových průsečíků N a 

počítalo se kolik průsečíků mřížky připadá na vlákna ni. Nakonec ze vztahu (1) se vypočítaly 

podíly vláken v jednotlivých materiálech.   

                                                        =
∑

× 100			                                            (1) 

fv- objemový podíl [%], ni- počet průsečíku mřížky připadající na vlákna, N- celkový počet 

průsečíku mřížky 
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Obr. 12 Mikrostruktura laminátu se skelnými vlákny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Mikrostruktura laminátu s uhlíkovými vlákny 
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Obr. 14 Mikrostruktura laminátu s kevlarovými vlákny  

3.1.2 Výsledky stanovení objemového podílu vláken 

 Pomocí bodové metody a propočtů se zjistil objemový podíl vláken v jednotlivých 

typech materiálů (tab. 2).  

Tab. 2 Výsledky objemového podílu vláken a směrodatné odchylky 

Zkušební vzorek Objemový podíl  

[%] 

Směrodatná odchylka  

[%] 

Laminát se skelnými vlákny 69 1 

Laminát s uhlíkovými vlákny 67 3 

Laminát s kevlarovými vlákny 69 1 
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3.2 Zkouška tahem 

 K tahové zkoušce bylo k dispozici 8 zkušebních vzorků od každého typů materiálů, z 

toho 5 vzorků se použilo ke stanovení meze pevnosti, poměrného prodloužení a 3 vzorky ke 

stanovení modulu pružnosti. Pro lepší orientaci byly vzorky označeny jako sklo pro laminát se 

skelnými vlákny, uhlík pro laminát s uhlíkovými vlákny a kevlar pro laminát s kevlarovými 

vlákny. Zkouška tahem se prováděla na trhacím stroji Multipurpose Servohydraulic Universal 

Testing Machine Series LFV 100. 

3.2.1 Stanovení meze pevnosti a poměrného prodloužení na mezi pevnosti v tahu 

 Na zkušebních vzorcích (tab. 3) se vyznačila počáteční měřená délka L0 = 150 mm, 

která odpovídala vzdálenostem čelistí. Postupně se vzorky upnuly do trhacího stroje a byly 

provedeny tahové zkoušky při rychlosti zatěžování 2 mm/min. Zatěžování působilo až do 

porušení daného vzorku.  

Tab. 3 Rozměry zkušebních vzorků ke stanovení meze pevnosti a poměrného prodloužení v 

tahu 

n Šířka b [mm] Tloušťka h [mm] 

Sklo 1 24,93 1,97 

Sklo 2 25,04 1,96 

Sklo 3 24,99 1,98 

Sklo 4 25,15 1,97 

Sklo 5 25,09 1,96 

Uhlík 1 24,88 0,84 

Uhlík 2 24,93 0,82 

Uhlík 3 24,98 0,88 

Uhlík 4 24,90 0,81 

Uhlík 5 25,02 0,83 

Kevlar 1 25,03 2,23 

Kevlar 2 24,97 2,15 

Kevlar 3 25,10 2,27 

Kevlar 4 25,16 2,24 

Kevlar 5 25,08 2,27 
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 Z hlediska deformačního chování materiálu nás hlavně zajímala maximální hodnota 

napětí, která odpovídala mezi pevnosti σM  a změna délky do přetržení nazývána poměrným 

prodloužením na mezi pevnosti v tahu εM. Změna délky do přetržení materiálu se vyjádřila 

podílem maximální hodnoty prodloužení ∆L a počáteční měřenou délkou materiálu L0, jak lze 

vidět ve vztahu (2). Aby výsledná hodnota meze pevnosti byla co nejpřesnější vypočítala se 

směrodatná odchylka ze vztahu (3), a také pro poměrné prodloužení ze vztahu (4). Tyto 

vztahy byly použity při všech výpočtech u jednotlivých materiálů.  

                                                     =
∆

                                    (2) 

                                                           )1(*

2

−

Σ
=

nn
s M

x

σ

         (3) 

                                                           )1(*

2

−

Σ
=

nn
s M

x

ε

         (4) 

εM - poměrné prodloužení na mezi pevnosti [-], ∆L - maximální hodnota prodloužení [mm],                   

L0 - počáteční měřená délka [mm],  σM - mez pevnosti [MPa], Sx - směrodatná odchylka [MPa] 

n - počet zkoušených vzorků.   

