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Abstrakt: 

Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části jsou popsány obecné vlastnosti 

vláknových kompozitních materiálů. Materiály jsou rozděleny podle druhu matrice a zároveň 

je popsána jejich výroba. Podrobněji se zabývá výrobou a vlastnostmi kompozitů 

s uhlíkovými a skelnými vlákny. V závěru teoretické části je věnována pozornost aplikaci 

kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu. 

Praktická část obsahuje popis jednotlivých zkušebních vzorků, které se liší strukturou. Na 

základě výsledků tahové zkoušky bylo možno vyhodnotit vliv struktury na mechanické 

vlastnosti kompozitních materiálů.  
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Abstract: 

The thesis is consisted of two parts. Theoretical part contains describe of general properties of 

composite materials. Materials are divide according to kind of matrix and is described their 

production as well. Thesis deals with production and properties of composites with added 

carbon fibers and glass fibers in detail. Conclusion of theoretical part is devoted to 

applications of the composite materials in automotive. 

Practical part describes individual testing samples, which is different in structure. Based on 

the results of tensile test is possible to evaluate the influence of the structure on the 

mechanical properties of composite materials. 
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1 Úvod 

Lidé se od nepaměti snažili kombinovat a zdokonalovat materiály tak, aby docílili 

požadovaných vlastností pro konkrétní účely. Často hledali inspiraci v přírodě. Využívali 

vlastností dřeva, kovů, kamene a vhodným způsobem je spojovali. Příkladem může být beton, 

cihly zpevněné slámou a další. Rozvoj kompozitních materiálů je aktuálním tématem ve všech 

oblastech lidské činnosti. Vláknové kompozity se používají od počátku 20. století. V současné 

době roste význam jejich využití a produkce se každoročně zvyšuje. Největší využití je 

v dopravním průmyslu (automobilovém i leteckém), ve stavebnictví a na výrobu sportovního 

náčiní a člunů. 

Cílem bakalářské práce je seznámit se vlastnostmi, výrobou a rozdělením kompozitních 

materiálů. Větší důraz bude kladen na vláknové kompozity s uhlíkovými a skelnými vlákny 

a na jejich využití v automobilovém průmyslu.  

Praktická část bakalářské práce bude zaměřena na hodnocení mechanických vlastností 

kompozitních materiálů s uhlíkovými a skelnými vlákny. Bude obsahovat také 

mikrostrukturní rozbor dodaných kompozitů. Mechanické vlastnosti budou porovnány 

s objemovým podílem uhlíkových vláken, který bude vyhodnocen pomocí obrazové analýzy. 
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2 Kompozitní materiály 

Kompozit je každý materiál, který se skládá minimálně ze dvou a více fází, které mají odlišné 

fyzikální, chemické a mechanické vlastnosti. Matrice slouží jako pojivo a je složkou spojitou. 

Funkcí matrice je chránit výztuž před poškozením vnějšími vlivy a přenášet mechanické 

vlastnosti právě na výztuž. Výztuž má funkci plniva. Hlavní úkol výztuže je přenášet zatížení, 

které je vyvíjeno na kompozit, jelikož má lepší mechanické vlastnosti oproti matrici. Je to 

nespojitá fáze. Mezifáze je další nezbytnou složkou a tvoří rozhraní matrice a výztuže. Má za 

úkol přenos napětí z matrice do výztuže. 

Aby se vícefázový materiál mohl zařadit mezi kompozitní materiály, musí mít podíl výztuže 

větší než 5 %, musí být připraven mísením složek a výztuž musí být v tahu tužší i výrazně 

pevnější než matrice. 

Definovat kompozitní materiál lze mnoha způsoby. Některé definice však byly obecné a měly 

spoustu nedostatků. Kompozitní materiál lze například definovat takto: 

"Kompozit je každý materiálový systém, který je složen z více (nejméně dvou) fází, z nichž 

alespoň jedna je pevná, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, a který 

dosahuje vlastností, které nemohou být dosaženy kteroukoli složkou (fází) samostatně ani 

prostou sumací." [1] 

U kompozitních materiálů je kladen velký důraz na dodržení technologických postupů. 

Kompozitní materiály jsou na nedodržení technologických postupů citlivé. Důraz je kladen 

především na správnou orientaci vláken nebo poměr mezi matricí a výztuží. Tyto a další 

nedostatky ve výrobě mají velký vliv na vlastnosti budoucího kompozitního materiálu.  

Přednosti kompozitních materiálů oproti kovovým materiálům jsou: 

 odolnost proti korozi, 

 vysoká tvarová stálost, 

 dobré tlumící vlastnosti, 

 vysoká pevnost a tuhost při nízké měrné hmotnosti, 

 možnost vyrábět složité díly jednorázově nebo je skládat z celkově menšího počtu 

dílů. [2] 
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2.1 Základní vlastnosti kompozitních materiálů 

Synergismus: Kompozitní materiály vykazují tzv. synergismus. Synergismus znamená, že 

vlastnosti kompozitních materiálů jsou lepší, než kdyby se poměrně sečetly vlastnosti dvou 

(všech) složek. Synergický efekt je výhodné směřovat na vlastnosti, na které jsou kladeny 

vyšší nároky. [2] 

Synergický jev lze graficky znázornit pomocí obr. 1. 

 

Obrázek 1: Synergické chování složek kompozitu [2] 

 

Homogenita a nehomogenita 

Tím, že kompozit je složený nejméně ze dvou oddělených složek, nedá se mluvit 

o homogenním materiálu. Z makroskopického hlediska se však kompozitní materiály mohou 

považovat za homogenní. 

