
 
 

 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství 

Katedra materiálového inženýrství 

 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Testování polymerů odolných proti průstřelu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014       Bc.  Robin Šebo 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

P R O H L Á Š E N Í  
  

Prohlašuji, že  

  

• jsem byl(a) seznámen(a) s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje 

zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména §35 – užití díla v rámci 

občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla 

školního (§60 – školní dílo);  

  

• beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB – TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít 

(§35 odst. 3);  

  

• souhlasím s tím, že diplomová práce bude archivována v elektronické formě v 

databázi  Ústřední knihovny VŠB – TUO a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

diplomové práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO;  

  

• bylo sjednáno, že s VŠB – TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona;  

  

• bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);  

  

• beru na vědomí, že odevzdáním své diplomové práce souhlasím s jejím 

zveřejněním podle zákona č. 111/1998Sb., o vysokých školách a o změně a 

doplnění dalších zákonů (Zákon o vysokých školách) bez ohledu na výsledek její 

obhajoby.  

  

Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci vypracoval(a) samostatně.  

  

  

                     

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Touto cestou chci velice poděkovat všem, kteří mi s touto prací pomáhali. Především 

pak vedoucímu této diplomové práce panu prof. RNDr. Pavolovi Koštialovi Ph.D., za 

příkladné vedení a pomoc při vypracování celé práce. Dále také mnohokrát děkuji paní Ing. 

Petře Váňové Ph.D. a panu Ing. Martinu Krausovi Ph.D., kteří mi také pomáhali s praktickou 

částí této práce. V neposlední řadě také děkuji majiteli střelnice Patriot, panu Jiřímu 

Mikeskovi, díky kterému jsme mohli vyzkoušet balistickou odolnost materiálu. 



 
 

 

Abstrakt 

 

Práce se zabývá studiem nových lehkých pancířů, které jsou vhodné pro lehké 

pancéřování vůči ručním palným zbraním. Testovaný materiál je kompozitní polymer 

Makrolon Hygard. V teoretické části jsou shrnuty důležité poznatky týkající se moderního 

vývoje pancéřování, výzkumy balistické ochrany z posledních let a teoretické shrnutí 

polymerních materiálů. 

Praktická část pak analyzuje studovaný materiál s využitím měření tvrdosti, 

houževnatosti a tlakového modulu. Součástí experimentální části jsou testy balistické 

odolnosti materiálu proti klasickým a běžně používaným zbraním u bezpečnostních složek, 

tak i u civilních střelců. Výsledky zkoušek jsou graficky zdokumentovány a shrnuty 

v tabulkách.  

 

Klíčová slova: pancíř, polymery, balistická odolnost, průstřel, střelivo. 

 

 

 

 

 

Abstract 

The work deals with the types of new light armor that are suitable for light armor 

against small arms weapons. The testing material is a composite polymer Makrolon Hygard. 

In the theoretical section are summarizes important findings regarding the development of 

modern armor, ballistic protection research in recent years, and theoretical summary of 

polymeric materials. 

The practical part analyzes the studied material which is measurements of hardness, 

toughness and pressure module. In the experimental part are tests of ballistic resistance of a 

material with classic and commonly used weapons by the security forces, even as civilian 

shooters. Test results are graphically documented and summarized in tables. 

 

 

Keywords: armor, polymers, ballistic resistance, penetration, ammunition.
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1 ÚVOD 

 

Pancíř je ochranná vrstva vyrobená z kovu, kompozitu, keramiky, nebo kombinací 

těchto materiálů určená k ochraně tanku, letadla, obrněného vozidla, lodě či osob, které čelí 

vnějšímu útoku. Při výrobě pancéřování je brán zřetel na dva základní požadavky ze strany 

uživatelů: pancíř musí být co nejodolnější, chránit co nejúčinněji a zároveň je třeba, aby byl 

co možná nejlehčí a nesnižoval rychlost a životnost chráněného stroje či osoby. Tohoto účelu 

se dosahuje volbou vhodných materiálů, ale také nerovnoměrným umístěním pancíře. Nesmí 

se ovšem zanedbat i výrobní cena a složitost daného typu pancíře.  

První pokusy o pancéřování byly zaznamenány již v polovině 19. století, kdy se 

Francie jako první pokusila postavit opancéřovanou loď. Dřevěný trub lodi byl potažen 

120mm ocelového pancíře. Dalším stavitelem se stala Anglie, která použila pod 114mm 

pancíř teakové houževnaté dřevo, které chránilo loď před velkým porušením pancíře. 

S postupným zdokonalováním materiálů se pancíře měnily. Kombinace železo - teakové 

dřevo – železo byla nahrazena ocelo - železnými a po nalezení vhodných druhů oceli nakonec 

i čistě ocelovými pancíři. 

Prvním typem pancéřování pozemních vozidel byl homogenní ocelový pancíř, který se 

objevil s příchodem prvních obrněných vozidel a tanků. Jeho účinnost lze podstatně zvýšit 

vhodným tvarováním ploch vozidla a sklonem ploch, které má vliv na úhel dopadu střely. 

Homogenní pancíř je vyráběn ze slitinových ocelí zpracovaných tepelným zpracováním ke 

zvýšení houževnatosti, pevnosti a povrchové tvrdosti. Je užit u tanků 1. a 2. generace. 

Homogenní pancíř je také používán pro pancéřování vozidel pro důležité osoby (politici, 

klíčoví svědci atp.). Během druhé světové války vylepšovaly posádky své stroje různými 

přídavnými pancíři, např. náhradními pásy, pytli s pískem a podobně. Také se poprvé objevil 

experiment s vrstveným pancéřováním, kdy na tanku M4 Sherman bylo instalováno několik 

kapes s křemenným pískem. 

Nehomogenní vrstvený pancíř se skládá z vícero vrstev, jako je ocel, hliníkové 

slitiny, keramické destičky, uhlíkové vlákna, plastické hmoty. Základem je homogenní pancíř, 

avšak uvnitř je keramická deska v kompozitovém pouzdře. Toto má za následek prudký růst 

odolnosti pancéřových desek proti kinetickým a zejména kumulativním střelám. Kompozitové 

pouzdro tlumí rázy vznikající v pancíři. Vrstvený pancíř je široce užit u tanků 3. a 3,5. 

generace. Vrstvený pancíř složený z desek oceli a aluminia není tak odolný jako keramický, 

ale vykazuje lepší vlastnosti než homogenní. Jeho pozitivem je nižší cena. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Keramika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Obrn%C4%9Bn%C3%A9_vozidlo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lo%C4%8F
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/M4_Sherman
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Keramika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tankov%C3%A1_munice
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Budoucnost pancéřování je o celokompozitovém pancéřování, které vykazuje 

zvýšenou odolnost oproti keramickému vrstvenému a má mnohem nižší hmotnost. Americká 

armáda testuje systém elektromagnetického pancéřování. Pancéřování vozidla tvoří pancéřové 

desky, které fungují jako velký kondenzátor. Pokud senzorický systém zjistí přilétající střelu, 

vydá povel k vybití energie kondenzátoru do přibližující se střely. Dochází k deformaci nebo 

roztavení střely vlivem vysoké teploty. Tento systém funguje především proti kumulativním 

střelám, které obsahují velké množství vodivé mědi. 

Předmětem této diplomové práce je zjištění balistické odolnosti polymerního materiálu 

Makrolon Hygard (dále jako MH) od německé firmy Bayer Sheet Europe. Důvodem proč se 

tato práce zabývá právě tímto materiálem, je zvyšování bezpečnosti a zároveň snižování 

hmotnosti. Tento materiál je kompozitního charakteru s čistě jasnou propustností světla a 

průsvitností. Proto se materiál hodí pro využití vitrín, přepážek či ochranných bariér, které 

mají za úkol ochránit zboží, nebo lidský život. 

Práce se v teoretické rovině zabývala vývojem pancířů od raných počátků až po 

novodobé použití a materiály využívané k pancéřování. Jelikož budoucnost lehkých pancířů je 

viděna v plastových materiálech, tak součástí teoretické části je také výroba a výzkum 

polymerů. V neposlední řadě byla teoretická část věnována také nejmodernějším balistickým 

výzkumům z posledních let, které byly prezentovány na mezinárodní úrovni. 

Druhá část práce je pak zaměřena na mechanické vlastnosti materiálu za využití 

destruktivních zkoušek, jako byla zkouška tvrdosti dle Brinella, zkouška houževnatosti a 

zkouška tlaková. Hlavní prací této části byly testy na vyhodnocení balistické odolnosti 

materiálu proti průstřelům z nejběžněji používaných zbraní a střelivu v civilním sektoru. U 

samonabíjecí pistole byla použita ráže 9mm Luger, útočná puška v ráži 7,62x39 a broková 

kozlice v ráži 12/12. Všechny výsledky byly zpracovány a vyhodnoceny v závěru této práce. 

Cíle diplomové práce byly stanoveny následovně: rešerše problematiky, přehled 

měřících metod pro destruktivní diagnostiku, měření viskózně elastických vlastností polymerů 

a kompozitů s vysokou houževnatostí, testy na průstřely, vyhodnocení a analýza výsledků. 
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2 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PANCÍŘŮ VE SVĚTĚ 

 

Lehká a středně těžká obrnění vozidla a jejich ochrana nabyla na významu zejména 

v posledních deseti letech. Hlavním důvodem jsou změny v politické a vojenské situaci, která 

vede ke zvýšenému užívání lehkých obrněných vozidel a k požadavkům na zlepšení jejich 

ochrany s cílem snížit potenciál ztrát osádek při nasazení.  

S koncem studené války dochází k rozšíření použití armád a to zejména ve členských 

zemích NATO mimo vlastní území v řadě humanitárních a logisticky podpůrných operací a 

operací pro udržení mírových podmínek [1]. 

 

Hlavní požadavky na bojovou pozemní techniku stále zůstávají: 

 Palebná síla 

 Mobilita 

 Ochrana 

 

Obecně by měl být ochranný systém vozidel navržen tak, aby zajistil maximální 

ochranu před možnými prostředky ohrožení při daných limitech hmotnosti. 

 

Zajištění ochrany posádky má dva důvody: 

 Vojenský – cílem je zajistit bojovou efektivnost pro splnění úkolů 

 Politický – vyžadují se minimální ztráty s ohledem na veřejné mínění 

obyvatelstva 

 

Pro přežití vozidla musí být dodrženy čtyři základní principy: 

 Vozidlo nesmí být zjištěno – musí se potlačit tepelné, magnetické, 

radiolokační, seismické, vizuální a zvukové charakteristické znaky 

 Vozidlo nesmí být zasaženo – minimální rozměry, dynamická jízdní 

charakteristika 

 Vozidlo nesmí být penetrováno – využití pasivního, případně aktivního 

pancéřování 

 Vozidlo musí zajistit přežití posádky – aplikace protistřepinových výstelek, 

zabránění iniciaci vezené munice a zapálení palivových nádrží, usměrnění výbuchu vlastní 

munice 
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Obr. 2.1: Základní principy ochrany 

 

Základním typem ochrany je balistická ochrana. Používané pancéřování lze rozdělit na 

tři základní skupiny: 

 Pancéřování pasivní – využívá homogenní válcované oceli a hliníkové slitiny. 

V současnosti se spektrum rozšiřuje o vrstvené materiály, keramiku, sklo, vysokopevná 

vlákna, lamináty a speciální kovové slitiny. 

 Pancéřování aktivní – (APS), systém ochrany schopné detekce, sledování a 

následného vyloučení zásahu či snížení jeho účinků na bojové technice. Funkce tak zvaných 

měkkých systémů je založena na využití elektromagnetického rušení, vytváření klamných 

signálů a využití aktivních prvků maskování s cílem vyloučit zasažení vozidla řízenou střelou. 

Funkce tvrdých systémů aktivní ochrany je cílená na zničení projektilu před jejím dopadem na 

cíl. 

 Pancéřování reaktivní – dělíme na výbušné a nevýbušné. Výbušné reaktivní 

pancéřování (ERA) je charakteristické tím, že obsahuje výbušninu uloženou v boxech mezi 

dvěma kovovými deskami. Účinek je pak dán vlastnostmi a tloušťkou desky. Nevýbušné 

reaktivní pancéřování je charakteristické tím, že vrstva výbušniny je nahrazena zpravidla 

elastomerem. 
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2.1 Pancéřová ochrana techniky 

 

K základním prvkům balistické ochrany techniky patří zejména pancíře, které můžeme 

rozdělit podle řady kritérií.  

 

Podle vnitřní konstrukce můžeme pancíře dělit na: 

 Homogenní 

 Nehomogenní (heterogenní) 

 

Podle konstrukčního uspořádání se dělí pancíře na: 

 Základní – tvoří základní a neoddělitelný prvek techniky 

 Přídavné (návěsné) – tvoří doplňkový oddělitelný prvek techniky, dodatečně 

instalovaný za účelem zvýšení její balistické odolnosti 

 

K homogenním pancířům, které jsou tvořeny stejnorodým materiálem v celé tloušťce, 

se řadí zejména kovové pancíře ocelové a hliníkové. K nehomogenním pancířům se řadí 

pancíře:  

 

 Vrstvené – jsou tvořeny vrstvami různých materiálových vlastností složenými 

za sebou a dále pancíře 

 

 Kompozitní - jsou složeny dvěma vzájemně integrovanými fázemi – spojitou a 

nespojitou, umístěnými vedle sebe. Spojitá fáze je matrice nebo pojivo (např. polymery – 

epoxid, nebo kovy – hliník a jeho slitiny), nespojitá fáze je vhodně rozmístěná ve fázi spojité 

a může být tvořena buďto vlákny (obvykle balistická textilie, která tvoří se spojitou fází 

vláknový kompozit) anebo částicemi (tělíska vhodného tvaru a rozměru – obvykle keramika – 

výplň, která tvoří se spojitou fází nevláknový kompozit). 