Tab. 4 Zjištění meze pevnosti, prodloužení a výpočet poměrného prodloužení u laminátu se 

skelnými vlákny 

n σσσσM [MPa] ∆L [mm] εM [ - ] εM [%] 

Sklo 1 258 2,7116 0,0181 1,81 

Sklo 2 249 2,5434 0,0170 1,70 

Sklo 3 265 4,3805 0,0292 2,92 

Sklo 4 280 4,2418 0,0283 2,83 

Sklo 5 274 4,5080 0,0301 3,01 

 
σM prům. = 265 

  
εM prům. = 2,45 
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Tab. 5 Výpočet směrodatné odchylky meze pevnosti a poměrného prodloužení u laminátu se 

skelnými vlákny 

n σσσσM [MPa]    ∆σ∆σ∆σ∆σΜΜΜΜ= σ= σ= σ= σM−−−−σσσσM prům.    ∆σ∆σ∆σ∆σM
2
    

Sklo 1 258 -7 49 

Sklo 2 249 -16 256 

Sklo 3 265 0 0 

Sklo 4 280 15 225 

Sklo 5 274 9 81 

 
σM prům.. = 265  Σ ∆σM

2 = 610 

n εM [%]    ∆∆∆∆ εM= εM−−−−εM prům. ∆∆∆∆ εM
 2 

Sklo 1 1,81 -0,64 0,4096 

Sklo 2 1,70 -0,75 0,5625 

Sklo 3 2,92 0,47 0,2209 

Sklo 4 2,83 0,38 0,1444 

Sklo 5 3,01 0,56 0,3136 

 
εM prům. = 2,45 

 
Σ ∆εM

 2= 1,6510 

 

Výpočet směrodatné odchylky ze vztahu (3, 4):  

MPas x 6
)15(*5

610
=

−
=

  
%29,0

)15(*5

6510,1
=

−
=xs

 

 Z tab. 4 a tab. 5 lze vidět průměrnou hodnotu meze pevnosti σM prům. pěti vzorků, která 

nabývá hodnoty 265 MPa. Při dosazení a výpočtu vyšla směrodatná odchylka 6 MPa. Z toho 

vyplývá, že laminát se skelnými vlákny má mez pevnosti v tahu 265 ± 6 MPa. Průměrná 

hodnota poměrného prodloužení εM prům. nabývá hodnoty 2,45 % a při výpočtu směrodatné 

odchylky vyšla hodnota 0,29 %. Tedy poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu u 

laminátu se skelnými vlákny je 2,45 ± 0,29 %. 
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Tab. 6 Zjištění meze pevnosti, prodloužení a výpočet poměrného prodloužení u laminátu s 

uhlíkovými vlákny 

n σσσσM [MPa] ∆L [mm] εM [ - ] εM [%] 

Uhlík 1 571 2,1729 0,0145 1,45 

Uhlík 2 605 2,2652 0,0151 1,51 

Uhlík 3 485 1,8853 0,0126 1,26 

Uhlík 4 541 2,0872 0,0139 1,39 

Uhlík 5 584 2,2922 0,0153 1,53 

 
σM prům.= 557 

  
εM prům. = 1,43 

 

Tab. 7 Výpočet směrodatné odchylky meze pevnosti a poměrného prodloužení u laminátu s 

uhlíkovými vlákny 

n σσσσM [MPa]    ∆σ∆σ∆σ∆σΜΜΜΜ= σ= σ= σ= σM−−−−σσσσM prům.    ∆σ∆σ∆σ∆σM
2
    

Uhlík 1 571 14 196 

Uhlík 2 605 48 2304 

Uhlík 3 485 -72 5184 

Uhlík 4 541 -16 256 

Uhlík 5 584 27 729 

 
σM prům.= 557 

 Σ ∆σM
2 = 8669 

n εM [%]    ∆∆∆∆ εM= εM−−−−εM prům. ∆∆∆∆ εM
 2 

Uhlík 1 1,45 0,02 0,0004 

Uhlík 2 1,51 0,08 0,0064 

Uhlík 3 1,26 -0,17 0,0289 

Uhlík 4 1,39 -0,04 0,0016 

Uhlík 5 1,53 0,10 0,0100 

 εM prům. = 1,43 
 

Σ ∆εM
 2= 0,0473 
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Výpočet směrodatné odchylky ze vztahu (3, 4):  