 

Anizotropie 

Většina kompozitních materiálů je silně anizotropní, to znamená, že vlastnosti kompozitu 

závisí na směru uspořádání vláken (výztuže). Anizotropie se dá vhodně využít nebo je možné 

vhodným uspořádáním výztuže jejich vlastnosti vyrovnat, např. u laminátů. [3] 
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2.2 Rozdělení kompozitů 

Kompozity se dají dělit podle různých kritérií. V této bakalářské práci jsou uvedena dvě 

rozdělení, a to podle tvaru (geometrie) zpevňující fáze a podle typu matrice. 

 

2.2.1 Rozdělení podle tvaru zpevňující fáze 

Podle tvaru zpevňující fáze rozdělujeme kompozity na částicové a vláknové. Příklady 

rozdělení kompozitů jsou uvedeny na obr. 2 a obr. 3. 

 

Obrázek 2: Dělení kompozitu dle uspořádání výztuže a velikosti [3] 

 

 

Obrázek 3: Rozdělené dle geometrie výztuže [2] 
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 Částicové (granulové) kompozity jsou zpevněny jemnými částicemi obvykle menšími 

než 1 µm. Tyto částice mohou mít tvar kuliček, jehliček či destiček. Mohou být 

orientovány náhodně nebo přednostně. Částice nezvyšují tahovou pevnost kompozitu, 

ale zlepšují tuhost. 

 Vláknové (fibrilární) kompozity. Výztuž je ve formě vláken – krátkých nebo dlouhých 

(whiskerů). Vlákna mohou být orientována jednosměrně, dvousměrně nebo nahodile. 

Vlákna se uspořádávají podle dalšího využití. Příklady uspořádání vláken jsou na 

obr. 4. [1] 

 

Obrázek 4: Příklady uspořádání vláknové výztuže [3] 

a) jednosměrné uspořádání, b) tkanina, c) rohož, d) víceosá výztuž z kontinuálních vláken 

e) krátká vlákna jednosměrně orientovaná, f) krátká vlákna s nahodilou orientací. 

 

Kompozitní materiály mohou obsahovat výztuž o různé velikosti. Nanokompozity mají 

průměr vlákna kolem 100 nm. Mikrokompozity, které jsou v průmyslu nejvíce využívány, 

mají průměr vlákna 100 nm až 102 µm. Kompozity s největším průměrem vlákna, a to až 

100 mm, se nazývají makrokompozity. Ty se využívají především ve stavebnictví. [4] 

 

2.2.2 Rozdělení podle typu matrice 

Podle typu matrice se kompozity dělí na kompozity s polymerní, kovovou, keramickou, popř. 

uhlíkovou matricí. 

 Kompozity s polymerní matricí – PMC (Plastic Matrix Composites). Matrici tvoří 

reaktoplast, termoplast nebo síťovaný elastomer. Výztuž bývá vláknová, a to buď 

z aramidových, uhlíkových nebo skelných vláken. 
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 Kompozity s kovovou matricí – MMC (Metal Matrix Composites). Vyztužující fázi 

mohou tvořit kovové i keramické materiály. Matrice je tvořena lehkými kovy, např. 

hliníkovými či hořčíkovými slitinami, není výjimkou ani slitina železa či niklu. [5] 

 Kompozity s keramickou matricí – CMC (Ceramic Matrix Composites). Složky 

matrice jsou především karbidy, oxidy i nitridy křemíku. K těmto materiálům se jeví 

jako nejvhodnější uhlíková a keramická vlákna. 

 Kompozity s uhlíkovou matricí (Carbon Matrix Composites). Výztuž tvoří uhlíková 

vlákna a matrici uhlík v různých strukturách. [5] 

 

3 VLÁKNOVÉ KOMPOZITY 

3.1 Vlákna v kompozitech 

3.1.1 Podmínky vyztužujícího účinku 

Vyztužujícím účinkem rozumíme zvýšení pevnosti a tuhosti, které vznikne uložením výztuže 

do matrice. Vyztužující vlákna musí být pevnější než matrice, musí mít vyšší tuhost než 

matrice a matrice se nesmí porušit dříve než vlákno. 

Kompozitní materiál se navrhuje s ohledem na konečný výrobek, a tím i na jeho namáhání. 

Podle konečného výrobku se bere v potaz nejen příprava a výroba kompozitu, ale i materiál, 

druh a vlastnosti jak matrice, tak vláken. Nezanedbatelným kritériem je životnost, 

optimalizace vlastností a nejefektivnější synergický účinek. Ten je významný obzvlášť, když 

matrice a vlákna jsou křehké, ale díky spojení dosáhnou vyšší lomové houževnatosti. 

Vlákna jsou buďto přírodní, nebo umělá. Mezi přírodní vlákna patří azbest, bavlna či 

celulóza. Uměle vyrobená vlákna jsou kovová, whiskery z kovových i keramických materiálů, 

skelná, uhlíková a polymerní vlákna. [3] 

Vlákna se před samotným vložením do matrice většinou upravují na různé produkty. 

Příkladem jsou rohože, tkaniny, rovingy. Rozdíl je v hustotě vláken, uložení, výrobě a v typu 

vazby (křížení vláken). Nejčastější vazby tkanin jsou zobrazeny na obr. 5. 

Díky fázi z vláken jde docílit vysokých hodnot pevností kompozitů. Nejlepší výsledky jsou 

tehdy, když jsou vlákna namáhána až do meze pevnosti, tedy, kdy i matrice přenáší napětí. 

Z toho plyne, že matrice přenáší napětí do vlákna a vlákna přenášejí většinu pevnosti 

kompozitu. [5] 



9 
 

 

Obrázek 5: Typy vazeb tkanin [5] 

a) plátnová vazba, b) keprová vazba, c) atlasová (saténová) vazba 

 

3.2 Technologie výroby kompozitních materiálů 

3.2.1 Ruční kladení 

Mezi nejstarší a nejjednodušší formy výroby kompozitních materiálů patří ruční kladení. 