 

Pasivní pancéřování může být tvořeno: 

 

 Jednovrstvým (homogenním) pancířem 

 Vícevrstvým pancířem, v jehož konstrukci jsou zastoupeny jak kovové, tak 

nekovové materiály. V případě použití dvou kovových materiálů se jedná o duální pancíř 
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(pancíř dvojí tvrdosti). Použité materiály i kombinace jednotlivých vrstev vícevrstvého 

pancíře musí zajišťovat odolnost proti vniku všech předpokládaných typů střel a jejich částí, a 

pro případ proniku minimalizovat účinky střel za pancířem. Balistický požadavek 

z mechanického hlediska je prvořadá odolnost proti vzniku trhlin i jejich šíření, které 

usnadňují pronik střely a odolnost proti vzniku výtrží, které zvyšují účinek pronikajících střel 

za pancířem. 

 

Ideální pancíř by měl mít tvrdost vyšší než je tvrdost přední části střely (penetrátoru) a 

maximální možnou houževnatost. U pancířů určených pro výrobu lehce obrněné techniky 

k tomu přistupuje i požadavek dobré svařitelnosti. 

Základní mechanické požadavky nejlépe splňují nehomogenní vrstvené pancíře, 

jejichž čelní vrstvy jsou vysoce tvrdé a zadní vrstvy maximálně houževnaté. Tvrdé čelní 

vrstvy umístěné na vnějším povrchu systému jsou namáhány především na tlak a střih. Jejich 

úkolem je v co největší míře narušit (deformovat, otupit, zlomit) dopadající střelu, případně jí 

destabilizovat tak, aby došlo k odklonění její podélné osy od směru pohybu a rozložit silové 

působení do co největší plochy, tj. snížit měrnou dopadovou energii střely.  

Houževnaté zadní vrstvy umístěné na vnitřním povrchu systému jsou během inerakce 

střely s pancířem navíc namáhány i tahem. Mají za úkol pohltit maximum kinetické energie 

pronikající střely i omezit výtrže a musí proto vykazovat co největší tažnost. 

Vývoj a použití progresivních materiálů v oblasti pancéřování zaznamenal 

v posledním desetiletí výrazný kvalitativní skok. Byly vyvinuty a jsou zaváděny nové typy 

lehkých pancířů na bázi ultrapevných ocelí, aramidových, skelných a polyetylenových 

laminátů a zejména více vrstvé keramické pancíře. 

 

2.2 Kovové pancíře 

 

2.2.1 Ocelové pancíře 

 

Standardním pancířem pro hodnocená průbojných schopností munice a ochranu 

bojové techniky proti všem druhům protipancéřových zbraní je ocelový homogenní válcovaný 

pancíř, který je označován anglickým akronymem RHA (Rolled Homogenous Armour). I 

když jeho použití u moderní obrněné bojové techniky je stále méně časté, slouží tento druh 

pancíře jako etalon pro porovnání balistické odolnosti moderních pancířů. U konkrétních typů 
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moderní balistické ochrany je její balistická odolnost vyjadřována nikoliv průbojností určité 

průbojné střely, nýbrž záchytnou schopností pancíře HA ekvivalentní tloušťky. Kvalita 

srovnávacího homogenního pancíře se udává v jednotkách tvrdostí HBW, která dosahuje 

obvykle hodnot 380 HBW. 

 

2.2.2 Pancíře z hliníkových a titanových slitin 

 

Hliníkové pancíře jsou využívány hlavně ve vojenských objektech v zemích jako 

USA, Velká Británie Rusko. Jejich nespornou předností je, že hustota hliníkových slitin je 

zhruba třetinová ve srovnání s ocelí. 

Výhodou oproti ocelovým pancířům je vysoká tuhost hliníkových konstrukcí (úměrná 

třetí mocnině tloušťky) umožňující u lehkých vozidel absenci konstrukčních využití, případně 

rámů. Výhodou je i snazší obrobitelnost hliníkových slitin. 

Pro zvýšení balistické odolnosti hliníkových slitin je využíváno stejného principu jako 

u duálních ocelových pancířů – kombinace tvrdé čelní vrstvy z vysoce tvrdé oceli a 

houževnaté podkladové vrstvy z hliníkové slitiny. Tato kombinace je v současné době užívána 

při zvyšování balistické odolnosti obrněných vozidel s korbou případně věží z hliníkových 

slitin. 

Jako perspektivní z hlediska balistické odolnosti jsou slitiny na bázi titanu. Odolnost 

titanových pancířů se při srovnatelné hmotnosti blíží duálním ocelovým pancířům. Z důvodů 

zejména vysoké ceny nejsou dosud pro pozemní techniku využívány. Díky pokroku 

v metalurgii, umožňujícímu snížit cenu, bude v brzké době využíváno titanových slitin i pro 

pozemní vozidla. 

 

2.3 Nekovové pancíře 

 

V celé oblasti vojenské techniky existuje všeobecný tlak na zvýšení její balistické 

odolnosti. Současně existuje ovšem i tlak na snižování její hmotnosti z důvodů lepší 

schopnosti její přepravy, manévrování a snižování operačních nákladů. Tento problém se 

v současnosti ve světě řeší výzkumem a vývojem nových moderních pancéřových materiálů 

na bázi vysoce pevných vláken, skla a keramiky. 

Obecně platí, že ochranu proti průbojným střelám zajistí pouze tvrdý pancíř, popřípadě 

pancíř, který má tvrdou čelní vrstvu. Balistické lamináty na bázi skelných, aramidových a 
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polyetylénových vláken, i když jsou schopny absorbovat mnohem větší energii, než vysoce 

pevné oceli jsou v tomto případě neúčinné. Tvrdý projektil (penetrátor) relativně měkký 

nekovový pancíř v důsledku vysoké koncentrace napětí na jeho špici okrajích čela projektilu 

buďto „prostřihne“, nebo se jím „protlačí“, aniž dojde k jeho otupení či destabilizaci. 

Jestliže je střela vyrobena z relativně měkkého materiálu, dojde při střetu s balistickým 

laminátem k jejímu otupení, působnící síly se rozloží do větší plochy a začne se uplatňovat 

schopnost pancíře rozptýlit kinetickou energii do velkého objemu materiálu a tuto energii 

pohltit. Tím se zvyšuje pravděpodobnost zachycení střely 

 

 

Obr. 2.2: Deformace měkké střely po interakci s aramidovou textilií  

 

Tuto schopnost si měkké pancíře uchovávají rovněž v případech, kdy je střela předem 

destabilizovaná nebo je narušen její tvar a symetrie. V praxi dochází k destabilizaci, 

deformaci a narušení střel při průchodu tvrdými pancíři. Speciálním případem „střel“ tohoto 

typu jsou též střepiny vznikající při výbuchu granátů a min a v důsledků interakce střel, 

kumulativních paprsků a rázových vln s pancířem. Z uvedených důvodů je vhodné umisťovat 

na vnitřních stranách pancířů výstelky z balistických laminátů. 

Použití výstelek je v současné době také výhodné proto, že existuje množství speciální 

kumulativní a podkaliberní munice, která je schopna proniknout prakticky libovolným 
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pancířem. Zvláště u lehce obrněné techniky je nutné se smířit s tím, že vysokorychlostní 

průbojná střela resp. kumulativní paprsek proniknou pancířem a zničí vše, co jim stojí v cestě. 

Snahou konstruktérů techniky je, aby jejich schopnost zachytávat střepiny byla v přepočtu na 

jeden kilogram hmotnosti pancíře výrazně lepší než u ocelových materiálů. V opačném 

případě by nemělo smyslu tyto materiály používat vzhledem k jejich značně vyšší ceně. 

Vedle využití jako protistřepinových výstelek se využívají balistické lamináty jako 

podložní vrstvy pro keramiku v přídavných pancířích. Vývoj balistických laminátů a 

technologií jejich zpracování dává předpoklady pro náhradu kovových materiálů 

v konstrukcích lehkých obrněných vozidel. 

Základem nekovových pancířů jsou vlákna s vysokou mezí pevnosti v tahu vyrobena 

na bázi aramidů, polyetylénů, dále sklená vlákna a lamináty, popř. keramika. 

 

2.3.1 Aramidy 

 

Aramidová vlákna mají charakter vysoce orientovaných vláken polyparafenylenter-

aftalamidu. Ve světě je tento materiál nejčastěji znám pod obchodními názvy Kevlar a 

Twaron. Hustota aramidu je velmi nízká při velké pevnosti vlákna (3300 MPa). Je odolný 

vůči působení většiny chemických látek a vůči vyšším teplotám. Není elektricky vodivý, ale 

degraduje působením UV záření. U nechráněných textilií z něho vyrobených dochází 

působením vody ke ztrátě balistických vlastností. 

Aramidová vlákna se pro balistickou ochranu používají ve formě textilií a výztuže 

v laminátech. Aramidové lamináty vykazují výbornou odolnost proti střepinám a měkkým 

střelám. 

 

2.3.2 Polyetylény 

 

Polyetylény (PE) jsou ultraorientovaná vlákna z vysokomolekulárního lineárního 

polyetylénu. Na trhu jsou známy pod obchodními názvy Spectraa a Dyneema a patří mezi 

nové typy vysokopevných vláken. Mechanické vlastnosti polyetylénu jsou srovnatelné 

s aramidy, polyetylén vzhledem ke své nižší hustotě umožňuje dosahovat lepších 

mechanických a balistických vlastností na jednotku hmotnosti. Polyetylénová vlákna však 

mají nízkou tepelnou odolnost a vysokou hořlavost, která omezuje jejich použití ve vojenské 

technice. PE lamináty jsou cenově srovnatelné či dražší než aramidové lamináty, poskytují 
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však v oblasti protistřepinových výstelek či podložních vrstev keramiky nejúčinnější řešení 

z hlediska hmotnosti. 

 

2.3.3 Sklená vlákna a lamináty 

 

Skelná vlákna vykazují pevnost srovnatelnou s PE a aramidovými vlákny. Účinnost 

skelných laminátů v ochraně proti střepinám závisí na typu použitých vláken. Při použití 

běžných vláken ze skla typu E, které jsou vyráběny i v ČR, jsou dosahovány odolnosti 

srovnatelné s vysoce pevnými ocelemi. Vyšší úrovně lze dosáhnout použitím vláken typu S2 

vyráběných v USA. Jejich cena je výrazně vyšší než cena E-skla, balistická ochrana je vyšší 

jen přibližně o 15%. Skelné lamináty se vyznačují malou hořlavostí, při použití S2 skla i lepší 

balistickou účinností než vysoce pevná ocel. Dílce vyráběné ze skelných laminátů se 

vyznačují vysokou tuhostí a lze je využít i jako nosné prvky. Nevýhodou je jejich vyšší 

hustota a nižší schopnost absorbovat energii než je tomu u PE a aramidů. Ve srovnání 

s ocelemi je nevýhodná jejich menší odolnost proti průbojným střelám. 

 

2.3.4 Keramické pancíře 

 

Pancíře vyrobené z keramických materiálů s vysokou tvrdostí a nízkou hustotou jsou 

určeny zejména proti průbojným střelám. Samotná keramika není používaná vzhledem ke své 

vysoké křehkosti a nízké pevnosti v tahu a ohybu, vždy je ji nutno použít v kombinaci 

s dalšími materiály[2].  

Podobně jako v případě duálních ocelových pancířů, keramický pancíř využívá čelní 

tvrdé keramické vrstvy k poškození či k roztříštění tvrdého, ale křehkého průbojného prvku, 

zároveň absorbuje část kinetické energie převedením na energii lomovou a distribuuje zatížení 

na větší plochu podložní vrstvy – viz obr. č. 2.3. 
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Obr. 2.3: Princip funkce keramického pancíře 

  

Podkladová (podložní) vrstva může být jak kovová (ocel, hliníkové slitiny), tak na 

bázi balistických laminátů (skelných, aramidových či polyetylenových). Funkce podkladové 

vrstvy spočívá v podepření keramiky a prodloužení fáze jejího drcení, v absorbci kinetické 

energie a zachycení zbývajících částí střely a rozdrcené keramiky. 

Výhodou keramiky je, že její tvrdost je podstatně vyšší než tvrdost jádra i těch 

nejtvrdších kalených ocelových průbojných střel nebo jader. Navíc řada keramických 

materiálů má tvrdost významně vyšší i než v současné době zaváděná jádra průbojných střel 

na bázi karbidu wolframu [3][4].  

Nevýhodou keramických materiálů je nízká pevnost v tahu, křehkost a náročné 

technologie jejich výroby a zpracování. Ve srovnání s ocelovými pancíři vykazují keramické 

pancíře výrazně nižší odolnost vůči více násobnému ostřelování, neboť při prvním zásahu 

dochází obvykle k rozdrcení keramické vrstvy ve značném objemu. Z konstrukčního hlediska 

je keramika balastní zátěží a navíc je její cena mnohonásobně vyšší, než cena jiných 

materiálů. Nejlevnější korundová keramika Al2O3 je více než tři krát dražší než ocelový pancíř 

srovnatelné odolnosti. Tvrdší keramiky, např. karbid křemíku SiC stojí deset krát více a cena 

nejtvrdšího karbidu bóru B4C je až čtyřicet krát vyšší ve srovnání s ocelovým pancířem. 