MPas x 21
)15(*5

8669
=

−
=

  
%05,0

)15(*5

0473,0
=

−
=xs

 

 Z tab. 6 a tab. 7 je patrné, že průměrná hodnota meze pevnosti σM prům. pěti vzorků 

nabývá hodnoty 557 MPa. Při výpočtu vyšla směrodatná odchylka 21 MPa. Z toho vyplývá, 

že laminát s uhlíkovými vlákny má mez pevnosti v tahu 557 ± 21 MPa. Průměrná hodnota 

poměrného prodloužení εM prům. nabývá hodnoty 1,43 % a při výpočtu směrodatné odchylky 

vyšla hodnota 0,05 %. Tedy poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu u laminátu s 

uhlíkovými vlákny je 1,43 ± 0,05 %. 

Tab. 8 Zjištění meze pevnosti, prodloužení a výpočet poměrného prodloužení u laminátu s 

kevlarovými vlákny 

n σσσσM [MPa] ∆L [mm] εM [ - ] εM [%] 

Kevlar 1 202 2,8034 0,0187 1,87 

Kevlar 2 257 4,1726 0,0278 2,78 

Kevlar 3 245 4,4813 0,0299 2,99 

Kevlar 4 191 3,6917 0,0246 2,46 

Kevlar 5 209 3,9900 0,0266 2,66 

 
σM prům. = 221 

  
εM prům. = 2,55 
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Tab. 9 Výpočet směrodatné odchylky meze pevnosti a poměrného prodloužení u laminátu s 

kevlarovými vlákny 

n σσσσM [MPa] ∆σ∆σ∆σ∆σΜΜΜΜ= σ= σ= σ= σM−−−−σσσσM prům.    ∆σ∆σ∆σ∆σM
2
    

Kevlar 1 202 -19 361 

Kevlar 2 257 36 1296 

Kevlar 3 245 24 576 

Kevlar 4 191 -30 900 

Kevlar 5 209 -12 144 

 
σM prům. =221 

 
Σ ∆σM

2 = 3277 

n εM [%]    ∆∆∆∆ εM= εM−−−−εM prům. ∆∆∆∆ εM
 2 

Kevlar 1 1,87 -0,68 0,4624 

Kevlar 2 2,78 0,23 0,0529 

Kevlar 3 2,99 0,44 0,1936 

Kevlar 4 2,46 0,09 0,0081 

Kevlar 5 2,66 0,11 0,0121 

 εM prům. = 2,55 
    

Σ ∆εM
 2= 0,7291    

 

Výpočet směrodatné odchylky ze vztahu (3, 4):  

MPas x 13
)15(*5

3277
=

−
=

  
%19,0

)15(*5

7291,0
=

−
=xs

 

 Z tab. 8 a tab. 9 vychází průměrná hodnota meze pevnosti σM prům. pěti vzorků                

221 MPa. Při dosazení a výpočtu vyšla směrodatná odchylka 13 MPa. Tedy laminát s 

kevlarovými vlákny má mez pevnosti v tahu 221 ± 13 MPa. Průměrná hodnota poměrného 

prodloužení εM prům. nabývá hodnoty 2,55 % a při výpočtu směrodatné odchylky vyšla hodnota 

0,19 %. Z toho plyne, že poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu u laminátu s 

kevlarovými vlákny je 2,55 ± 0,19 %. 
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3.2.2 Stanovení modulu pružnosti v tahu 

 Jednotlivé zkušební vzorky (tab. 10) se upnuly do trhacího stroje a byly zatěžovány při 

rychlosti 1 mm/min za použití průtahoměru. Pomocí průtahoměru MFA 2 s bází 50 mm se 

zjistily moduly pružnosti v tahu daných vzorků. U všech materiálů se vypočítal aritmetický 

průměr a směrodatná odchylka dle vztahu (5) z dosažených hodnot modulu pružnosti. 