Otevřená forma se nejdříve opatří povrchovou vrstvou. Tato vrstva se dá nanášet buď ručně, 

nebo stříkáním a slouží k ochraně povrchu před okolním prostředím. Jakmile vrstva částečně 

ztvrdne, nanáší se jednotlivé vrstvy výztuže a pomocí štětce (válečku) se ručně prosycují 

iniciovanou pryskyřicí. Technologie je vhodná pro malé až velkorozměrové díly, od tvarově 

jednoduchých až po značně složité. Tímto způsobem se např. dají vyrobit prototypy. Cenově 

je technologie méně náročná. [2] 

 

3.2.2 Lisování  

Technologie lisování se dělí na lisování za použití tepla a tlaku, na lisování za studena, 

pomocí vakua a v autoklávu. Pro investičně nenáročné výrobky je vhodnější lisování za 

studena. Provádí se za nízkého tlaku a normální teploty ve formách. Lisováním za studena se 

výrobek zbavuje přebytečné pryskyřice. Výrobky mají obě strany hladké a výborné 

mechanické vlastnosti. Technologie je finančně nenáročná, vyjma investice do vakuové 

pumpy. Technologie lisování v autoklávu je nejsložitější a nejdražší technologií výroby 

velkorozměrových konstrukcí pro kosmický, letecký a automobilový průmysl vyžadující 

vytvrzování za zvýšené teploty. [6] 
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3.2.3 Tažení 

Metoda tažení je vhodná pro duté, plné a tvarové kompozity. Nejčastěji se jako výztuže 

používá skleněný roving, méně často uhlíkové pramence. Při této metodě jsou vlákna pomalu 

protažena skrz zahřátou průtažnici, díky které se vytvoří konstantní průřez. Tato technologie 

nemá oproti ostatním technologiím vysoké prvotní náklady. [4] 

 

3.2.4 Navíjení 

Tato výrobní technologie spočívá v navíjení výztuže. Výztuž je tvořena především skelnými, 

aramidovými nebo uhlíkovými pramenci impregnovanými pojivem. Navíjí se na jádro ve 

tvaru výsledného výrobku. Vyrábí se tímto způsobem především trubky, nádrže, kolena, 

nádoby a jiná dutá tělesa. Výrobky mají výborné povrchové i fyzikální vlastnosti. Nevýhodou 

navíjení je drahé odstraňování vnitřních forem a vysoká cena navíjecích zařízení. [4] 

 

3.2.5 Odstředivé lití 

Odstředivé lití je ideální pro výrobu dutých výrobků. Mezi tyto výrobky patří silnostěnné 

potrubí vhodné pro zásyp. Stříkací zařízení je na rotující ose, kde se nanáší směs sekaných 

vláken s iniciovanou pryskyřicí a dalšími plnivy. [3] 

 

3.2.6 Odlévání 

Technologie odlévání se používá pro výrobu kompozitů, které nejsou vyztuženy vlákny. 

Proces spočívá v lití směsi pryskyřic, pigmentů, plniv, aditiv a vytvrzovacích složek do 

forem. Podíl jednotlivých složek závisí na konečném produktu. [3] 

3.3 Kompozity s uhlíkovými vlákny 

3.3.1 Vlastnosti uhlíkových vláken 

Uhlíková vlákna (CF – Carbon Fiber) jsou technická vlákna s extrémně vysokou tuhostí 

a pevností, ale na úkor nízké tažnosti. Výchozí organické suroviny ve vláknitém tvaru jsou 

nejprve karbonizovány. Při karbonizaci se odštěpí skoro všechny prvky až na uhlík. Čím je 

vyšší teplota, tím se díky grafitizaci zlepšují mechanické vlastnosti. Nad teplotou 1 800 °C se 

tvorba grafitové struktury zastaví. Vzdálenost vrstev ve vláknech zůstává větší než u vrstev 

v čistém grafitu (obr. 6). [1] 
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Obrázek 6: Ideální grafitová struktura uhlíkového vlákna [2] 

 

Uhlíková vlákna se vyrábí ze tří základních surovin.  

 Polyakrylonitril (PAN) – je používán od roku 1980. Uhlíková vlákna vyrobená z PAN 

jsou považována za standardní a tvoří asi 90 % celkové světové produkce. 

 Celulóza – vlákna mají méně dokonalou strukturu, tato vlákna se používají především 

jako izolační materiály pro vysoké teploty. 

 Smola – ze smoly se připravují vlákna s vysokou hodnotou E-modulu a s velice 

dobrými tepelnými a elektrickými vlastnostmi. Pouze pevnost v tahu je podstatně 

menší než u standardních vláken. 

Uhlík, bór, kyslík, dusík a křemík jsou vhodná pro výrobu vysokomodulových 

a vysokopevnostních vláken, přičemž se vyznačují rovněž nízkou měrnou hmotností. 

Předpokladem pro vysokomodulová a vysokopevnostní vlákna je co nejtěsněji uložená síť 

silných vazeb. Díky svému tvaru jsou vlákna převážně jednosměrným nositelem sil. Struktura 

vlákna nemusí být uspořádána trojrozměrně, ale stačí jedno- nebo dvourozměrná struktura 

v ose vlákna.  