Z tohoto důvodu jsou u lehkých obrněných vozidel v současné době používány pouze 
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aplikace keramiky na bázi korundu. Ve srovnání s homogenními ocelovými pancíři přináší 

použití keramiky 2 až 3 násobné snížení hmotnosti pancíře. Se zaváděním jader průbojných 

střel na bázi karbidu wolframu WC se předpokládá i v pozemním vojsku využití tvrdší 

keramiky, která je schopna těmto střelám odolat. 

Jako nejvhodnější materiál pro keramické pancíře je ve světě uváděn karbid bóru o 

hustotě 2,5 g.cm
-3

. Jeho nevýhodou je však vysoká cena, závislost na dovozu a také 

skutečnost, že jeho extrémní tvrdost vylučuje možnost dodatečné úpravy výrobků. Nitrid 

křemíku Si3N4 o hustotě 3,2 g.cm
-3

 a kompozit SiSiC o hustotě 3,0 g.cm
-3

 proto leží cenově 

mezi keramikou B4C a Al2O3. I když z tohoto pohledu vychází pro výrobu pancířů v ČR 

z ekonomického a technologického hlediska nejvýhodněji korund Al2O3 o hustotě 3,3 g.cm
-3

 

až 3,9 g.cm
-3

 , jeví se pro své vlastnosti i přes vyšší cenu jako velmi vhodná pro aplikace do 

keramických pancířů také keramika karbidu křemíku SiC. 

Karbid křemíku SiC je jeden z nejtvrdších materiálů, blíží se tvrdosti diamantu. 

K tomu přistupuje jeho tepelná odolnost ve spojení s jeho odolností vůči kyselinám, jakož i 

slabým zásadám. Kromě toho vykazuje mnoho dalších pozitivních vlastností. K nim patří 

tepelná vodivost, která je srovnatelná s kovy, jako je hliník, velice nízká tepelná roztažnost, 

jako i vysoká a v širokém teplotním rozsahu téměř konstantní pevnost při současné nízké 

hustotě. Také neobvyklé elektrické vlastnosti otevírají karbidu křemíku mnohé nové případy 

použití. 

Podle druhu a množství nečistot lze získat buď zelený vysoce kvalitní SiC, nebo černý 

SiC o normální kvalitě. 

Karbid křemíku je výchozí látkou pro nejrozmanitější keramické materiály. Jako další 

varianty je nutno jmenovat kompozit – karbid křemíku infiltrovaný křemíkem SiSiC a 

slinovaný karbid křemíku SSiC. 

SiSiC – vyrábí se lisováním ze směsi SiC a C a mechanickým opracováním. Vlastní 

dobré vlastnosti získají díly speciálním silicizačním procesem, během něhož se díly infiltrují 

roztaveným tekutým křemíkem. Uhlík reaguje s křemíkem za silného uvolňování energie na 

SiC. Tímto způsobem se zpevňují již existující zrna SiC na trojrozměrnou strukturu. Právě 

tato struktura propůjčuje materiálu excelentní mechanické vlastnosti a odolnost vůči korozi a 

oxidaci. Kovovým křemíkem se zaplní všechny póry a dutiny kostry karbidu křemíku. Tím 

vznikne těsný materiál, jehož možnosti použití jsou zpravidla omezeny vlastnostmi křemíku. 

Další zvláštností infiltračního procesu je velice nízké smrštění při výpalu (téměř nulové). 

SiSiC je mnohostraně použitelná surovina z velké oblasti inženýrské keramiky. Svými 
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vynikajícími vlastnostmi, počínaje širokými teplotními rozsahy, se výborně hodí pro mnohá 

použití. 

SSiC – v protikladu k infiltrovanému SiC je složen pouze z karbidu křemíku. Za 

použití speciálních slinovacích přísad se takto aktivovaný SiC vypálí do tvarovaných těles. 

Výroba probíhá lisováním polotovarů nebo hotových dílů z karbidu křemíku. Díly získají 

vlastnosti keramickým slinovacím výpalem. Slinováním původních zrn karbidu křemíku se 

vytvoří monolitické těleso. Nevýhodou pouze je, že probíhající smršťování dílů při výpalu 

nezaručuje dodržení tolerancí bez dodatečného mechanického obrábění. SSiC je rovněž 

mnohostranně použitelný materiál. V širokých teplotních rozsazích se rovněž výborně hodí 

pro aplikace ve strojírenství. 

Technologie výroby a vysoká křehkost těchto materiálů vedou k tomu, že se keramika 

používá většinou ve formě plochých destiček (nejčastěji ve tvaru čtverce nebo šestiúhelníku), 

které se skládají jako dlaždice. Jejich velikost bývá přímo úměrná ráži použité munice.  

 

Protože o účinnosti pancíře rozhoduje odolnost keramických destiček proti zlomení, je 

pro správnou funkci pancíře důležitá podkladová vrstva. Běžně se ve světě používají 

hliníkové slitiny a ocel, v případě aplikací s limitovanou hmotností se osvědčily balistické 

lamináty na bázi aramidů a polyetylénu. Používání těchto laminátů omezuje šíření ohybových 

vln podložkou, které především u kovových podložek způsobují porušení sousedních destiček 

do velké vzdálenosti od zásahu. V USA se například používá řešení, kdy je keramika na 

pancíř uchycena pomocí „suchých zipů“. Z lepidel se nejlépe osvědčují lepidla polyuretanová, 

údaje z USA hovoří o používání lepidel polysulfidových. 

Použití keramických materiálů je omezeno v případech zakřivených a nepravidelně 

tvarovaných ploch. Tyto případy jsou obvykle ve světě řešeny pomocí keramiky různých 

geometrických tvarů, zalitých v kovové, polymerní nebo anorganické nekovové matrici. 

Uvedené typy pancířů působí především na destabilizaci střely a jejich účinnost není tak 

veliká, jako v případě použití homogenních keramických vrstev. Pro vykrytí hluchých míst na 

styku keramických částí se řeší tyto pancíře jako vícevrstvé. Jako optimální (z hlediska 

výroby a účinnosti) jsou uváděny pancíře, obsahující keramické kuličky nebo válečky. Jejich 

velikost musí být srovnatelná s ráží střel, proti kterým má poskytovat ochranu. Jedním 

z uváděných základních problémů je dokonalé spojení matrice a kousků keramiky. 
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2.4 Transparentní pancíře 

 

Současné transparentní pancíře jsou obvykle konstruovány proti neprůbojné munici 

typu Ball. S rostoucí dostupností průbojné AP munice je ovšem potřeba stále více počítat i 

s tímto ohrožením. Typické průhledné pancíře jsou v současnosti založeny na plastech nebo 

vrstevnatých strukturách kombinující buď pouze plastové vrstvy, nebo častěji skelné a 

plastové vrstvy. Samozřejmě nejjednodušší řešení, jak zvýšit balistickou odolnost pancíře je 

zvětšení jeho tloušťky. Tímto způsobem ovšem roste jak spotřeba materiálu, tak i objem 

pancíře. Důsledkem je jednak zvýšení hmotnosti systému a větší prostorové omezení, jednak 

větší optické zkreslené a horší propustnost světla. 

Transparentní pancíře jsou konstruovány podle podobných principů jako standardní 

(neprůhledné-opaque) keramické kompositní pancíře.  

 

 

Obr. 2.4: Schéma transparentního pancíře 

 

Čelní vrstva by měla být co nejtvrdší, aby při nárazu došlo pokud možno 

k maximálnímu poškození projektilu. Čelní vrstva by měla být vždy z tvrdšího materiálu než 

je jádro projektilu (případně tvrdosti srovnatelné), který by mohl být proti systému 

potencionálně použit. V současných transparentních pancířích plní tuto funkci buď desky 

z tvrzeného skla (nízká tvrdost) nebo nověji i ze skelné keramiky (vysoká tvrdost). Právě 

výzkumu nových lehkých a přitom dostatečně tvrdých materiálů pro tuto vrstvu je při vývoji 
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nových pancířů věnována největší pozornost. Spodní nosná vrstva je naopak vytvořena 

z houževnatého materiálu a jejím úkolem je zachytávat fragmenty drcené čelní vrstvy a s 

pomocí vnitřních mezivrstev také zabránit šíření trhlin. Nejobvyklejším materiálem pro tyto 

vrstvy je v současnosti polykarbonát. Jako vnitřní vrstvy se používají skla nebo skelné 

keramiky. Jednotlivé desky jsou obvykle spojeny polymerním lepidlem respektive fólií.  

  

2.4.1 Transparentní keramika 

 

Tento problém se v současnosti ve světě řeší výzkumem a vývojem nové moderní 

transparentní keramiky o vysoké tvrdosti jako je oxinitrid hliníku, hořečnato-hlinítý spinel a 

monokrystal safiru. Tyto materiály umožňují zvýšit odolnost pancíře při zachování jeho 

parametrů v únosných mezích. Tento fakt je ilustrován na obrázku č.2.5., kde jsou 

porovnávány klasické transparentní pancíře na bázi skla s pancířem obsahujícím tvrdou čelní 

keramickou vrstvu oxinitridu hliníku. 

 

 

Obr. 2.5: Balistická odolnost transparentních pancířů 

 

2.4.2 Sklo a skelná keramika 

 

Nejčastějším typem skla používaným v pancéřových aplikacích je stále klasické sklo 

typu Float. Nicméně vzrůstající požadavky na odolnost vedou k hledání nových materiálů. 
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Zde připadá v úvahu mnoho různých typů skel, např. borosilikátové, tzv. fused-silica, a 

podobně.  

Pro výrobu tvrzeného skla se používají dvě technologie – fyzikální a chemická. Obě 

jsou založeny na principu vyvolání tlakového pnutí povrchové vrstvy. U fyzikálního způsobu 

je skleněný předmět ohřát na teplotu těsně pod tavící teplotu (okolo 620 °C). Následně je 

povrch ochlazen v olejové lázni nebo proudem vzduchu. Za těchto podmínek se povrch rychle 

ochladí a smrští, jádro zůstane roztažené. Sklo nepraskne, protože jádro je plastické. Po 

ochlazení a smrštění jádra vznikne v povrchové vrstvě tlakové pnutí. 

U chemického způsobu je zpevnění založeno na výměně iontů v povrchové vrstvě. 

K tomu dochází v roztavené solné lázni obsahující ionty draslíku, které v povrchové vrstvě 

skleněného výrobku nahradí ionty sodíku. Ionty draslíku jsou větší než ionty sodíku, tím 

vznikne v povrchové vrstvě tlakové předpětí. Pevnost skla v ohybu se zvýší ze 100 MPa až na 

1000 MPa. V současné době jsou na trhu k dispozici bezpečnostní skla paramtrů, blížících se 

nebo srovnatelných s nabídkou izraelské firmy ORAN. Velmi názorný je zejména nárůst 

plošné hmotnosti pro zvyšující se bezpečnostní hladiny, který ukazují hlavní problém 

transparentních pancířů založených na skle. 

Rekrystalizované sklo je také označováno jako polykrystalické sklo nebo skelná 

keramika. Je většinou vyráběno přidáním nukleačních přísad do skelné lázně. Následně může 

být sklo tvarováno libovolným technologickým postupem do konečného tvaru výrobku. Po 

rekrystalizačním žíhání získá sklo vyšší odolnost proti mechanickému rázu, vyšší tvrdost a 

vyšší odolnost proti tepelnému rázu. Nejznámějším světovým výrobcem sklokeramiky pro 

pancéřové aplikace je britská firma GEC Alstom. Pro ilustraci její produkt Transarm má 

pevnost v ohybu 167 MPa, modul pružnosti 100 GPa a hustotu 2,53. 

Výhodou systémů založených na skle nebo skelné keramice je možnost výroby 

velkých i zakřivených desek, nevýhodou jejich hmotnost a objem. Tyto materiály se ovšem 

také dobře hodí jako vnitřní vrstvy pro transparentní pancíře nové generace.  

 

3 POLYMERY 

 

Polymery jsou látky s neobvyklou škálou vlastností, které obsahují ve svých 

obrovských molekulách většinou atomy uhlíku, vodíku a kyslíku, často dusíku, chlóru i jiných 

prvků. Polymer je ve formě výrobku prakticky v tuhém stavu, ale v určitém stádiu zpracování 

v podstatě ve stavu kapalném, dovolujícím, většinou za zvýšené teploty a tlaku, udělit 
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budoucímu výrobku nejrůznější tvar, podle předpokládaného použití. Dělíme je na elastomery 

a plasty.  

Elastomery jsou vysoce elastické polymery, které můžeme za běžných podmínek 

malou silou značně deformovat bez porušení, přičemž deformace je převážně vratná. 

Nejpočetnější podskupinou elastomerů jsou kaučuky, z nichž se vyrábí pryž. 

Plasty jsou polymery, které jsou za běžných podmínek převážně tvrdé, často i křehké. 

Při zvýšené teplotě se stávají plastickými a tvarovatelnými. Pokud je změna z plastického do 

tuhého stavu vratná, jsou nazývány termoplasty. Pokud se jedná o změnu nevratnou, tedy 

trvalou, jedná se o reaktoplasty [5]. 

 

3.1 Struktura, fázový stav a základní vlastnosti polymerů 

 

Moderní makromolekulární teorie vychází z následujících základních předpokladů.  