             )1(*

2

−

Σ∆
=

nn

E
sx

         (5) 

E - modul pružnosti [GPa], Sx - směrodatná odchylka [GPa], n - počet zkoušených vzorků 

Tab. 10 Rozměry zkušebních vzorků ke stanovení modulu pružnosti 

n Šířka b [mm] Tloušťka h [mm] 

Sklo 1 15,03 1,92 

Sklo 2 14,74 1,96 

Sklo3 16,04 1,98 

Uhlík 1 14,60 0,85 

Uhlík 2 14,31 0,83 

Uhlík 3 14,29 0,85 

Kevlar 1 17,01 2,23 

Kevlar 2 16,87 2,21 

Kevlar 3 16,52 2,24 

 

Tab. 11 Moduly pružnosti v tahu a výpočet směrodatné odchylky u laminátu se skelnými 

vlákny 

n E [GPa] ∆E= E- Eprům. ∆E2 

Sklo 1 12,95 0,12 0,0144 

Sklo 2 13,01 0,18 0,0324 

Sklo 3 12,53 -0,30 0,0900 

 
Eprům. = 12,83 

 
Σ∆E2 = 0,1368 
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Výpočet směrodatné odchylky ze vztahu (5):  

GPasx 15,0
)13(*3

1368,0
=

−
=

 

 V tab. 11 lze vidět moduly pružnosti tří vzorků, kde jejich průměr vyšel 12,83 GPa. 

Vypočetla se směrodatná odchylka, která vyšla 0,15 GPa. Z toho vyplývá, že laminát se 

skelnými vlákny má modul pružnosti v tahu 12,83 ± 0,15 GPa. 

Tab. 12 Moduly pružnosti v tahu a výpočet směrodatné odchylky u laminátu s uhlíkovými  

vlákny 

n E [GPa] ∆E= E- Eprům. ∆E2 

Uhlík 1 59,09 0,19 0,0361 

Uhlík 2 60,76 1,86 3,4596 

Uhlík 3 56,86 -2,04 4,1616 

 
Eprům. = 58,90 

 
Σ∆E2 = 7,6573 

 

Výpočet směrodatné odchylky ze vztahu (5):  

GPasx 13,1
)13(*3

6573,7
=

−
=

 

 Z tab. 12 vychází průměr modulů pružnosti 58,90 GPa. Dosazením a výpočtem vyšla 

směrodatná odchylka 1,13 GPa. Z toho plyne, že laminát s uhlíkovými vlákny má modul 

pružnosti v tahu 58,90 ± 1,13 GPa. 

Tab. 13 Moduly pružnosti v tahu a výpočet směrodatné odchylky u laminátu s kevlarovými  

vlákny 

n E [GPa] ∆E= E- Eprům. ∆E2 

Kevlar 1 11,50 1,05 1,1025 

Kevlar 1 10,36 -0,09 0,0081 

Kevlar 1 9,49 -0,96 0,9216 

 Eprům. = 10,45  Σ∆E2 = 2,0322 
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Výpočet směrodatné odchylky ze vztahu (5):  

GPasx 58,0
)13(*3

0322,2
=

−
=

 

 V tab. 13 je možné vidět moduly pružnosti tří vzorků, kde jejich průměr vyšel      

10,45 GPa. Vypočetla se směrodatná odchylka, která vyšla 0,58 GPa. Z toho vyplývá, že 

laminát s kevlarovými vlákny má modul pružnosti v tahu 10,45 ± 0,58 GPa. 

3.2.3 Porovnání výsledků zkoušky tahem  

 K porovnání mechanických vlastností se sestavil tahový diagram v závislosti napětí σ 

na polohu ∆L (obr. 15) a v závislosti napětí σ na deformaci ε. (obr. 16) 

 

Obr. 15 Tahový diagram při rychlosti zatěžování 2 min/mm 

  Na tahovém diagramu (obr. 15) lze vidět, že laminát s uhlíkovými vlákny má nejvyšší 

napětí na mezi pevnosti, avšak nejmenší prodloužení. Laminát se skelnými vlákny a laminát s 

kevlarovými vlákny vykazují velmi podobné vlastnosti, ale nepatrně vyšší napětí na mezi 

pevnosti má laminát se skelnými vlákny. Taktéž je to s prodloužením, kde rozdíl mezi dvěma 

lamináty je minimální až zanedbatelný. Avšak oba jsou houževnatější něž laminát s 

uhlíkovými vlákny. 
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 Na tahovém diagramu (obr.16) je patrné, že laminát s uhlíkovými vlákny má nejvyšší 

modul pružnosti v tahu, přestože je ze tří laminátů nejkřehčí. Lamináty se skelnými a 

kevlarovými vlákny jsou houževnatější a nabývají menšího modulu pružnosti v tahu. 