Uhlíková vlákna se skládají z více než 90 % z uhlíku, < 7 % dusíku, < 1 % kyslíku a < 0,3 % 

vodíku. Průměr vláken je 5 až 10 µm. Rozsah pevnosti a E-modulu je rozsáhlý a závisí 

především na stupni orientace uhlíkových vrstev a na výskytu vad, které mohly vzniknout při 
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výrobě. Teoretické hodnoty mechanických vlastností závisí na hodnotě energie kovalentních 

vazeb grafitového monokrystalu ve směru vrstvy. Teoretické hodnoty jsou až 

1 000 000 N/mm2 pro E-modul a 100 000 N/mm2  pro pevnost. E-modul kolmo na směr 

vrstev dosahuje kolem 4 000 N/mm2 a to kvůli chybějícím kovalentním vazbám. Silná 

anizotropie má vliv i na tepelnou roztažnost, která může být i záporná, a to ve směru osy 

vlákna. [2] 

 

Vlastnosti uhlíkových vláken lze shrnout v následujících bodech: 

 mají progresivní deformační chování, tzn., že se zvyšujícím se zatížením stoupá 

hodnota E-modulu; 

 vysoký E-modul a pevnost až do teploty 1 500 °C (obr. 7); 

 nízká hustota ρf = 1,6 až 2,0 g/cm-3; 

 vysoká korozní odolnost (neodolávají jen oxidačnímu prostředí); 

 dobrá tepelná a elektrická vodivost; 

 snáší se s tělesnými tkáněmi (dají se používat jako implantáty); 

 jsou silně anizotropní; 

 anizotropie ovlivňuje součinitel tepelné roztažnosti, hodnoty naměřené kolmo a ve 

směru vláken jsou rozdílné; 

 uhlíková vlákna jsou za normálních křehká a lámavá; 

 při delším skladování dochází k vytvrzování apretační povrchové vrstvy a vlákna 

ztrácejí ohebnost; 

 dobrý průchod pro záření, neodráží radarový paprsek; 

 jsou odolné vůči dynamickému namáhání; 

 vlákna jsou hořlavá, ale rychlost hoření je nízká. 
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Obrázek 7: Vliv teploty zpracování na mez pevnosti v tahu a E-modul uhlíkového vlákna [4] 

 

3.3.2 Výroba uhlíkových vláken 

Výroba uhlíkových vláken se provádí ve dvou hlavních výrobních postupech. Využívá se 

buďto polyakrylonitril jako „prekurzor“, který je v technicky významnější, nebo se vychází ze 

surovin bohatých na uhlík. 

Výroba vláken z polyakrylonitrilu neboli PANu je rozdělena do tří stupňů (obr. 8). 

První stupeň (oxidace) se skládá z dloužení PANu, aby dosáhlo co největší orientace molekul 

ve směru osy vlákna. Pak jsou tato vlákna díky zahřívání na teplotu 200 až 300 °C pod 

mechanickým napětím za přístupu vzduchu stabilizována. V prvním stupni se PAN dehydruje 

a současně se přemění v důsledku cyklizace nitrilových skupin na žebříčkovitý polymer. 

V druhém stupni se pyrolýzou změní žebříčkovitá struktura v inertní atmosféře na grafitickou 

strukturu a to při teplotách do 1 600 °C. Tomuto stupni se říká karbonizace. Dobrého 

usměrnění uhlíkové vrstvy vlákna se dosáhne pomocí dloužení výchozího polotovaru při 

aplikaci tahového napětí. Takto vytvořená mikrostruktura zajišťuje vysokou pevnost a 

E-modul. Vlákna pak mají pevnost vyšší než 5 000 N/mm2. Patří mezi vysokopevnostní 

vlákna. [7] 

V třetím stupni, kterému se říká grafitizace, se mohou vlákna ohřívat mezi 2 000 °C až 

3 000 °C a to způsobuje vyšší E-modul (až 400 000 N/mm2), ale pevnost vláken se snižuje. 

Standartní uhlíková vlákna mají pevnost 3 500 N/mm2 a E-modul  230 000 N/mm2. 
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Obrázek 8: Schéma výroby uhlíkových PAN-vláken [2] 

 

Druhý postup používá na výrobu uhlíkových vláken suroviny bohaté na uhlík, jako jsou 

smoly nebo dehty. Suroviny se musí tepelně zpracovat při teplotě 350 °C na mezifázi. 

Mezifáze je přechodový stupeň s trojrozměrně uspořádanou krystalickou fází a izotropní 

kapalnou fází. Mezifáze je vysoce anizotropní a obsahuje vysoký podíl kapalných krystalů. 

Z taveniny pak při spřádání a za působení hydrodynamických jevů vznikají vlákna s vysokým 

stupněm orientace v osovém směru. [8] 

Následuje stabilizace při teplotách až 2 000 °C, kde dochází k přeměně na uhlík a současně se 

zlepšuje orientace. Tímto se vyrábí vlákna s E-modulem až 700 000 N/mm2, což má ale za 

následek snížení pevnosti kolem 2 000 N/mm2. 

Ve třetím stupni probíhá žíhání při teplotě 3 000 °C. Přeměna připomíná rekrystalizaci, která 

může být umocněna současným dloužením vláken. Vysokomodulová uhlíková vlákna se 

vyrábějí grafitizací, případně grafitizací při dloužení. Vlákna jsou drahá, jelikož se jejich 

struktura vytváří při vysokých teplotách. [2,12] 
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3.3.3 Využití kompozitů s uhlíkovými vlákny v automobilovém průmyslu 

V automobilovém průmyslu jsou používány kompozity s kovovou či polymerní matricí, která 

je vyztužená především vlákny, méně již částicemi. Polymerní matrice se dále dělí na 

reaktoplasty a termoplasty. Jako výztuž jsou používána uhlíková, aramidová či skelná 

vlákna. [9] 

Automobilový průmysl je považován za největšího spotřebitele kompozitních materiálů. Už 

v roce 1941 začal Henry Ford aplikovat plasty vyztužené konopným vláknem na karoserii 

jednoho ze svých automobilů. Od té doby se produkce kompozitních materiálů každým rokem 

zvyšovala a uplatňovala na různých místech ve vozidlech všech řad. Kompozitní materiály 

snižují především hmotnost automobilů, a tím i další vlastnosti, např. snižují spotřebu paliva, 

čímž méně zatěžují životní prostředí. Zvyšuje se i bezpečnost a odolnost vůči opotřebení. 