 

 makromolekulární řetězce mohou být lineární, rozvětvené, nebo uspořádané do 

prostorové sítě 

 makromolekulární řetězce nejsou tuhými útvary, ale následkem neustálého 

pohybu svých jednotlivých samostatně se projevujících segmentů nabývají různých 

geometrických uspořádání 

 vlastnosti polymerů závisí na jejich fázovém stavu, molekulové hmotnosti a 

chemickém složení 

 

Značně vysoká molekulová hmotnost polymerů způsobuje, že jejich bod varu je 

neobyčejně vysoký a nachází se ve všech případech nad teplotou jejich rozkladu. Plynný stav 

polymerů tedy neexistuje. Polymery mohou být pouze ve stavu kapalném, nebo tuhém. Podle 

pravidelnosti geometrického uspořádání makromolekulárních řetězců v tuhé fázi rozlišujeme 

vysoce uspořádaný stav krystalický a prakticky neuspořádaný stav sklovitý. Malou mírou 

uspořádanosti polymerních řetězců odpovídá sklovitý stav kapalnému, ale jejich schopnost 

pohybovat se z jednoho místa na druhé, tj. téci, je potlačena. V takovémto stavu se mohou 

vyskytovat všechny amorfní látky. 

Pro polymery je však charakteristický ještě jeden stav, je to stav kaučukovitý. Je to 

přechodový stav nacházející se mezi sklovitým a kapalným stavem. Polymer le celkem 
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snadno deformovat, takže jej nelze považovat za tuhou látku, ale ani jako kapalinu, protože 

při deformaci nedochází k nevratnému toku, který charakterizuje stav plastický – kapalný. 

Polymery můžeme tedy seřadit do čtyř různých fázových stavů: 

 krystalický 

 amorfní  -    sklovitý 

- kaučukovitý 

- plastický 

O tom, ve kterém z těchto stavů se polymer za běžných podmínek nachází a jak široké 

je teplotní rozmezí existence těchto jeho stavů, rozhoduje především chemické složení a 

molekulová hmotnost makromolekulární látky. 

 

3.2 Základní způsoby výroby polymerů 

 

Známe několik základních průmyslových způsobů výroby polymerů. Chemicky 

nejjednodušší je polymerace samotného monomeru. Je-li polymer v monomeru rozpustný, 

vzniká s postupující polymerací stále viskóznější roztok, který nakonec ztuhne na blok 

zaujímající tvar reakční nádoby. Nerozpouští-li se vznikající polymer ve výchozím 

monomeru, vylučuje se v jemných částicích. Přidáním vhodného rozpouštědla k monomeru 

vznikne roztok polymeru. 

Častější než polymerace samotného monomeru nebo jeho roztoku je pro její 

technologické výhody polymerace emulzí nebo v suspenzi. 

Jen velmi omezený počet monomerů může být polymerován všemi způsoby. 

Vlastnosti polymerů vyrobených různými způsoby se však liší a proto se výběr způsobu 

polymerace řídí také požadavky na vlastnosti produktu. 

 

3.2.1 Bloková polymerace 

 

Blokovým způsobem se provádí iontová a radikálová polymerace. Technologickou 

nevýhodou blokové polymerace je nesnadný odvod rekčního tepla. Polymerace je obecně 

doprovázena zmenšením objemu. Vzhledem k malé pohyblivosti makromolekul však nastává 

ve hmotě také pnutí, které se u velkých předmětů může projevit i trhlinami. 

Blokově se radikálovou polymerací vyrábějí např. desky z polymethylmethakrylátu, 

známé také pod pojmem organické sklo nebo plexisklo. Blokovou polymerací v rotující formě 
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se vyrábějí z 2-hydroxyethylmethakrylátu měkké, tzv. kontaktní čočky, které se přikládají 

přímo na oční bulvu. 

 

3.2.2 Roztoková polymerace 

 

Při roztokové polymeraci lze již reakční teplo odvádět snadněji. Je to také způsob 

provádění iontových i radikálových polymerací. Avšak každé rozpouštědlo je přenašečem, 

což má za následek, že je molekulová hmotnost výsledného produktu za jinak stejných 

podmínek vždy nižší než u blokové polymerace. 

 

3.2.3 Suspenzní polymerace 

 

Suspenzní polymerace, kdy monomer polymeruje radikálově, byla rovněž 

vypracována jako způsob, odstraňující špatný odvod reakčního tepla při blokové polymeraci. 

Monomer obsahující iniciátor se rozptýlí mícháním ve vodě na malé částečky. Jejich velikost, 

správněji distribuce jejich velikostí, je určena podmínkami míchání, jímž se překonává 

povrchové napětí, směřující ke spojení všech částeček. S postupující přeměnou monomeru na 

polymer stoupá viskozita a lepkavost částeček a stoupá nebezpečí jejich slepení ve velké 

shluky. Zabráníme tomu přídavkem látek, které buď zvyšují viskozitu vodné fáze, nebo 

ulpívají na povrchu částic, tím zabraňují jejich shlukování. 

Suspenzní polymery jsou kvalitativně stejnoměrnější než blokové, takže po jeho 

zpracování mívají výrobky z něj zhotovené lepší mechanické vlastnosti. Protože mají malý 

obsah příměsí, jsou suspenzní polymery dobrými elektroizolačními materiály. 

Suspenzním způsobem se vyrábí např. polystyren nebo polyvinylchlorid. 

 

3.2.4 Emulzní polymerace 

 

Radikálová emulzní polymerace monomerů prakticky nerozpustných ve vodě je 

obdobně jako polymerace suspenzní také disperzní polymerací, ale její průběh i charakter 

produktů jsou značně odlišné. Polymer se získává ve formě latexu, velmi jemné a stabilní 

disperze polymeru ve vodě, která je buď přímo použitelná pro zpracování, nebo je 

meziproduktem a suchá polymer se z ní získává koagulací. Společným znakem emulzní 

polymerace se suspenzní je snadná odvod reakčního tepla zaručený stejným disperzním 

prostředím – vodou. 
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Emulzní se polymeruje řada syntetických kaučuků, zejména homopolymery a 

kopolymery butadienu (butadienový, butadien-styrenový, nutadienakrylonitrilový kaučuk), 

polyvinylacetát, známé jsou také emulzní typy polyvinylchloridu.  

 

3.3 Základní přírodní polymery – zdroje, vlastnosti a použití 

 

Přírodní polymery byly prvními makromolekulárními látkami, které našly technické 

použití – přírodní kaučuk, gutaperč, některé deriváty celulózy a kaseinu.  

 

3.3.1 Přírodní kaučuk 

 

Přírodní kaučuk je obsažen v některých rostlinách v podobě mlékovité šťávy, zvaní 

latex. Pro těžbu kaučuku má však hospodářský význam prakticky jen trom Hevea brasiliensis 

z čeledi Euphorbiaceae pěstovaný na plantážích. 

Složení přírodního latexu není zcela stálé. Záleží na druhu a stáří stromu, způsobu 

čepování, počasí, ročním období a dalších okolnostech. Průměrný obsah kaučukového 

uhlovodíku je přibližně 35%. Voda představuje 60%, zbytek jsou bílkoviny více než 2%, 

pryskyřice 1,5% - 2%, popel okolo 0,7%, a cukry asi 0,3%. 

Během několika hodin stání přírodní latex samovolně koaguluje. Aby bylo možno jej 

delší dobu uchovávat ve stavu rovnoměrné disperze, potom koncentrovat, dopravovat a 

zpracovávat, je nutno jej napřed stabilizovat. K tomuto účelu se používá nejčastěji amoniaku. 

 

3.3.2 Polysacharidy 

 

Polysacharidy jsou přírodní polymery, jejichž makromolekuly se skládají z mnoha 

navzájem spojených molekul monosacharidů, tj. jednoduchých cukrů. Nejdůležitějšími jsou 

polysacharidy odvozené od glukózy neboli cukru hroznového, celulóza a škrob. 

 

3.3.2.1 Celulóza  

 

Celulóza je již od počátku polymerní chemie středem zájmu výzkumníku, neboť 

představuje snadno přístupný přírodní polymer, obsažený v bavlně a dřevu. Bavlna obsahuje 
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v suchém stavu 90% celulózy, dřevo asi 50%. Dalších přibližně 30% obsahu dřeva tvoří 

lignin – přírodní fenolický polymer zpevňující strukturu dřeva, zbytek pak cukry a soli.  

 

3.3.2.2 Škrob 

 

Škrob je zásobní látka hromadící se v některých rostlinách, jako jsou například 

brambory, obilí, kukuřice, rýže, ve formě škrobových zrn. Zrna se skládají ze dvou 

polysacharidů – lineární amylózy a rozvětveného amylopektinu. V běžných škrobech bývá 

okolo 80% amylopektinu. Po delším zahřívání na 60°C až 70°C přecházejí do koloidního 

roztoku, známe jej pod pojmem škrobový maz, který se používá ke ztužování prádla. 

Ochlazením se vytváří gel, což je podstata přípravy pudinků. 

Škrob snadno podléhá hydrolýze, oxidaci, tepelnému a mechanickému odbourávání. 

Produkty hydrolýzy škrobu jsou dextriny, které jsou rozpustné ve studené vodě. Používají se 

na výrobu lepidel a pojiv v papírenském a textilním průmyslu, ale i ve farmacii. 

 

3.3.2.3 Bílkoviny 

 

Bílkoviny mají mezi všemi přírodními látkami zvláštní postavení, jelikož bez jejich 

přítomnosti není možná existence žádného živého organismu. Jsou součástí všech živých 

buněk. Mezinárodně je používaný pojem „protein“.  

Vláknité bílkoviny jsou konstrukčním materiálem těl živočichů, podobně jako celulóza 

těl rostlin. Patří mezi ně kreatin, fibroin, kolagen a myosin. Společným charakteristickým 

znakem všech vláknitých bílkovin je jejich nerozpustnost ve vodě. Kolagen za varu ve vodě 

rosolovatí, vytváří takzvanou želatinu. 

Globulární bílkoviny jsou naopak rozpustné ve vodě i ve vodných roztocích kyselin a 

zásad. Typickými příklady jsou arachin, albumin, kasein a zein. 

 

3.4 Základní syntetické polymery – výroba, vlastnosti a použití 

 

Polymery zvané jako syntetické se v přírodě nevyskytují, vznikají činností člověka 

prostřednictvím jeho umu. Přesto není správné je nazývat jako umělé, vyrábějí se chemickou 

syntézou, proto pojem syntetické polymery. 
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3.4.1 Termoplasty 

 

Termoplasty jsou polymery, které lze zvýšením teploty, tedy tepelným účinkem, 

neboli termickým, uvést do stavu plastického ze stavu tuhého a že tato změna je změnou 

vratnou. 

 

3.4.1.1 Polyolefiny a fluoroplasty 

 

Polyolefiny jsou homopolymery a kopolymery olefinů neboli alkenů, uhlovodíků, 

které obsahují ve svých molekulách jednu dvojnou vazbu. K nejdůležitějším patří 

homopolymery a kopolymery ethylenu a propylenu a homopolymer i-butenu. 

Nejvýznamnější deriváty polyolefinů jsou fluoroplasty, polymery olefinů, v jejichž 

molekulách byly vodíkové atomy nahrazeny fluorovými buď úplně, nebo jen částečně a 

zbývající vodíkové atomy eventuálně nahrazeny atomy chloru. 

 

3.4.1.2 Vinylové polymery 

 

Patří k nejdůležitějším plastům. Získávají se většinou polymerací monomerů obecného 

vzorce CH2 = CH – R.  

Dosazením za – R = -    Cl  dostaneme   polyvinylchlorid (PVC) 

- OH         polyvinylalkohol (PVAL) 

- O – CO – CH3 polyvinylacetát (PVAC) 

-     polystyren (PS) 

 

3.4.1.3 Styrenové a akrylové polymery 

 

Také akrylové polymery, mezi něž zahrnujeme homopolymery a kopolymery derivátů 

kyseliny akrylové a methakrylové, mají stavbu makromolekulárních řetězců buď shodnou 

s vinylovými polymery, nebo velmi podobnou. To je dalším důvodem, proč homopolymery a 

kopolymery styrenu mohou být stejně logicky zahrnuty do tohoto, jako do oddílu 

předcházejícího.  
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3.4.1.4 Polyestery a polyethery 

 

Polyestery tvoří velkou skupinu polymerů, jejichž společným znakem je přítomnost 

esterových vazeb v hlavním makromolekulárním řetězci. Lze je klasifikovat na dva základní 

typy: polyestery termoplastické, lineární a polyestery reaktoplastické, rozvětvené.  

Polyethery představují málo početnou skupinu polymerů. Lze je charakterizovat 

přítomností etherové vazby v hlavních makromolekulárních řetězcích, tedy tím, že 

uhlovodíkové bloky jsou odděleny atomy kyslíku. 

 

3.4.1.5 Polyamidy a polyurethany 

 

Polyamidy jsou lineární polymery charakterizované hlavním polymerním řetězcem, 

v němž se pravidelně střídají skupiny s větším počtem skupin methylových. 

Polyurethany patří do skupiny polyesteramidů, tedy polymerů, které jsou 

z chemického hlediska kombinací polyesterů a polyamidů. 

 

3.4.2 Reaktoplasty 

 

Reaktoplasty jsou polymery, které nevratnou chemickou reakcí přecházejí z lineárního 

do síťovaného stavu. Většinou říkáme, že je vytvrzujeme. Jsou to plasty, které zahřátím, nebo 

přidáním vytvrzovacího prostředku přecházejí do nerozpustného a netavitelného stavu. 