 

Obr. 16 Tahový diagram při rychlosti zatěžování 1 min/mm 

3.3  Zkouška v trojbodovém ohybu      

 U všech zkušebních vzorků se změřila tloušťka h a šířka b (tab. 14). Následně se 

vzorky upevnily na podpěry s rozpětím 32 mm u laminátů se skelnými a kevlarovými vlákny 

a u laminátů s uhlíkovými vlákny 16 mm. Trnem uprostřed podpěr byl jednotlivý vzorek 

zatěžován konstantní rychlosti 1 mm/min. Cílem zkoušky bylo stanovení ohybového       

napětí , smluvního průhybu sc a výpočet deformace ohybem . K výpočtů smluvního 

průhybu sc bylo zapotřebí dosadit do vztahu (6) a při výpočtů deformace ohybem  do  

vztahu (7). 

       sc = 1,5 * h                                                                (6) 

 

																																																																				 =
3 ∗ ∗ ℎ

																																																																				(7) 

sc - smluvní průhyb (mm), L - rozpětí podpěr (mm), h – tloušťka zkušebního vzorku (mm),  

εf  – deformace ohybem (%). 
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Tab. 14 Rozměry zkušebních vzorků při zkoušce v trojbodovém ohybu 

n Šířka b [mm] Tloušťka h [mm] 

Sklo 1 15,87 1,92 

Sklo 2 14,93 1,97 

Sklo 3 16,42 1,95 

Sklo 4 15,16 2,06 

Sklo 5 15,38 1,94 

Uhlík 1 14,15 0,85 

Uhlík 2 14,57 0,84 

Uhlík 3 14,29 0,89 

Uhlík 4 14,63 0,86 

Uhlík 5 14,38 0,89 

Kevlar 1 15,92 2,24 

Kevlar 2 16,05 2,21 

Kevlar 3 14,96 2,27 

Kevlar 4 15,11 2,25 

Kevlar 5 16,02 2,24 

 

3.3.1 Stanovení ohybového napětí  

 Z hlediska deformačního chování materiálu nás hlavně zajímala maximální hodnota  

ohybového napětí σf. U všech materiálů se vypočítal aritmetický průměr a směrodatná 

odchylka dle vztahu (8). 

     )1(*

2

−

Σ
=

nn
s f

x

σ

         (8) 

σf - ohybové napětí [MPa], Sx - směrodatná odchylka [MPa], n - počet zkoušených vzorků.   
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Tab. 15 Zjištění ohybového napětí a výpočet směrodatné odchylky u laminátu se skelnými 

vlákny 

n σσσσf [MPa] ∆σσσσf = σσσσf - σσσσf prům. ∆σσσσf 
2 

Sklo 1 219 -16 256 

Sklo 2 243 8 64 

Sklo 3 239 -4 16 

Sklo 4 250 15 225 

Sklo 5 223 -12 144 

 

σf prům. = 235  Σ ∆σf 
2 = 705 

 

Výpočet směrodatné odchylky ze vztahu (8):  

MPas x 6
)15(*5

705
=

−
=

 

 Z tab. 15 je patrné, že průměrná hodnota maximálního ohybového napětí nabývá 

hodnoty 235 MPa. Při výpočtu směrodatné odchylky vyšla hodnota 6 MPa. Z toho plyne, že 

laminát se skelnými vlákny nabývá ohybového napětí 235 ± 6 MPa. 

Tab. 16 Zjištění ohybového napětí a výpočet směrodatné odchylky u laminátu s uhlíkovými 

vlákny 

n σσσσf [MPa] ∆σσσσf = σσσσf - σσσσf prům. ∆σσσσf 
2 

Uhlík 1 801 21 441 

Uhlík 2 732 -48 2304 

Uhlík 3 783 3 9 

Uhlík 4 787 7 49 

Uhlík 5 796 16 256 

 σf prům. = 780  Σ ∆σf 
2 = 3059 
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Výpočet směrodatné odchylky ze vztahu (8):  

MPas x 12
)15(*5

3059
=

−
=

 

 V tab. 16 je možné vidět maximální hodnoty ohybového napětí 5 vzorků, kde jejich 

aritmetický průměr vyšel 780 MPa. Z výpočtu směrodatné odchylky vyšla hodnota 12 MPa. 