Výhodou je využití tvarově složitých komponentů, které by se nákladně vyráběly z běžných 

materiálů, jako je ocel, hliník atd. Na obr. 9 je uvedeno složení běžného sériového 

automobilu. Polymerní materiály zaujímají 13 % z objemu konstrukčních materiálů. V tomto 

čísle je zahrnut i podíl modifikovaných polymerů, např. vyztužených uhlíkovými vlákny. 

 

 

Obrázek 9: Zastoupení konstrukčních materiálů v sériově vyráběném vozidle. [9] 

 

U kompozitních materiálů hraje velkou roli kromě mechanických vlastností i vzhled, na což 

se musí brát zřetel při výrobě. V automobilovém průmyslu se rychle rozrůstá kombinace 

uhlíkových či aramidových vláken s epoxidovou pryskyřicí. Tento kompozit je díky své 

hmotnosti a mechanickým vlastnostem nejideálnější, ale nevýhodou je jeho cena. Donedávna 

se využíval především u závodních vozů pro konstrukci rámu nebo monokokové karosérie. 

V dnešní době se s ním můžeme běžně setkat i u sériových vozidel. V těchto vozidlech se 

využívá nejen jako dekorační doplněk, ale i pro již dříve zmiňované odlehčení hmotnosti 

vozidla. Díky tomu dochází u vozidla ke zlepšení parametrů, jako jsou například decelerace, 
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akcelerace, u off-roadu lepší průchodnost terénem. Změní se i těžiště vozidla a tím jsou 

pozitivně změněny i reakce změny směru vozidla. Příkladem využití uhlíkového kompozitu je 

kapota automobilu BMW M, který vyměnil ocelovou kapotu o tloušťce 1,8 mm za CFRP 

(Carbon-fiber-reinforced polymer) střechu o tloušťce 1,2 mm (obr. 10). Toto řešení snížilo 

hmotnost vozidla o 6 kg a snížilo těžiště. 

 

 

Obrázek 10: Karbonová kapota BMW M3 10 

 

Další příklady použití uhlíkových kompozitů v sériových vozech jsou: 

 Audi RS4 avant, kde byly uhlíkové kompozity použity jak v interiéru (obr. 11), tak 

i v kombinaci s keramikou v brzdových kotoučích. 

 Porsche Cayenne Turbo S (obr. 12). Toto auto bylo celkově přestavěno firmou 

Mansory, kde použili uhlíkové kompozity jak do interiéru, tak na karosérii. 

 Koenigsegg Agera R (obr. 13) jedno z mála sériově vyráběných supersportovních 

vozů, jehož monokok je celý z CFRP. Toto auto i s integrovanými palivovými 

nádržemi váží pouhých 70 kg. Tento vůz má takovou tuhost, že ho konstruktéři mohli 

vybavit odpínatelnou střechou. 
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Obrázek 11: Interiér Audi RS4 avant 11 

 

Obrázek 12: Porsche Cayenne Turbo S v karbonu [12] 

 

Obrázek 13: Koenigsegg Agera R [13] 
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Uhlíková vlákna mají široké využití také ve sportu. Například v kanoistice se dají díky své 

tvrdosti, nízké váze a snadnému tvarování využít pro lodě různých tvarů, pádla, či ochranné 

helmy. 

3.4 Kompozity se skelnými vlákny 

Sklolamináty, anglicky Fiberglass, jsou také známé pod zkratkou GRP (Glass Reinforced 

Plastic). Jedná se o kompozity polymerních a nepolymerních složek, které jsou vyrobeny 

vrstvením tkanin nebo rohoží (obr. 14) takovým způsobem, aby bylo dosaženo požadované 

tuhosti a pevnosti s ohledem na výsledné použití. Zvýšené pevnosti se může dosáhnout, 

v určitém směru namáhání díky pootočení následující vrstvy (oproti vrstvě předchozí) o daný 

úhel (nejčastěji 45° nebo 90°). 8 

K vytvrzení dochází za použití pryskyřic, nejčastěji epoxidových, polyesterových či 

vinylesterových. 

 

Obrázek 14: Rohož ze skelných vláken 14 

 

3.4.1 Vlastnosti skelného vlákna 

Vlastnosti skelných vláken lze shrnout v následujících bodech: 

 jsou lehké (o 75 % lehčí než ocel, a o 30 % lehčí než hliník); 

 tepelný izolátor; 

 vynikající specifická tuhost; 

 nízký koeficient tepelné expanze; 

 vynikající měrná pevnost; 
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 jsou nemagnetické; 

 jsou chemicky odolné; 

 nízké pořizovací náklady; 

 odolné proti počasí; 

 nízká absorpce vody (při vysokém podílu vláken); 

 nízké náklady na údržbu. 

3.4.2 Výroba skelného vlákna 

Skelná vlákna se vyrábí pomocí tažení z trysek. Při teplotě kolem 1 400 °C se ve sklenářské 

peci roztaví křemičitý písek, vápenec, kaolin, dolomit, kyselina boritá a kazivec na  

E-sklovinu. Po tomto roztavení se pár dní E-sklovina čiří. Potom se vede pomocí kanálků 

předpecí do spřádacích trysek. Trysky bývají z platinové slitiny a jsou zahřáty na takovou 

teplotu, aby sklovina pomalu vytékala a rychle tuhla do tvaru vláken. Vlákna jsou na výstupu 

přibližně 2 mm tlustá. Až díky dloužení vysoce viskózních vláken kalibrují vlákna na 

požadovaný průměr, který bývá 10-14 µm. Odtahová rychlost je až 50 m/s. (obr. 15) 3,11. 