Používají se pro výrobu lisovacích hmot, vrstvených materiálů, lehčených hmot, lepidel, 

nátěrových hmot, prostředků pro úpravu papíru, textilu, dřeva a kůže. 

 

3.4.2.1 Fenoplasty 

 

Z historie plastů víme, že fenoplasty, neboli fenoliské pryskyřice byly první čisté 

syntetické pryskyřice, které došly mnohostranného použití a razily tak cestu dalším 

polymerům. Pod těmito pojmy jsou zahrnuty polykendenzáty aldehydů, nejčastěji 

formaldehydu, s fenolem.  
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3.4.2.2 Aminoplasty 

 

Aminoplasty, neboli aminopryskyřice, jsou reakční produkty aminosloučenin, 

především močoviny, dikyandiamidu, melaminu, anilinu a jejich derivátů a aldehydy, 

převážně formaldehydem, které jsou schopny účinkem tepla anebo katalyzátoru dále reagovat 

a přecházet na vytvrzené makromolekulární hmoty. 

 

3.4.2.3 Epoxidové pryskyřice 

 

Epoxidové pryskyřice jsou látky, jejichž řetězce obsahují zpravidla více než jednu 

epoxidovou skupinu. Mají velkou reaktivitu s velkým počtem sloučenin, vedoucím 

k sesíťovaným makromolekulárním produktům. Epoxidové pryskyřice se používají jako 

lepidla, nátěrové, zalévací a lisovací hmoty, pojiva sklených laminátů a lékařské pryskyřice. 

 

3.4.2.4 Polyesterové pryskyřice 

 

Reaktopalstické polyesterové pryskyřice jsou produkty polyesterifikace nenasycených 

dikarboxylových kyselin nebo jejich anhydridů s dioly.  

Reaktoplastické nenasycené polyesterové pryskyřice se zpracovávají na nevyztužené 

výrobky, jako jsou knoflíky, bižuterie, zalévací hmoty, nebo jako pojivo k výrobě umělého 

kamene z minerální drti, obkládaček, litých podlah, plastbetonu, výrobky vyztužené 

skleněnými vlákny, tedy lamináty, tmely, lepidla a bezrozpouštědlové laky. 

 

3.4.2.5 Silikonové pryskyřice 

 

Lineární polysiloxany, jsou v širokém rozpětí molekulových hmotností kapalné. 

Vytvrzené silikonové pryskyřice dobře odolávají povětrnosti, dlouhodobě snášejí teploty do 

200°C, krátkodobě až 300°C. Mají dobrou elektroizolační vlastnost, která se s teplotou moc 

nemění.  

V době vypalovacích laků nebo skelných laminátů slouží jako součásti motorů, které 

pracují za vysokých teplot, k úpravám pekařských forem a plechů, nástrojů pro zpracování 

plastů a kaučuku ale i kuchyňského nádobí, kde se využívá jejich dobrá separační vlastnost. 
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3.4.3 Syntetické kaučuky 

 

Jelikož se vyrábí mnoho druhů syntetických kaučuků, vznikla jejich klasifikace. 

Mezinárodní zkratky vycházejí z třídění kaučuku do 8 základních skupin podle chemické 

struktury. Tato klasifikace nemá ovšem přímou souvislost s hlavními oblastmi použití 

kaučuku, podle které je můžeme rozdělit na:  

 Kaučuky pro všeobecné použití 

 Kaučuky speciální – kaučuky olejovzdorné a kaučuky teplovzdorné 

 

3.4.3.1 Kaučuky pro všeobecné použití 

 

Takovéto označení má tato skupina kaučuků proto, že se z nich dá vyrábět většina 

běžných pryžových výrobků, od různých dílů technické pryže přes spotřební zboží až po 

pneumatiky, hadice a dopravní pásy. Hlavními představiteli jsou polymery a kopolymery 

izoprenu a butadienu. 

 

3.4.3.2 Olejovzdorné kaučuky 

 

Tato skupina se od skupiny kaučuků pro všeobecné využití liší především svou 

polaritou. Jejich odolnosti vůči olejům jsou však velké rozdíly. Čím je olej polárnější, tím 

polárnější musí být i kaučuk, z něhož uvedená pryž má odolávat. 

Pro nepolární oleje se často používá chloroprenový kaučuk, který má výhodu velké 

odolnosti pryže vůči povětrnostnímu stárnutí. Pro polárnější prostředí se používají 

butadienakrylonitrilové kaučuky a dražší typy, jako akrylátové, chlorsulfonované 

polyethyleny a fluorouhlíkové kaučuky, které dokonce odolávají i kyselinám oxidační 

povahy. 

 

3.4.3.3 Teplovzdorné kaučuky 

 

Hlavními představiteli teplovzdorných kaučuků vedle fluorouhlíkových, jsou kaučuky 

silikonové, které můžeme označovat i za kaučuky mrazuvzdorné. Jejich speciální typy jsou 

použitelné k výrobě pryží sloužících v teplotním rozmezí od -90°C do 200°C, přičemž 

vlastnosti pryží se s teplotou mění jen velmi málo. Vlhkému prostředí však neodolávají, 

podléhají v tomto prostředí hydrolýze. 
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4  PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU POZNATKŮ O 

MATERIÁLECH PRO PANCÍŘE A STŘELIVO 

 

V rámci [6] tohoto výzkumu byl zjištěn dopad aplikace smykové houstnoucí tekutiny, 

která zlepšuje absorpci nárazu u měkkých kompozit. Dochází k tomu tak, že se při nárazu 

drasticky zvětší viskozita. 

 

Ultra vysoká molekulová hmotnost nanočásticových vláken polyethylenu 

(UHMWPE)/WS2 byla připravena přidáním nanočástic WS2 spojovacího činidla do roztoku 

prekurzoru z UHMWPE. Vliv WS2 nanočástic na mikrostrukturu a vlastnosti UHMWPE 

vlákna byl určen podle SEM, TGA, měřením [7] mechanických vlastností a nárazového testu 

střel.  

 

Práce [8] je věnována problematice vývoje střeliva. Pro výrobu projektilu se používá 

celá řada olověných střel. Olověné jádro je kombinováno s antimonem. Tento výzkum se 

provádí tak, že pro jádro střely se používá Tin olovo. Přidává se cín, který nám zvýší tuhost 

jinak měkkého olova. 

 

V práci [9] je aplikována teorie kulovitě rozšířené dutiny. Uvažovalo se s rozdílným 

odporem na hrotu střely, tření na dříku střely a zbytkových rychlostí střely při průniku do 

hlubin. Tímto se postupně zvyšuje hloubka průniku do dvojitě - vrstvených kompozitní cílů.  

 

V práci [10] bylo sledováno mechanického chování nanomateriálů v extrémních 

podmínkách při velmi vysoké míře deformace a až po velmi velké kmeny, aby byl lépe 

pochopen vývoj nových ochranných materiálů. Aplikace zahrnují ochranu před střelami pro 

neprůstřelné vesty, mikrometeoritů pro satelity, a vysoko - rychlostního dopadu částic na 

tryskový motor turbínových lopatek. 

 

V práci [11] byly použity - dva druhy vrstvených kompozitních struktur - na základě 

aramidové tkaniny pokryté mikročásticemi oxidem hlinitým a polykarbonátu. Byl proveden 

experimentální výzkum mechanických vlastností a odolnosti proti propíchnutí prvního 

materiálu. 
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V práci [12] bylo testováno Různé 9 mm střelivo. Zkušební materiály byly želatina, 

mýdlo, a mrtvoly prasat. Rychlosti projektilů byly mezi 288 a 430m/s, energetického rozpětí 

mezi 394 a 564J. 

 

Materiály nyní musí být vybrány nejen proto, aby zastavily pevné projektily, jako jsou 

šrapnely a kulky, ale také zmírnit škodlivé účinky příchozích nárazových vln. [13] Nové 

pokročilé výpočetní modely těchto akcí byly dělány s cílem usnadnit přístup k informacím v 

současné době nepřístupným pro experimenty. 

 

V předmětu práce [14] byly prováděny experimenty za účelem charakterizovat vliv 

textury a dynamičnosti nárazu při vysoké deformaci v tahu na vytlačování zirkonu. Střela 

tvaru vzorky byla vyrobena válcováním s vysokou texturou Zirkoniové desky. Vzorky byly 

testovány ve dvou kolmých směrech: směr protlačování v souladu s (IP) válcováním, nebo 

(TT) směrem skrz tloušťku desky v rovině. Post- extruzní mikrostruktura a vývoj textury byly 

zkoumány pomocí mikroskopie difrakčně zpětně odražených elektronů a modelovány pomocí 

viskoplastického uceleného modelu. 

 

Velký potenciál ve vývoji je návrh struktury pro balistickou ochranu. Významného 

pokroku bylo dosaženo vědci, konstruktéry a výrobci moderních materiálů, které se používají 

pro individuální balistické ochrany [15]. Příspěvek prezentuje způsob dosažení a testování 6 

variant balistických balíčků z Kevlar - laminátové tkaniny, Kevlar XP a kovové tkaniny. 

 

V práci [16] byl studován nový model balistického materiálu 0A stupňů/90A stupňů je 

orientovaný ultra- vysokou molekulový ( UHMW ), z polyethylenového vlákna. 

 

V práci [17] byla studována odolnost proti nárazu a zlomení na chování plechů za 

balistických podmínek dopadu, které významně závisí na několika materiálových 

charakteristikách, jako je zpevňování za studena a tažnosti, jsou důležité pro rozvoj pasivních 

ochranných systémů pro osobní automobily. Pro stanovení dopadu projektilu při proniknutí 

plechu, byl vytvořen model MKP pomocí komerční MKP kódu Abaqus. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

V této části diplomové práce jsou zaznamenány typy použitých zbraní a munice, které 

byly použity pro vyhodnocení balistické odolnosti polymerního materiálu, dále příprava 

vzorků pro střeleckou experimentální část, zkoušku houževnatosti, tlakovou zkoušku i 

zkoušku tvrdosti, které byly nařezány pomocí vodního paprsku. 

 

5.1 Použitá munice 

 

5.1.1 Pistolový náboj - 9mm Luger 

 

Pistolový náboj o rozměrech 9x19mm byl vynalezen v roce 1902 německým 

výrobcem zbraní Georgem Lugerem pro pistoli P08. Náboj této ráže se stal nejpoužívanější 

pistolovou i samopalovou municí v první i ve druhé světové válce. Po té, co vznikla 

Organizace spojených národů (NATO), stal se standardním nábojem armád členských států. 

Dnes patří mezi nejrozšířenější náboj po celém světě, je jím vyzbrojena většina ozbrojených 

sil, bezpečnostních sborů a v civilním sektoru vyloženě nemá konkurenci. 9mm Luger je 

náboj vyráběn všemi známými výrobci munice v mnoha různých modifikacích. U nás je 

standardně, mimo civilní sektor, používán především Armádou ČR a Policií ČR [18]. 

 

 

Obr. 5.1: Technický popis náboje 9mm Luger [19] 

 



32 
 

Norma ČSN EN 39 5360 určuje tento náboj pro zkoušení materiálů nižší odolnosti. 

Pro zkoušky byl použit náboj českého výrobce nábojů společnosti Sellier & Bellot, který 

nabízí tento náboj s různými druhy střel. Pro zkoušky byly použity nejpoužívanější střely typu 

FMJ (full metal jacket - celoplášťová střela) o hmotnosti 7,5g.  

 

 

Obr. 5.2: Ukázka složení střely FMJ 124grs. 9mm [20] 

 

Tabulkové hodnoty nábojů 9mm Luger značky Sellier&Bellot jsou uvedeny v tabulce 

č. 5.1  

Tabulka č. 5.1: Katalogové údaje 9mm Luger [20] 

Druh 

střely 

Hmotnost 

střely (g) 

Hmotnost 

náboje (g) 

Délka 

náboje(mm) 

Rychlost 

V0 (m/s) 

Energie 

E0 (J) 

Délka 

hlavně(mm) 

FMJ 7,5 12,15 29,69 390 570 114 

TFMJ  8 12,65 29,69 360 518 114 

 

5.1.2 Puškový náboj ráže 7,62x39 

 

Náboj ráže 7,62x39 mm vznikl v Sovětském svazu během 2. světové války. Poprvé byl 

použit v pušce SKS. Tento náboj byl pravděpodobně ovlivněn různými zahraničními náboji, 

zejména předválečným německým experimentálním nábojem GeCo 7,75x39 mm. Krátce 

po válce byla vyrobena nejznámější zbraň, která kdy tento náboj používala, AK-47. 

Tento náboj zůstal hlavním sovětským nábojem až do 70. let 20. století a stále je 

světově nejpoužívanějším středně výkonným puškovým nábojem. 

 

Původní sovětské střely používané v tomto náboji mají tvar boat-tail.  Jsou složeny 

z ocelového jádra pokrytého olověnou košilkou a pláštěm z oceli plátované tombakem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sov%C4%9Btsk%C3%BD_svaz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/SKS
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zbra%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/AK-47
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Boat-tail&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
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Používá se zápalka typu Berdan a ocelová nábojnice. Nábojnice má lahvicový tvar. Díky 

tomu je zajištěna spolehlivá funkce automatických a poloautomatických zbraní [21].  