Tedy ohybové napětí u laminátu s uhlíkovými vlákny je 780 ± 12 MPa. 

Tab. 17 Zjištění ohybového napětí a výpočet směrodatné odchylky u laminátu s kevlarovými 

vlákny 

n σσσσf [MPa] ∆σσσσf = σσσσf - σσσσf prům. ∆σσσσf 
2 

Kevlar 1 142 -5 25 

Kevlar 2 165 18 324 

Kevlar 3 129 -18 324 

Kevlar 4 153 6 36 

Kevlar 5 146 -1 1 

 σf prům. = 147  Σ ∆σf 
2 = 710 

 

Výpočet směrodatné odchylky ze vztahu (8):  

MPas x 6
)15(*5

710
=

−
=

 

 Z tab. 17 vychází průměrná hodnota maximálního ohybového napětí 147 MPa. Při 

dosazení a výpočtu směrodatné odchylky vyšla hodnota 6 MPa. Z toho plyne, že ohybové 

napětí u laminátu s kevlarovými vlákny je 147 ± 6 MPa. 
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3.3.2 Porovnání výsledků zkoušky v trojbodovém ohybu 

 Jak lze vidět na obr. 17 u laminátu s uhlíkovými vlákny došlo při dosažení 

maximálního ohybového napětí k porušení pravděpodobně všech vláken v daném průřezu 

zkušebního vzorku, což mělo za následek prudký pokles napětí prakticky až k nulové 

hodnotě. U laminátu se skelnými vlákny nedošlo při dosažení maximálního ohybového napětí 

k porušení všech vláken v daném průřezu, ale ta praskala postupně, což se projevilo tentokrát 

pozvolným poklesem napětí. Chování laminátu s kevlarovými vlákny bylo podobné jako u 

laminátu se skelnými vlákny. Dosažené maximální ohybové napětí bylo nižší, ale naopak bylo 

dosaženo většího průhybu. 

 

Obr. 17 Ohybový diagram  

3.3.3 Stanovení smluvního průhybu a výpočet deformace ohybem 

Laminát se skelnými vlákny o tloušťce h 1,92 mm.  

Výpočet smluvní průhybu ze vztahu (6):  

sC = 1,5*h = 1,5* 1,92 = 2,88 mm 
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Výpočet deformace ohybem ze vztahu (7): 

=
3 ∗ 2,88 ∗ 1,92

32
= 0,0162	 

 Z výpočtu vyšel smluvní průhyb 2,88 mm a z ohybového diagramu (obr. 17) bylo 

odečteno napětí při smluvním průhybu nabývající hodnoty 168,77 MPa. Deformace ohybem u 

laminátu se skelnými vlákny vyšla 0,0162 po vynásobení stem 1,62 %. 

Laminát s uhlíkovými vlákny o tloušťce h 0,85 mm. 

Výpočet smluvní průhybu ze vztahu (6): 

sC = 1,5*h = 1,5* 0,85 = 1,28 mm 

Výpočet deformace ohybem ze vztahu (7): 

=
3 ∗ 1,28 ∗ 0,85

16
= 0,0128 

 Dle výpočtu smluvní průhyb vyšel 1,28 mm a odečtením z ohybového diagramu          

(obr. 17) nabývá napětí při smluvním průhybu hodnoty 296,73MPa. U laminátu s uhlíkovými 

vlákny vyšla deformace ohybem 0,0128 po vynásobení stem 1,28 %. 

Laminát s kevlarovými vlákny o tloušťce h 2,24 mm.  

Výpočet smluvní průhybu ze vztahu (6):  

sC = 1,5*h = 1,5* 2,24 = 3,36 mm 

Výpočet deformace ohybem ze vztahu (7): 

=
3 ∗ 3,36 ∗ 2,24

32
= 0,0221 

 Jak lze vidět z výpočtu smluvní průhyb vyšel 3,36 mm a z ohybového diagramu       

(obr. 17) bylo odečteno napětí při smluvním průhybu nabývající hodnoty 99,95 MPa. 