 

Obrázek 15: Výroba skelných vláken pomocí tažení 3. 
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3.4.3 Vlastnosti sklolaminátu 

Sklolamináty velmi dobře odolávají účinku okolních vlivů, jako je voda, olej, sluneční záření, 

tepelná energie. Relativní stálost si také zachovávají při styku se slabými kyselinami 

a alkáliemi. Lamináty vyztužené skleněnými vlákny jsou velmi dobrými elektrickými 

izolanty. Mezi jejich přednosti také patří vysoká specifická pevnost, což je pevnost vztažena 

na jednotku objemu. Oproti slitinám hliníku (Aluminum 5083 – O) má více než dvojnásobnou 

specifickou pevnost, čehož se využívá zejména v nízko-hmotnostních konstrukcích. Oproti 

kovům velmi dobře izolují teplo, pohlcují nárazovou energii a také zabraňují šíření zvukových 

vln. [2,3] 

Z obr 16 je také patrné, že tepelná roztažnost sklolaminátu ULTREX (vyráběný firmou 

MARVIN) je totožná s roztažností skla (angl. Glass) a je zhruba poloviční, než u hliníku 

(angl. Aluminum). V porovnání s vinylem má Ultrex tepelnou roztažnost menší až o 833 %, 

což samozřejmě dovoluje širší oblast použití. 

 

Obrázek 16: Porovnání součinitele délkové roztažnosti 15 

 

3.4.4 Výroba sklolaminátu 

V současné době se používají zejména tři metody výroby laminátů vyztužených skelnými 

vlákny.  

Ruční výroba laminátu – Jedná se o nejstarší a také nejpoužívanější metodu výroby laminátů 

pro zakázkovou až malosériovou produkci. Velkou výhodou je relativně vysoká jakost 

povrchu díky použití forem z pryskyřic. Jedinou nevýhodou této metody je rychlost výroby 

a potřebný technologický čas pro dokonalé vytvrzení každé vrstvy. [2] 
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Tlaková injekční metoda – Výrobní proces využívající tlaku, respektive vakua, pro 

odstranění možných bublin či nedokonalostí, které by jinak vznikly ruční výrobou. Použitím 

této metody se tedy zvyšuje kvalitu výrobku a mechanické vlastnosti. Výhodou této metody je 

vyšší rychlost vytvrzování, vysoká produktivita. Nevýhodou jsou vyšší náklady spojené 

s pořízením výrobní technologie. 

Stříkání vláken – Vlákna se vstřikují po malých částech do formy, kde dochází k jejich 

rychlému tuhnutí a zvyšování pevnosti a mohou být současně tvarovány do různých tvarů. 

Může se tedy libovolně měnit hustota zpevňující složky (resp. skelných vláken) a tím tedy 

i pevnost v daném místě součásti. [2] 

3.4.5 Oblasti použití 

Konvenční typy sklolaminátů lze používat od -50 °C do 100 °C, speciální typy až do 150 °C. 

Sklolamináty různých pevností i označení jsou používány téměř ve všech odvětvích. Díky 

jejich vynikajícím pevnostním vlastnostem, nízké hmotnosti i odolnosti proti slabým 

kyselinám, se používají např. v konstrukcích, kde je požadována nízká hmotnost a zároveň 

vysoká pevnost a stálost materiálu – letadla, části křídel, restriktory, difuzory sportovních 

vozidel či karoserie formulí, lodě (obr. 17). 

 

Obrázek 17: Přední část automobilu 16 
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4 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část bakalářské práce se zabývá porovnáním mechanických vlastností kompozitních 

materiálů s uhlíkovými a skelnými vlákny zjištěných při tahové zkoušce a popisem jejich 

mikrostruktury.  

4.1 Popis zkoušeného materiálu 

Zkoušený materiál pro praktickou část dodala firma Carbondesign, která se zaměřuje na 

výrobu sportovních, turistických a jiných kompozitních výrobků. Dodané vzorky byly 

vyztuženy uhlíkovými a skelnými vlákny. 

Vzorek č. 1 byl vyroben z: (obr. 18) 

 1 vrstva uhlíkové tkaniny s plátnovou vazbou o gramáží 160 g/m2, 

 2 vrstvy s jednosměrně uspořádaných uhlíkových vláken o gramáži 150 g/m2, 

 1 vrstva skelného plátna s keprovou vazbou o gramáži 200 g/m2, 

 epoxidová pryskyřice LH160 s tužidlem 135 mgs. 

Vzorek č. 2 byl vyroben z: (obr. 19) 

 1 vrstva uhlíkového plátna s keprovou vazbou o gramáži 202g/m2, 

 1 vrstva skelného RT plátna o gramáži 200 g/m2, 

 epoxidová pryskyřice LG 285 s tužidlem 285 mgs. 

Vzorek č. 3 byl vyroben z: (obr. 20) 

 1 vrstva uhlíkového plátna s vazbou 15x15; 

 1 vrstva skelného plátna saténové vazby s gramáží 160 g/m2, 

 epoxidová pryskyřice LG 285 s tužidlem 285 mgs. 

    

Obrázek 18: Příklady struktur jednotlivých vrstev vzorku č. 1 [17, 18, 19] 
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Obrázek 19: Příklady struktur jednotlivých vrstev vzorku č. 2 20,21] 

 

  

Obrázek 20: Příklady struktur jednotlivých vrstev vzorku č. 3 [22, 23] 
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4.2 Tahová zkouška 

Tahová zkouška se provádí pomocí trhacího stroje. Tento stroj provádí deformaci vzorků až 

do jeho porušení. Vzorek při tahové zkoušce odolává tahové deformaci, jejíž velikost s časem 

rovnoměrně roste. U tahové zkoušky se sleduje závislost tahového napětí na deformaci. 