 

Průměrná hmotnost střely: 123 grainů 

Průměrná úsťová rychlost: 710 m/s 

Průměrná úsťová energie: 2000J 

Průměr střely:  7.90 mm (0.311") Celková délka náboje: 55.80 mm (2.197") 

Typ zápalky: Berdan 

 

 
Obr. 5.3: Konstrukce puškového 

náboje ráže 7,62x39 [22] 

 

 

Obr. 5.4: Technický popis puškového 

náboje 7,62x39 [19] 

 

 

 

5.1.3 Puškový náboj s hromadnou střelou - brokový náboj 

 

Puškové náboje s hromadnou střelou, tedy brokové náboje pro brokovnice, se 

vyznačují typickými konstrukčními znaky: 

 

 Hromadná střela je tvořena určitým množstvím broků stanovené hmotnosti   

(10-40 g) 

 Počet broků v náboji se pohybuje podle ráže od několika kusů až po několik  

stovek kusů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1palka
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bojnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Grain
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9As%C5%A5ov%C3%A1_rychlost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9As%C5%A5ov%C3%A1_energie&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Projektil
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1palka
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 Nábojnice je vyztužena ve spodní části toulcem 

 Výmetná náplň je tvořena bezdýmným střelným prachem  

 Zápalka typu Gevelot 

 

U nábojů s plastovými plášti je broková náplň uložena v kontejneru tzv. chránič broků, 

který nahrazuje plstěnou zátku použitou u nábojů s papírovými plášti a brání přímému 

kontaktu broků se stěnou hlavně při výstřelu. Zajišťují přenos síly tlaku prachových plynů na 

nekompaktní hromadnou střelu a její urychlení.  

Brokovnice má zvláštní způsob označování ráže. Kalibr neoznačuje průměr hlavně, ale 

počet olověných kulí stejného průměru vyrobených z jedné anglické libry olova (0,453 kg), 

které projdou suvně vývrtem hlavně ("právě tak velkých, že projdou vývrtem hlavně"). 

 

Z toho vyplývají následující hodnoty: 

 

Tabulka č. 5.2: Druhy kalibrů brokových nábojů [23] 

Kalibr: 4 8 10 12 16 20 24 28 32 36 (.410) 

Vrtání v mm: 26,77 21,25 19,69 18,35 16,84 15,63 14,71 13,97 13,37 10,2 

Vrtání v inch: 1.052 .835 .775 .729 .663 .615 .579 .550 .526 .410 

 

Tabulka č. 5.3: Technická data použité brokové munice [24] 

Ráže 12 × 70 

Průměr broku (mm) 2,4 

Rychlost V2 (m/s) 400 

Zátka PLAST 

Kování (mm) 12,5 

Náplň (g) 24,0 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1%C5%BEe
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koule
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C5%AFm%C4%9Br_(geometrie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anglie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Libra_(hmotnost)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilogram
http://cs.wikipedia.org/wiki/Palec_(jednotka)
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Obr. č. 5.5: Technický popis puškového náboje s hromadnou střelou [19] 

 

5.2 Zbraně použité při zkouškách 

 

Lovecké, sportovní a obranné zbraně patří do skupiny zbraní střelných – 

mechanických, palných a plynových. V Evropě se tyto zbraně začínají objevovat ve 14. 

století. Dlouhý čas nebyly rozdíly mezi vojenskými a loveckými zbraněmi. S časovým 

odstupem začínají být rozdíly u loveckých zbraní v podobě pečlivěji zhotovené hlavně, 

odlehčení a zdobení. V 16. století byly vynalezeny pokročilejší systémy zápalného systému a 

od tohoto období se také zachoval vzhled první speciálně vyrobené zbraně pro lov.  

 

Vybrány byly tři zbraně, z okruhů typických zbraní, které jsou zcela dostupné pro 

civilní sektor, jeden zástupce. Z klasických a všem zcela známých samonabíjecích pistolí 

jsme vybrali samonabíjecí pistoli České Zbrojovky, typ ČZ 75 SP-01 Shadow. Tato pistole je 

používána jak pro sportovní střelbu, tak pro vlastní obranu, či práci v ozbrojených složkách. 

Další zbraní je útočná puška SA 58, která zastupuje okruh dlouhých sportovních, či loveckých 

zbraní s puškovým nábojem. Opět taktéž používána ke sportovní střelbě, lovu, či obraně. 

Zástupcem pušek s hromadnou střelou je brokovnice CZ-USA Canvasback. Zbraň vhodná ke 

sportu, nebo lovu malé zvěře [25]. 
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5.2.1  ČZ SP-01 SHADOW 

 

Obr. č. 5.6: ČZ 75 SP-01 Shadow [26] 

 

CZ 75 je samonabíjecí pistole ráže 9 mm Luger z produkce České zbrojovky Uherský 

Brod. Světu byla představena v roce 1975, konstruktérem byl František Koucký. Jako 

předloha sloužila pistole Browning Hi-Power P35, od ní se konstrukčně liší pouze vnitřním 

vedením drážek závěru v těle pistole a směrem pohybu táhla spoušťové páky.  

CZ 75 používá uzamčený závěr typu Browning s uzamykacími žebry před nábojovou 

komorou. U zbraně je docíleno poměrně nízkého zdvihu při výstřelu díky poměrně nízko 

situované ose hlavně. Většina modelů má možnost jednočinné střelby (single action) nebo 

dvojčinné střelby (double action). Některé modely jako např. CZ 75BD nebo CZ 75D jsou 

místo manuální pojistky vybaveny vypouštěním kohoutu (označení D znamená "decock" - 

vypouštění kohoutu). Značení CZ 75B se začalo používat začátkem 90. let z důvodu zavedení 

nového bezpečnostního prvku – blokace úderníku, jejímž konstruktérem byl Ing. Václav 

Polanský. Blokace zvýšila bezpečnost používání této zbraně s nábojem v komoře při 

případném pádu na zem. 

Pistolí je vyzbrojeno množství ozbrojených složek na celém světě. Není žádným 

tajemstvím, že po Coltu 1911 se jedná o druhou nejvíce kopírovanou pistoli (také z důvodu 

nedostatečné patentové ochrany) [27]. 

Pistole nové generace CZ 75 SP-01, která vznikla na základě připomínek uživatelů z 

ozbrojených složek, armády a policie. V porovnání se standardním modelem CZ 75 SP-01, 

není CZ 75 SP-01 Shadow vybavena blokací zápalníku, což umožnilo částečné snížení odporu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Samonab%C3%ADjec%C3%AD_zbra%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pistole
http://cs.wikipedia.org/wiki/9_mm_Luger
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_zbrojovka_Uhersk%C3%BD_Brod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_zbrojovka_Uhersk%C3%BD_Brod
http://cs.wikipedia.org/wiki/1975
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9Br
http://cs.wikipedia.org/wiki/Browning
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Adern%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Colt_1911
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spouště a pomohlo zlepšit průběh jejího chodu. Rám pistole z nové formy umožňuje vyšší 

držení zbraně. Mířidla jsou osazena světlovodnou muškou a taktickým hledím pro snazší, 

rychlejší a přesnější zamíření. Došlo také k výměně stávající vratné pružiny z plochého 

průřezu drátu za vratnou pružinu vinutou z kulatého drátu, která se již po desetiletí používá ve 

všech výrobcích CZ 75/85. Tato změna umožňuje rychlejší nabití zbraně a zvyšuje komfort 

střelby. Sražené hrany šachty zásobníku umožňují snadné a rychlé taktické přebíjení. Tato 

nová generace pistolí je vhodná jak pro služební potřebu, tak i pro osobní ochranu a sport. 

Je konstruována a vyráběna pro speciální jednotky ozbrojených složek. Díky 

výjimečné přesnosti, maximální spolehlivosti a vysoké stabilitě při rychlé střelbě si tato zbraň 

získává stále větší popularitu [26]. 

 

 Tabulka č. 5.4: Parametry samonabíjecí pistole ČZ 75 SP-01 Shadow [26] 

Ráže (stoupání drážek) 9 mm Luger 

Kapacita zásobníku 18 

Funkce spoušťového 

mechanismu 
SA/DA 

Rám ocel 

Střenky pryžové 

Mířidla pevná 

Celková délka 207 mm 

Délka hlavně 114 mm 

Výška zbraně 147 mm 

Šířka zbraně 37 mm 

Hmotnost 1180 g 

Hlaveň kovaná 

Povrchová úprava 

černě lakováno 

dualtone - kombinace 

černý/stříbrný lak 

Bezpečnostní prvky 
manuální pojistka 

bezpečnostní ozub 
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5.2.2 ÚTOČNÁ PUŠKA - SA 58 

 

Obr. č. 5.7: Útočná puška – SA 58 [28] 

 

SA 58 je československá samočinná puška určená k ničení živé síly a lehce obrněných 

cílů. Pracuje na principu odebírání plynů z hlavně a může střílet jednotlivými ranami, dávkou 

nebo plně automaticky. Používá puškový náboj středního výkonu 7,62x39 mm, zásobník je na 

třicet nábojů. Je ve výzbroji české armády a slovenské armády a policejního sboru. 

Terminologicky nesprávně se vzoru 58 říká samopal, přičemž podle současné terminologie 

jde o útočnou pušku. Samopaly používají pistolové střelivo. 

SA 58 je zbraň jednotlivce určená k ničení živé síly nepřítele střelbou, pažbou nebo 

bodákem zejména v boji zblízka. Dále jej lze použít ke střelbě na útočící letouny a vrtulníky. 

Přepínačem lze přepnout na střelbu jednotlivými ranami, nebo dávkami – ty jsou aktivní 

pouze pro ozbrojené složky, civilní sektor smí držet zbraně pouze schopny střílet jednotlivé 

rány. Polohy přepínače jsou označeny "1" (jednotlivé rány, přepínač k sobě), "0" (zajištěno, 

přepínač dolů) a "30" (dávka, přepínač vpřed). Počet ran v dávce závisí na době stisknutí 

spouště. Prakticky lze střílet nejkratšími dávkami po dvou ranách - vyžaduje to zkušenost 

střelce.
  

Originální závěrový mechanismus s nesenou kyvnou závorou se symetrickými 

uzamykacími ozuby vyniká extrémní jednoduchostí a tuhostí uzamčení a současně se příznivě 

podepisuje na vysoké přesnosti. 

Bicí mechanismus je tvořen přímoběžným úderníkem a volným zápalníkem 

upevněným v závorníku. Nosič závorníku není spojen s pístem, takže zásobník lze pohotově 

plnit při závěru zachyceném v zadní poloze z nábojových pásků [28] [29]. 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samo%C4%8Dinn%C3%A1_zbra%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pu%C5%A1ka
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samopal
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ato%C4%8Dn%C3%A1_pu%C5%A1ka


39 
 

Dálka střelby: 

 na pozemní cíle - do 600 m 

 na pozemní cíle dávkou - do 400 m 

 na skupinové pozemní cíle - do 800 m 

 na vzdušné cíle - do 500 m 

 maximální dostřel - 2800 m (po celé délce letu se smrtícím účinkem) 

 

 

Tabulka č. 5.5: Parametry útočné pušky SA 58 [29] 

Počet drážek v hlavni 4 

Stoupání drážek 240 mm 

Délka hlavně 390 mm 

Délka 

zbraně 

s pažbou nebo ramenní 

opěrkou 845 mm 

se sklopenou ramenní 

opěrkou 636 mm 

s pažbou a bodákem            1000 mm 

Šířka zbraně 57 mm 

Šířka zbraně se sklopenou ramenní opěrkou 72 mm 

Výška zbraně se zásobníkem 255 mm 

Hmotnost 

zbraně 

bez zásobníku 2,91 kg 

s plným zásobníkem 3,77 kg 

Hmotnost prázdného zásobníku 0,19 kg 
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5.2.3 CZ-USA CANVASBACK 

 

Obr. č. 5.8: Broková kozlice CZ-USA Canvasback [30] 

 

Brokovnice je lovecká, sportovní, vojenská nebo policejní ruční palná zbraň střílející 

převážně hromadnou brokovou nebo jednotnou střelu (S-ball, Brenneke), čehož využívají 

ozbrojené složky. Má jednu nebo více hlavní nejčastěji s hladkým, méně často drážkovaným, 

vývrtem. Bývá zpravidla dvouhlavňová (na dva náboje), s hlavněmi nad sebou (kozlice), nebo 

s hlavněmi vedle sebe (dvojka). První zmiňovaná je využívaná především při sportovní 

střelbě, přičemž na lov drobné zvěře, případně zvěře srnčí a černé se používají obě. Další, 

jednohlavňové, můžou být jednoranné (jednušky), pumpy (nabíjené posunem předpažbí), 

méně časté pak samonabíjecí (též zvané poloautomatické) využívající k nabíjení tlaku plynů 

při výstřelu. Samonabíjecí brokovnice mohou mít v zásobníku 3-8 nábojů [31].  

 

CZ-USA Canvasback je komorována na délku komory 76 mm a je ověřena vyšší 

tlakovou zkouškou (zkušební značka V v erbu), což umožňuje použití nábojů s náplní 

olověných broků v délkách náboje od 65 mm do 76 mm nebo nábojů délky 70 mm s 

ocelovými broky do průměru broku 3,25 mm. 

Brokovnice CZ-USA tedy nemají tormentační značku Lilie, nicméně střelbě s broky 

charakteru výše uvedeném jsou odolné [30].  