Deformace ohybem u laminátu s kevlarovými vlákny vlákny vyšla 0,0221 po vynásobení 

stem 2,21 %. 
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3.4 Diskuze dosažených výsledků 

 Pro experiment byly k dispozici zkušební vzorky tří druhů laminátů, konkrétně se 

skelnými, uhlíkovými a kevlarovými vlákny. Nejprve byly materiály podrobeny 

mikrostrukturnímu rozboru za účelem stanovení objemového podílu vláken v matrici. Pomocí 

bodové metody vyšly výsledné hodnoty objemového podílu vláken v matrici velmi podobné, 

konkrétně u laminátu se skelnými a kevlarovými vlákny 69 ± 1 % a u laminátu s uhlíkovými 

vlákny 67 ± 3 %. Následně na příslušných zkušebních vzorcích se provedly základní 

mechanické zkoušky, což byly zkoušky tahem a zkoušky v trojbodovém ohybu. Výsledné 

hodnoty ze zkoušek tahem byly meze pevnosti, moduly pružnosti a hodnoty poměrného 

prodloužení. Nejvyšší hodnoty meze pevnosti 557 ± 21 MPa a modulu pružnosti              

58,90 ± 1,13 GPa nabyl laminát s uhlíkovými vlákny, avšak hodnota poměrného prodloužení 

1,43 ± 0,05 % byla nejmenší. Laminát se skelnými a kevlarovými vlákny vykazují velmi 

podobné vlastnosti. U laminátu se skelnými vlákny byla hodnota meze pevnosti 265 ± 6 MPa, 

modulu pružnosti 12,83 ± 0,15 GPa a poměrného prodloužení 2,45 ± 0,29 %. U laminátu s 

kevlarovými vlákny byla hodnota meze pevnosti 221 ± 13 MPa, modulu pružnosti             

10,45 ± 0,58 GPa a poměrného prodloužení 2,55 ± 0,19 %. Zkouškou v trojbodovém ohybu 

se zjistilo nejvyšší ohybové napětí v materiálu, kde nejvyšší hodnota 780 ± 12 MPa byla u 

laminátu s uhlíkovými vlákny. U laminátu se skelnými vlákny byla nejvyšší hodnota 

ohybového napětí 235 ± 6 MPa a u laminátu s kevlarovými vlákny 147 ± 6 MPa. 
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4 ZÁVĚR 

 V automobilovém průmyslu i obecně ve strojírenství hrají kompozitní materiály 

důležitou úlohu. Největší jejich výhoda a také vlastnost je nízká hmotnost s uchováním 

dobrých pevnostních vlastností. Použitím kompozitních materiálů v dopravních prostředcích 

vede jak ke snížení hmotnosti, tak i k lepšímu hospodaření s palivy.  

 Zpočátku práce se nejprve rozvedla problematika kompozitních materiálů, zejména 

charakteristika a jejich rozdělení. Kompozitní materiál se skládá z matrice a výztuže, což 

vedlo k charakteristice i těchto dvou složek. Následně bylo zaměřeno na výrobu a průmyslové 

využití kompozitních laminátů, protože u těchto materiálů se prováděly základní mechanické 

zkoušky. Pro experiment byly k dispozici zkušební vzorky tří druhů laminátů, konkrétně se 

skelnými, uhlíkovými a kevlarovými vlákny. Materiály byly podrobeny mikrostrukturnímu 

rozboru za účelem stanovení objemového podílu vláken v matrici, a poté na příslušných 

zkušebních vzorcích provedeny mechanické zkoušky. Ke stanovení meze pevnosti a 

poměrného prodloužení na mezi pevnosti se vykonaly tahové zkoušky, a pro stanovení 

ohybového napětí, smluvního průhybu a deformace v ohybu se provedly zkoušky v 

trojbodovém ohybu. Dosažené výsledky z mechanických zkoušek jednotlivých laminátů byly 

mezi sebou porovnány. 
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fv objemový podíl [%] 

ni počet průsečíku mřížky   

N celkový počet průsečíku mřížky  

n počet zkoušených vzorků  

b šířka [mm] 

h tloušťka  [mm] 

εM  poměrné prodloužení na mezi pevnosti [-] 

∆L maximální hodnota prodloužení [mm] 

L0 počáteční měřená délka [mm]  

σM mez pevnosti [MPa] 

σM prům. průměrná hodnota meze pevnosti [MPa] 

Sx směrodatná odchylka  

E modul pružnosti v tahu [GPa] 

sc smluvní průhyb  [mm]  

L rozpětí podpěr [mm] 

εf   deformace ohybem [%] 

 ohybové napětí [MPa] 

 

 

 
 
 