Napětím rozumíme tzv. smluvní napětí  v MPa, které se vypočítá jako  = F/S0, kde F je 

síla v N a S0 počáteční průřez v mm. Deformace ɛ - vyjadřuje poměr prodloužení vzorku 

L v mm k počáteční délce L0 v mm , tj. ɛ = L/L0. Výsledkem je tahová křivka, která 

závisí na typu materiálu. 

 

4.2.1 Příprava tahových zkušebních tyčí 

Zkušební tyče z kompozitních materiálů, které jsou vyztuženy jednosměrně vlákny nebo 

pomocí tkaniny, mají tvar plochých normálových tyčí na koncích (v místech upnutí) 

zesílených příložkami. Příložky mají zamezit praskání zkoušeného vzorku v upínacích 

hlavách. Ke zkoušeným vzorkům byly vteřinovým lepidlem oboustranně přilepeny příložky 

dlouhé 50 mm. Celková délka vzorku L byla rovna 250 mm, a tedy po přilepení příložek 

činila zkoušená délka L0 150 mm (obr. 21). 

 

Obrázek 21: Zkušební těleso pro tahovou zkoušku [2] 

 

Při experimentech byly použity dva typy příložek, tj. hliníkové příložky a příložky ze 

sklolaminátu. Hliníkové příložky nebyly vyhovující, vzhledem k tomu, že se všechny 

zkoušené vzorky porušily v čelistech. Příložky ze sklolaminátu se jevily lepší, i když i zde 

docházelo u některých vzorků k praskání v čelistech. Důvodem byl především určitý rádius 

dodaných materiálů, ze kterých byly zkušební tyče nařezány.  
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4.2.2 Provedení tahové zkoušky 

Tahová zkouška byla provedena v laboratoři Katedry materiálového inženýrství VŠB-TU 

Ostrava na multifunkčním servohydraulickém stroji LFV 100. Na připravených zkušebních 

tyčích byla ve středové části vyznačena počáteční měřená délka L0 = 150 mm, která 

odpovídala vzdálenostem čelistí (zkoušené délce). Konce vzorků byly opatřeny příložkami. 

Na zkoušené délce byla změřena tloušťka h (s přesností na 0,02 mm) a šířka b (s přesností na 

0,1 mm) v pěti místech a byl vypočítán aritmetický průměr h a b. Poté byl vzorek upnut do 

trhacího stroje a byla provedena tahová zkouška až do přetržení vzorku. Zkušební tělesa byla 

zatěžována rychlostí 2 mm/min. 

Výsledkem tahové zkoušky je tahový diagram, vyjádřený v závislosti napětí  v MPa na 

prodloužení L v mm. V grafu na obr. 22 jsou zaznamenány tahové diagramy tří 

zkoušených materiálů. Nejvyšší mez pevnosti a zároveň největší poměrné prodloužení na 

mezi pevnosti v tahu vykazoval vzorek č. 1. 

 

 

Obrázek 22: Příklady tahových diagramů zkoušeným materiálů 
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4.2.3 Vyhodnocení tahové zkoušky 

Naměřená data z tahové zkoušky byla vyhodnocena podle normy ČSN EN ISO 527-1 [24] 

a obr. 23. Zkoušené materiály vykazovaly chování křehkých materiálů – křivka a. Proto byly 

vyhodnoceny následující parametry: 

M mez pevnosti v tahu v MPa, tj. maximální napětí v tahu působící na zkušební těleso 

během zkoušky; 

M poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu (bezrozměrné nebo v %), tj. poměrné 

prodloužení odpovídající mezi pevnosti v tahu v případech, je-li této meze pevnosti 

dosaženo bez meze kluzu (křivka a, d) nebo na mezi kluzu (křivka c); 

B – napětí v tahu při přetržení v MPa a B – poměrné prodloužení při přetržení (bezrozměrné 

nebo v %) odpovídají pro křivku a hodnotám M a M. 

 

 

Obrázek 23 Typické křivky napětí/poměrné prodloužení [24] 

křivka a – křehké materiály, křivka b, c – houževnaté materiály s mezí kluzu, 

křivka d – houževnaté materiály bez meze kluzu 
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Podle normy ČSN EN ISO 527-1 [24] a obr. 23 je možné z tahového diagramu stanovit 

modul pružnosti v tahu Et v [MPa, resp. GPa]: 

 

𝐸𝑡 =
𝜎2−𝜎1

𝜀2−𝜀1
, 

 

kde hodnoty napětí 1 a 2 v MPa se odečtou z naměřených dat a odpovídají hodnotám 

poměrného prodloužení (deformace) 1 = 0,0005 a 2 = 0,0025. 

V tabulce 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty z minimálně tří měření pro každý materiál. 

 

Tabulka 1: Mechanické vlastnosti zkoušených kompozitních materiálů 

L0 = 150 mm Vzorek č. 1 Vzorek č. 2 Vzorek č. 3 

M [MPa] 586,5 185,6 182,8 

M [-] 0,0102 0,0070 0,0102 

Et [GPa] 57,0 26,5 17,9 

 

Po porovnání výsledků tahové zkoušky bylo zjištěno, že vzorek č. 1 má až 3x větší mez 

pevnosti v tahu M a až 2x větší modul pružnosti v tahu Et než ostatní vzorky. Oproti ostatním 

vzorkům vzorek č. 1 obsahoval navíc dvě vrstvy orientovaných uhlíkových vláken, čímž byla 

dosažena vysoká pevnost a tuhost kompozitního materiálu.  