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Lov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sport
http://cs.wikipedia.org/wiki/Arm%C3%A1da
http://cs.wikipedia.org/wiki/Policie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paln%C3%A1_zbra%C5%88
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Brok&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlave%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1boj_(zbra%C5%88)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1sobn%C3%ADk_n%C3%A1boj%C5%AF
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Tabulka č. 5.6: Technické údaje brokové kozlice CZ-USA Canvasback  [30] 

Ráže (stoupání drážek) 12/12 

Vyhazovač ne 

Pažba ořechová 

        Funkce spoušťového mechanismu jednospoušť 

Mířidla pevná 

Celková délka 1155 mm 

Délka hlavně 760 mm 

Výška zbraně 188 mm 

Šířka zbraně 46 mm 

Hmotnost 3,4 kg 

Hlaveň obráběná 

Zahrdlení Multi 

 

5.3 Příprava vzorků 

 

MH je průhledný, multi-vrstvený laminovaný polykarbonát. Polykarbonátová/akrylová 

deska, která přes svou nízkou hmotnost, nabízí materiál s osvědčenou ochranou před 

fyzickým a balistickým útokem. MH je nabízen v 6 třídách ochrany. Viz. přiložený 

materiálový list (příloha 1.). 
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Charakteristické vlastnosti polykarbonátů jsou uvedeny v tabulce č. 5.7 

 

Tabulka č. 5.7: Charakteristické vlastnosti polykarbonátů [32] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiál byl zakoupen ve velké tabuli o rozměrech 2x1,5 metrů a bylo nutné jej 

přizpůsobit pro experimentální část této práce. Příprava vzorků z námi použitého materiálu 

probíhala v Ústavu geoniky AV ČR, který se nachází v areálu Vysoké školy báňské. Vzorky 

polymerního materiálu použity pro střeleckou experimentální část, zkoušku houževnatosti, 

tlakovou zkoušku i zkoušku tvrdosti, byly nařezány pomocí vodního paprsku. 

 

5.3.1 Řezání vodním paprskem 

Historie využití vodního paprsku pro řezání sahá do 50. let 20. století. Tehdy se začalo 

experimentovat s využitím síly vodního paprsku při řezání dřeva. Technologie byla vylepšena 

v 70. letech, kdy se při řezání začalo používat přidávání abraziva. 

Podstatou dělení materiálů je obrušování děleného materiálu tlakem vodního paprsku. 

Tento proces je v podstatě stejný jako vodní eroze ale značně zrychlený a soustředěný do 

jednoho místa. 

Polykarbonát 

Hustota (ρ) 1 200–1 220 kg/m³ 

Index lomu (n) 1,584 

Youngův modul (E) 2–2,4 GPa 

Pevnost v tahu (σt) 55–75 MPa 

Tvrdost –

 Rockwellova stupnice 
M70 

Teplota tání (Tm) 267 °C 

Teplota skelného 

přechodu (Tg) 
150 °C 

Dielektrická 

konstanta (εr) při 1 MHz 
2,9 

Permitivita (ε) 

při 1 MHz 
2,568×10

-11
 F/m 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1950-1959
http://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/1970-1979
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hustota
http://cs.wikipedia.org/wiki/Index_lomu
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Young%C5%AFv_modul&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pevnost_v_tahu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrdost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rockwellova_stupnice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplota_t%C3%A1n%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Teplota_skeln%C3%A9ho_p%C5%99echodu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Teplota_skeln%C3%A9ho_p%C5%99echodu&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dielektrick%C3%A1_konstanta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dielektrick%C3%A1_konstanta
http://cs.wikipedia.org/wiki/Permitivita
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Řezání probíhá nejčastěji na CNC řízených stolech. Pracovní tlak vody se pohybuje v 

rozmezí 2000 - 6200 Bar. Tlakovým zdrojem jsou speciální vysokotlaká čerpadla, která se liší 

příkonem a průtokem vody. Paprsek vzniká v řezací hlavě zakončené řezací tryskou. Při 

zpracování měkkých materiálů se používá čistý vodní paprsek, pro ostatní případy je třeba 

použít abrazivní paprsek. Vhodnou abrazivní příměsí je přírodní olivín nebo přírodní granát – 

volba závisí na tvrdosti děleného materiálu. 

Pohyb řezací hlavy a tedy i dráha řezu je řízena počítačem na základě předem 

sestaveného programu. Je možné tedy provést i ten tvarově nejnáročnější řez během jedné 

operace. 

Velkou výhodou při řezání vysokotlakým vodním paprskem je řezání bez tepelného 

ovlivnění řezaného materiálu, tzv. studený řez. Obráběný díl nevykazuje fyzikální, chemické 

ani mechanické změny a je následně snadno obrobitelný. Minimální silové působení paprsku 

na řezaný materiál, nedochází ke vzniku mikrotrhlin. Univerzálnost – paprsek dělí většinu 

materiálů při velkém rozsahu řezaných tlouštěk. Řezání vodním paprskem je technologií 

přátelskou k životnímu prostředí. Při vlastním řezání nevznikají žádné ekologicky nevhodné 

zplodiny. Spotřeba vody na řezání je velmi malá (závisí na tlaku a velikosti použité trysky). Z 

odpadní vody se při sedimentaci vyloučí nečistoty. Jako abrazivo se používají netoxické látky, 

které mohou být recyklovány pro opakované použití. Použité abrazivo může být bez problémů 

uloženo na skládku. Malý prořez materiálu a z toho vyplývající vysoké využití polotovaru – 

mezi jednotlivými výrobky se ponechávají mezery cca. 3 mm. 

Využití technologie řezání vodním paprskem je poměrně široké a dnes se používá v 

řadě výrobních oborů [33]. Mezi materiály běžně obráběné vodním paprskem patří například: 

 pěnové materiály, plasty, gumy 

 překližka, balza, podlahové krytiny 

 sklolaminát, kompozity, technické a reklamní plasty 

 elektroizolační, tepelněizolační hmoty 

 mramor, žula, pískovec, sklo, dlažba 

 slitiny hliníku, titanu, mědi, niklu 

 ocel konstrukční, legovaná, nástrojová, tepelně zpracovaná, návarová s 

extrémní tvrdostí 
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Obr. č. 5.9: Schéma vodního paprsku [33] 

 

 

Schéma: 

 

1 - vysokotlaký přívod vody 

 

2 - rubínová nebo diamantová tryska 

 

3 – abrazivo 

 

4 - směšovací trubička 

 

5 – držák 

 

6 – paprsek 

 

7 - materiál 

 

 

 

Na níže uvedených obrázcích číslo 5.10. až 5.15. je vidět fotodokumentace z Ústavu 

geoniky AV ČR, kde probíhalo řezání vzorků pomocí vodního paprsku 

 

 
Obr. č. 5.10: Řezání vodním paprskem 

 

 

 
Obr. č. 5.11: Řezání vodním paprskem 
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Obr. č. 5.12: Řezání vodním paprskem 

 

 

 
Obr. č. 5.13: Řezání vodním paprskem 

 

 

  
Obr. č. 5.14: CNC stroj vodního paprsku        Obr. č. 5.15: Vzorek pro střeleckou část 

 

5.3.2 Příprava vzorků pro střeleckou zkoušku 

 

Po nařezání vzorků o rozměru 10x10cm vodním paprskem, které byly určeny pro 

střeleckou zkoušku, bylo rozhodnuto, že vzorky se nebudou testovat jen v základním stavu, 

ale že se zesílí jejich balistická odolnost kaučukovou vrstvou o šířce 1cm. Jelikož jsme 

předem nevěděli, jaká bude balistická odolnost materiálu, měli jsme připraveny pro každou 

zbraň tři vzorky. Jeden byl vždy v základním stavu, další byl zesílen kaučukem pouze z čelní 

strany a poslední byl zesílen kaučukem z obou stran. 

Nezbytným krokem pro přípravu vzorků ke střelbě bylo připevnění kaučukovitého 

materiálu ke vzorkům. Materiál nemohl být nanesen tepelně, jelikož při termickém nanášení 

docházelo k natavení primárně zkoušeného materiálu. Kaučuk byl tedy k polymeru připevněn 

čtyřmi samořeznými šrouby.  
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Aby se mohlo do vzorků plnohodnotně střílet, muselo být zajištěno jejich uchycení. 

Bylo tedy nutné sestrojit zařízení, které by zajišťovalo jejich konstantní ukotvení. Za pomocí 

svařování a šroubování byl sestrojen držák pro vzorky.  

 

 

        Obr. č. 5.16: Vzorek uchycen do držáku-střelnice Patriot 

 

6 METODY EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

 

V této části práce byla provedena zkouška houževnatosti, tlaková zkouška i zkouška 

tvrdosti. Dále byla testována balistická odolnost použitého materiálu vůči průniku střel 

různých ráží ze střelných zbraní, se kterými se můžeme běžně setkat v civilním sektoru. Vše 

bylo vyhodnoceno a zaznamenáno do této práce. 

 

6.1 Zkouška houževnatosti 

 

Zkouškou se zjišťuje odolnost materiálu proti křehkému porušení při dynamickém, 

rázovém zatížení. Křehké porušení je nestabilní oddělení částic materiálu, vznik lomové 

plochy při normálním napětí nižším jako je mez kluzu materiálu, zjištěná statickou zkouškou 

v tahu. Vzniká náhle a šíří se vysokou rychlostí. Lomová plocha je málo členitá, je kolmá na 

největší normálové tahové napětí. Před porušením a v průběhu porušení nedochází k větší 

plastické deformaci – hovoříme o minimální makroplastické deformaci. Spotřebovaná energie 

na porušení vzorku je minimální [34].  

 

Vrubová houževnatost je vlastnost, která je závislá na teplotě, proto je velmi důležité, při jaké 

teplotě se zkouška realizuje a v jakých podmínkách se bude materiál používat. V starší 
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odborné literatuře je definovaná vrubová houževnatost jako podíl energie KV a nebo KU 

spotřebované na přelomení tyče a plochy příčného průřezu S0 pod vrubem před zkouškou 

[34]. 

 

 

Obr. č. 6.1: Umístění vzorku mezi podpěrami a schéma kyvadlového Charpyho kladiva [34] 

 

Vrubová houževnatost se používá jako kritérium odolnosti proti štěpnému, křehkému 

lomu v podobě přechodové, tranzitní křivky. Snižování zkušební teploty v určitém tepelném 

intervalu pozorujeme náhlý pokles vrubové houževnatosti. Tento teplotní interval nazýváme 

přechodová, tranzitní oblast. Interval vymezuje teploty, mezi kterými se mění charakter lomu 

tvárného, houževnatého na štěpný, křehký [35].  

 

Pro zkoušku houževnatosti bylo připraveno pět vzorků, které byly nařezány vodním 

paprskem. Rozměr všech vzorků byl 20x10mm. Vzorek byl zhotoven s vrubem tvaru U. 

Výsledky měření jsou zaznamenány v tabulce č. 6.1.  

 

Tabulka č. 6.1: Stanovení vrubové houževnatosti 

Vzorek KU S0 KCU (J.m
-2

) KCU (J.cm
-2

) 

1 3,7 100 0,037 3,7 

2 3,3 100 0,033 3,3 

3 2,1 100 0,021 2,1 

4 3,2 100 0,032 3,2 

5 3,3 100 0,033 3,3 

ø 3,12 100 0,0312 3,112 
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Obr. č. 6.2: Vzorek pro stanovení vrubové 

houževnatosti 

 

 
Obr. č. 6.3: Vzorek č. 1. pro stanovení 

vrubové houževnatosti 

 
Obr. č. 6.4: Vzorek č. 2. pro stanovení 

vrubové houževnatosti 

 

 
Obr. č. 6.5: Vzorek č. 3. pro stanovení 

vrubové houževnatosti 

 
Obr. č. 6.6: Vzorek č. 4. pro stanovení 

vrubové houževnatosti 

 
Obr. č. 6.7: Vzorek č. 5. pro stanovení 

vrubové houževnatosti 

 

6.2 Zkouška tvrdosti 

 

Z dostupných základních metod mechanického zkoušení byla využita Brinellova 

metoda měření tvrdosti (dle normy ČSN EN ISO 6506). Tato metoda je vhodná pro základní 

posouzení materiálu tvrdosti měkké oceli, šedé litiny a některých neželezných kovů a 

z výsledků se pak dají posuzovat alespoň orientačně např. pevnostní vlastnosti, nebo 
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homogenita materiálu. Tvrdost určujeme jako poměr síly a povrchu vtisku, tedy napěťový 

charakter. 

 

 

Obr. č. 6.8: Princip měření tvrdosti dle Brinella s geometrickými údaji [34] 

 

V daném případě byla hodnocena tvrdost HBW10 a bylo použito kuličky z tvrdokovu 

o průměru 2,5mm a zátěžné síly 153,2 N po dobu 10 sekund. Jelikož se jedná o materiál 

sendvičový, měření tvrdosti proběhlo na povrchu materiálu a ve středu materiálu. Měření 

proběhlo na VŠB-TUO, budova F. 

 

Tabulka č. 6.2: Stanovení tvrdosti na povrchu materiálu 

Vpich F [N] d [mm] HBW 1 / 10 [Pa] 

1 153,2 1,058 17 

2 153,2 1,053 17 

3 153,2 1,040 18 

4 153,2 1,046 17 

5 153,2 1,050 17 

6 153,2 1,053 17 

ø 153,2 1,050 17±1,33.10
-3
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Tabulka č. 6.3.: Stanovení tvrdosti ve středu materiálu 

Vpich F [N] d [mm] HBW 1 / 10 [Pa] 

1 153,2 0,856 26 

2 153,2 0,864 26 

3 153,2 0,932 22 

4 153,2 0,901 24 

5 153,2 0,936 22 

6 153,2 0,882 25 

ø 153,2 0,895 24±1,33.10
-3

 

 

Z výsledků měření tvrdosti, které jsou zaznamenány v tabulce č. 6.3, a tabulce č. 6.4 

vidíme, že kompozitní polymerní materiál má tvrdší mezivrstvu, než je materiál, který je na 

povrchu. Tvrdost na povrchu je tedy tvořena materiálem, který je zhruba o 29% měkčí, než 

materiál, který se nachází v mezivrstvě.  