4.3 Mikrostruktura kompozitních materiálů 

4.3.1 Příprava vzorků 

Z dodaných kompozitních materiálů byly nařezány vzorky v příčném (T) a v podélném (L) 

směru s cílem porovnat jejich mikrostruktury. Vzorky byly pomocí pryskyřice zality za 

studena do formiček o průměru 30 mm. Pryskyřice s tvrdidlem byla namíchána v poměru 

50:24 ml. Po zalití bylo nutné nechat pryskyřici 24 hodin vytvrdit. Z důvodu eliminace bublin 

ve vzorku a v pryskyřici musely být formičky zavakuovány. 

Po vyjmutí z formiček byly vzorky broušeny na brusných papírech o různé zrnitosti. Poté 

byly leštěny na sukně smáčeném suspenzí Al2O3. Po opláchnutí vodou a lihem bylo nutné 

vzorky pečlivě vysušit, aby nedocházelo ke vzlínání zbylé kapaliny při mikroskopickém 

pozorování na optickém mikroskopu Olympus GX51. 
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Na obr. 24 je zdokumentovaný podélný řez vzorkem č. 1. Jsou zde vidět jednotlivé vrstvy 

kompozitního materiálu – nahoře jedna vrstva uhlíkového plátna, uprostřed dvě vrstvy 

jednosměrně uspořádaných uhlíkových vláken a dole jedna vrstva skelného keprového plátna. 

Uhlíková vlákna vykazují dobrou odrazivost světelného paprsku, a proto se na 

metalografickém výbrusu jeví jako světlé (bílé) plošky. Skelná vlákna mají světle šedou barvu 

a téměř splývají s maticí. V pryskyřici jsou patrné vady – díry (tmavé, černé), které vznikly 

v kompozitu při nedokonalém prosycení jednotlivých vrstev pryskyřicí.  

 

 

Obrázek 24: Podélný řez vzorkem č. 1 

 

Na obr. 25 a 26 je vidět mikrostruktura vzorků č. 2 a č. 3 v podélném směru. Vzorek č. 2 je 

tvořen seshora vrstvou skelného plátna a dole jednou vrstvou uhlíkového plátna s keprovou 

vazbou (obr. 25). U vzorku č. 3 horní vrstvu tvoří skelné plátno, spodní vrstvu uhlíkové 

plátno 15x15 (obr. 26). 
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Obrázek 25: Podélný řez vzorkem č. 2 

 

 

Obrázek 26: Podélný řez vzorkem č. 3 
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Pomocí softwaru pro obrazovou analýzu QuickPHOTO byl stanoven objemový podíl 

uhlíkových vláken v příčném (T) a v podélném (L) směru jednotlivých vzorků (obr. 27). 

Objemový podíl dané fáze je vyhodnocen podle úrovně hladiny šedi. Objemový podíl 

skelných vláken nebylo možné stanovit vzhledem ke stejné hladině šedi skelných vláken 

a matrice. Výsledné hodnoty objemového podílu uhlíkových vláken jsou uvedeny v tabulce 2. 

Nejmenší podíl uhlíkových vláken vykazoval vzorek č. 3, naopak největší vzorek č. 1. To 

koresponduje s výsledky mechanických vlastností, které byly u kompozitního materiálu č. 3 

zjištěny nejnižší a u kompozitního materiálu č. 1 nejvyšší. 

 

 

Obrázek 27: Příklad hodnocení objemového podílu uhlíkových vláken 

 

Tabulka 2: Objemový podíl uhlíkových vláken 

Objemový podíl uhlíkových vláken Příčný směr (T) Podélný směr (L) 

vzorek č. 1 39,0 42,0 

vzorek č. 2 30,5 37,0 

vzorek č. 3 17,0 23,0 
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5 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala kompozitními materiály s uhlíkovými a skelnými vlákny 

s polymerní matricí. Byly rozebrány vlastnosti a výroba jednotlivých vláken a jejich využití 

v průmyslu. 

Praktická část byla zaměřena na hodnocení mechanických vlastností při zatěžování 

jednoosým tahem a na metalografické hodnocení mikrostruktury kompozitních materiálů. 

Byly porovnány tři druhy kompozitních materiálů, které se lišily počtem vrstev uhlíkových 

a skelných vláken a jejich kladením. Výsledkem tahové zkoušky byla mez pevnosti v tahu, 

poměrné prodloužení na mezi pevnosti v tahu a modul pružnosti v tahu. Z metalografické 

analýzy byl určen objemový podíl uhlíkových vláken. 

Nejlepších mechanických vlastností se dosáhlo u vzorku č. 1, který byl tvořen 3 vrstvami 

uhlíkových vláken v různé formě kladení a jednou vrstvou skelných vláken. Průměrná 

hodnota meze pevnosti v tahu byla naměřena 586,5 MPa a modul pružnosti v tahu 57 GPa. 

Mez pevnosti vzorků č. 2 a č. 3 byla naměřena 3x nižší a modul pružnosti v tahu o polovinu 

nižší než u vzorku č. 1, což souvisí s jejich strukturou tvořenou jen jednou vrstvou uhlíkových 

vláken a jednou vrstvou skelných vláken. Výsledky mechanických vlastností dobře 

korespondují s objemovým podílem uhlíkových vláken, který byl zjištěný pomocí obrazové 

analýzy. Vzorek s nejvyšším podílem uhlíkových vláken vykazoval nejvyšší pevnost, naopak 

vzorek s nejnižším podílem uhlíkových vláken vykazoval nejnižší pevnost. 

Vývoj kompozitních materiálů jde velmi rychle dopředu. Díky jejich velmi dobré pevnosti 

a nízké hmotnosti budou čím dál více využívány nejen v automobilovém průmyslu, ale 

i v ostatních odvětvích.  
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