 

 

Obr. č. 6.9: Přístroj pro měření tvrdosti Brinellovou metodou 

 

Pro srovnání tvrdosti měřeného HM polykarbonátu s tvrdostí kovových materiálů, je 

přiložena tabulka č. 6.4, ve které jsou uvedeny hodnoty tvrdosti kovových materiálů. Z této 
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tabulky můžeme říci, že materiál HM je svou tvrdostí přibližně na úrovni mezi hliníkem a 

mědí. 

 

Tabulka č. 6.4.: Tabulkové hodnoty tvrdostí kovových materiálů 

Materiál Tvrdosti 

Měkké dřevo (např. borovice) 1.6 HBS 10/100 

Tvrdé dřevo 2.6–7.0 HBS 1.6 10/100 

Olovo 
5.0 HB - 22.0 HB 

Hliník 15 HB 

Měď  
35 HB 

Ocel  
120 HB 

Žíhaná nerezová ocel 200 HB 

Sklo  
1550 HB 

Nástrojová kalená ocel 600–900 HB (HBW 10/3000) 

 

6.3 Tlaková zkouška 

 

Pevnost v tlaku je taková hodnota jednoosého napětí, při které dochází k úplnému 

porušení vzorku. Pevnost v tlaku se získává experimentálně z výsledků tlakové zkoušky. Pro 

vykonání této zkoušky se užívá stejných přístrojů jako pro zkoušky tahem, avšak častěji se 

provádí zkoušky tahem. Při zkoušce je vzorek zkrácen a také rozšířen [36].  

http://en.wikipedia.org/wiki/Hardwood
http://en.wikipedia.org/wiki/Lead
http://en.wikipedia.org/wiki/Copper
http://en.wikipedia.org/wiki/Mild_steel
http://en.wikipedia.org/wiki/Glass
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nap%C4%9Bt%C3%AD
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Pro tlakovou zkoušku bylo v této práci využito tří vzorků. Všechny měly stejný 

původní rozměr. Pro první dva vzorky byla použita rychlost zatěžování stejná, a jelikož byly 

grafické výsledky skoro totožné, byla pro třetí vzorek použita větší rychlost zatěžování, aby 

bylo možno porovnat, zda má materiál jinou charakteristiku při různých rychlostech 

zatěžování. Výsledky jsou shrnuty v tabulce č. 6.5 a průběh zatěžovaných vzorků je 

zaznamenán graficky. 

 

 

          Obr. č. 6.10: Přístroj pro zkoušku tlakem 

 

Tabulka č. 6.5.: Změna rozměrů vzorků po tlakové zkoušce 

Vzorek Stlačení [mm/min] 

Rozměry vzorků před 

tlakovou zkouškou 

(V.xŠ.xD.) [mm] 

Rozměry vzorků po tlakové 

zkoušce (V.xŠ.xD.) [mm] 

1 1 20 x 9,8 x 26,3 16,28 x 15,0 x 30,0 

2 1 20 x 9,8 x 26,3 15,82 x 14,7 x 29,9 

3 5 20 x 9,8 x 26,3 15,83 x 14,6 x 30,1 
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Obr. č. 6.11: Zdeformovaný vzorek po 

zkoušce tlakem 

 

 
Obr. č. 6.12: Zdeformovaný vzorek po 

zkoušce tlakem 

 

 

 

Obr. č. 6.13: Výsledky tlakové zkoušky 

 

Tabulka č. 6.6.: Youngův modul pružnosti 

Vzorek h [mm] h1 [mm] h2 [mm] σ1 [MPa] σ2 [MPa] E [GPa] 

1 20 0,4237 1,6236 3,03 81,26 1,30 

2 20 0,0026 1,2446 0,15 82,23 1,32 

3 20 0,0561 1,2975 1,17 88,16 1,40 
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6.4 Hodnocení balistické odolnosti 

 

Pro hodnocení balistické odolnosti bylo nutno využít komerční střelnici v centru 

Ostravy, konkrétně střelnici Patriot. Střelnice je krytá a měření probíhalo za klimaticky 

stálých podmínek při teplotě 20°C.  

 

 

 Obr. č. 6.14: Příprava zbraní a munice na střelnici Patriot 

 

6.4.1 Střelba ze samonabíjecí pistole 

 

Nejprve byl vzorek zkoušen střelbou ze samonabíjecí pistole nejběžnější ráže 9mm 

Luger. Střelba probíhala ze vzdálenosti pěti metrů. 

 

Jako první byl použit polymerní materiál v základním stavu, tedy bez kaučukovitého 

materiálu. Na obrázcích je zaznamenáno, že střela neprošla materiálem ven zadní stranou. 

Byla zastavena a roztříštěna při přechodu přes první sendvičovou vrstvu, tedy z pevné čelní 

strany do houževnatější mezivrstvy. Materiál vyhověl balistické odolnosti ze samonabíjecí 

pistole ráže 9mm Luger. 
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 Obr. č. 6.15: Vzorek č. 1 (čelní strana) – pistole, čistý polymer, 5 metrů 

 

 
Obr. č. 6.16: Vzorek č. 1. (zadní strana) – 

pistole, čistý polymer, 5 metrů 

 

 
Obr. č. 6.17: Vzorek č. 1 (boční strana) – 

pistole, čistý polymer, 5 metrů 

 

 

Dalším zkoušeným vzorkem byl polymerní materiál v základním stavu, ke kterému 

byl z čelní strany přimontován materiál z kaučuku. Červeným kolečkem je zaznamenán vstup 

střely do materiálu. Je vidět, že kaučukovitý materiál není poškozen a otvor, který zůstal po 

vniku střely do materiálu, je několikanásobně menší, než je průměr střely. Na obrázcích je 

zaznamenáno, že střela neprošla materiálem ven zadní stranou. Byla zastavena a roztříštěna 

při přechodu přes první polymerní sendvičovou vrstvu, stejně jako u vzorku číslo 1. Materiál 

vyhověl balistické odolnosti ze samonabíjecí pistole ráže 9mm Luger. 
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 Obr. č. 6.18: Vzorek č. 2 (čelní strana) – pistole, polymer + kaučuk, 5 metrů 

 

 
Obr. č. 6.19: Vzorek č. 2 (zadní strana) – 

pistole, polymer + kaučuk, 5 metrů 

 

 

 
Obr. č. 6.20: Vzorek č. 2 (boční strana) – 

pistole, polymer + kaučuk, 5 metrů 

 

Z obou dvou vzorků je patrné, že testovaný materiál je balisticky odolný vůči 

samonabíjecí pistoli ráže 9mm Luger, který je nejběžněji používanou v civilním sektoru. 

Střela neprošla čistým, balisticky neposíleným vzorkem, ani vzorkem posíleným z čelní 

strany o kaučukovitý materiál, proto již nemělo cenu dále zkoušet vzorek zesílený z čelní i 

zadní strany kaučukem.  
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6.4.2 Střelba z útočné pušky 

 

Jako další byla testovaná odolnost proti průstřelu z útočné pušky ráže 7,62x39. U této 

zbraně byl velký předpoklad, že střela materiálem projde. Jedná se o vysoce výkonnou ráži 

určenou pro armádu, lov, ale i sportovní střelbu. Zkouška byla prováděna ze vzdálenosti 

deseti metrů. 

 

Jako první byl opět použit polymerní materiál v základním stavu, tedy bez 

kaučukovitého materiálu. Na obrázcích je vidět, že střela prošla materiálem ven zadní stranou. 

Destrukce materiálu byla mnohem menší, než u střelby z pistole. Důvodem je pravděpodobně 

větší rychlost a menší průměr střely. Materiál nevyhověl balistické odolnosti z útočné pušky 

ráže 7,62x39. 

  

 

 Obr. č. 6.21: Vzorek č. 3 (čelní strana) – puška, čistý polymer, 10 metrů 
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Obr. č. 6.22: Vzorek č. 3 (zadní strana) – 

puška, čistý polymer, 10 metrů 

 

 
Obr. č. 6.23: Vzorek č. 3 (boční strana) – 

puška, čistý polymer, 10 metrů 

 

 

Jelikož prvním vzorkem (vzorek č. 3.) prošla střela evidentně bez větších potíží, byl 

jako další vzorek pro testování zvolen polymerní materiál v základním stavu, ke kterému byl 

z čelní i zadní strany přimontován materiál z kaučuku. Červeným kolečkem je zaznamenán 

vstup a následně i výstup střely z materiálu. Je vidět, že kaučukovitý materiál není poškozen, 

střela jím pronikla opět bez větších potíží a pokračovala dále v dráze letu. Materiál nevyhověl 

balistické odolnosti z útočné pušky ráže 7,62x39. 

 

 

 Obr. č. 6.24: Vzorek č. 4 (čelní strana) – puška, polymer + oboustranný kaučuk, 10 

metrů 
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Obr. č. 6.25: Vzorek č. 4 (zadní strana) – 

puška, polymer + oboustranný kaučuk, 10 

metrů 

 
Obr. č. 6.26: Vzorek č. 4 (boční strana) – 

puška, polymer + oboustranný kaučuk, 10 

metrů 

 

 

Z testovaných vzorků bylo vyhodnoceno, že testovaný materiál není balisticky odolný 

vůči útočné pušce ráže 7,62x39, která je nejběžněji používanou ráží v civilním sektoru mezi 

puškovými zbraněmi. Střela prošla čistým, balisticky neposíleným vzorkem, ale i vzorkem 

posíleným z čelní i zadní strany o kaučukovitý materiál. 

 

6.4.3 Střelba z brokové kozlice 

 

Další a poslední zbraní bylo stříleno z brokové kozlice. Testování odolnost proti 

průstřelu proběhlo s puškovým nábojem s hromadnou střelou ráže 12x70 a průměrem broků 

2,4mm. Zkouška byla prováděna ze vzdálenosti 5 metrů. 

 

Prvně byl použit polymerní materiál v základním stavu, bez kaučukovitého materiálu. 

Na obrázcích je vidět, že broky neprošly čelní stěnou materiálu a byly zastaveny. Mezivrstva 

byla silně popraskaná, což bylo způsobenou velkou tlakovou silou brokového náboje, kde 

broky dopadly prakticky na celý povrch vzorku. Materiál vyhověl balistické odolnosti 

z brokové kozlice ráže 12x70 s průměrem broků 2,4mm. 
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 Obr. č. 6.27: Vzorek č. 5 (čelní strana) – broková kozlice, čistý polymer, 5 metrů 

 

 
Obr. č. 6.28: Vzorek č. 5 (zadní strana) – 

broková kozlice, čistý polymer, 5 metrů 

 

 
Obr. č. 6.29: Vzorek č. 5 (boční strana) – 

broková kozlice, čistý polymer, 5 metrů 

 

 

Z testovaného vzorku bylo vyhodnoceno, že není třeba dále zkoušet balistickou 

odolnost materiálu posíleného o kaučuk, jelikož čistý polymerní vzorek byl schopen zachytit 

puškový náboj s hromadnou střelou. Broky neprošly čistým, balisticky kaučukem 

neposíleným vzorkem. Testovaný materiál je balisticky odolný vůči brokové kozlici ráže 

12x70, která je nejběžněji používanou ráží v civilním sektoru mezi puškovými zbraněmi 

s hromadnou střelou.  
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6.4.4 Výsledky balistické odolnosti 

 

Shrnutí všech zkoušek balistické odolnosti polymerního materiálu MH byly shrnuty a 

zaznamenány do tabulky č. 6.4. Je zde vidět, který vzorek vyhověl a který nevyhověl 

balistické odolnosti vůči střelbě ze zvolených zbraní.  

 

Tabulka č. 6.7: Výsledky balistických zkoušek ( - materiál odolá,  - dojde k 

průstřelu, ● – nebylo zkoušeno) 

Vzorek/Zbraň Samonabíjecí 

pistole 

Útočná puška Broková kozlice 

1 
 

● ● 

2 
 

● ● 

3 ● 
 

● 

4 ● 
 

● 

5 ● ● 
 

 

7 ZÁVĚR 

 

Závěrem můžeme v této práci zkonstatovat, že podle našeho názoru byly všechny cíle 

diplomové práce, tak jak byly vytyčeny v zadání, splněny.  

Byla provedena poměrně rozsáhlá literární rešerše z dostupné domácí i zahraniční 

literatury, která obsahuje dvanáct titulů.  

V další části byly popsány metody pro destruktivní diagnostiku polymerů, jako jsou 

měření tvrdosti dle Brinella, zkouška pro určení tlakového modulu a zkouška houževnatosti.  

Dále byly změřeny viskózně elastické vlastnosti materiálu HM, které jsou uvedeny 

v tabulkách na straně 52. 

Střelecká část byla soustředěna na testy balistické odolnosti použitého materiálu HM, 

detaily testů průstřelností pro jednotlivé typy zbraní jsou na straně 54.  

Závěrem této práce můžeme říci, že testovaný materiál HM je vhodný na konstrukci 

lehkých pancířů pro ochranu prosti ručním palným zbraním, jako jsou samonabíjecí pistole a 

brokovnice, kde se rychlosti střel pohybují okolo 400 m/s. 

Do budoucna by bylo vhodné tento materiál zkombinovat se sklem. Vysoká tvrdost 

skla v kombinaci s tímto materiálem by tvořila vhodnou kombinaci pro použití při lehkém 

pancéřování. 
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