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Abstrakt 

V práci jsou postupně charakterizovány kompozitní materiály, jejich dělení a specifikace. 

Podrobněji jsou rozebrány vláknové kompozity, které jsou materiálem pro výrobu 

sportovního náčiní, mimo jiné i squashových raket. V praktické části je analyzována 

mikrostruktura rámu squashových raket, tj. uspořádání vláken a matrice a charakter 

ochranného povlaku. Při tomto testování bylo cílem zjistit, zda složení odpovídá 

předpokladům, popř. jak se toto složení a uspořádání podílí na vlastnostech celkového 

výrobku. Pro zjištění dalších vlastností byla provedena na vzorcích ohybová zkouška.  
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Abstract 

Composite materials, their distribution and specifications are progressively characterized in 

this work. Fiber composites, which are materials for the production of sports equipment, 

including squash rackets, are discussed in more detail. Microstructure of squash rackets 

frame, ie. the arrangement of fibers and matrices and the character of the protective coating, is 

analysed in the practical part. During this testing was to determine whether the composition 

corresponds to the assumptions or how this composition and arrangement contributes to the 

overall product characteristics. To determine other properties was made bending test.  
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1. ÚVOD 

Tato bakalářská práce se zabývá popisem materiálu, který je v dnešní době považován 

za nejperspektivnější konstrukční materiál vůbec. Díky němu došlo a stále dochází k velkému 

posunu ve všech oblastech lidské činnosti a napříč průmyslovými odvětvími. Tímto 

materiálem jsou kompozity, které díky kombinaci různých druhů dostupných technických 

materiálů získávají nové a především velmi žádané vlastnosti, často nedosažitelné u již 

známých, tradičních materiálů. 

V práci budou postupně charakterizovány kompozitní materiály, jejich dělení 

a specifikace. Podrobněji budou rozebrány vláknové kompozity, které jsou materiálem pro 

výrobu sportovního náčiní, mimo jiné i squashových raket. V praktické části bude 

analyzována mikrostruktura rámu squashových raket, tj. uspořádání vláken a matrice 

a charakter ochranného povlaku. Při tomto testování bude cílem zjistit, zda složení odpovídá 

předpokladům, popř. jak se toto složení a uspořádání podílí na vlastnostech celkového 

výrobku. Pro zjištění dalších vlastností bude provedena na vzorcích ohybová zkouška.  
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 

Kompozitní materiály jsou složeny ze dvou a více složek, které mají odlišné vlastnosti 

a tvoří společně jeden celek. 

Toto je nejjednodušší vysvětlení toho, co je podstata kompozitních materiálů a co to 

vlastně kompozity jsou. Je to ovšem jen velmi zjednodušený popis, a pokud by nebyl dále 

rozváděn a upřesňován, mohlo by být za kompozit považováno opravdu téměř cokoli. Existují 

proto obsáhlejší definice od mnoha různých autorů a odborníků, které se od sebe mohou 

mírně odlišovat. To je důvod, proč se o kompozitních materiálech nedá říci jedna jediná, 

komplexní a zcela přesná definice. Každý, kdo se zabývá kompozitními materiály, nahlíží na 

tyto materiály s drobnými odlišnostmi. Pro přehled bude uvedeno několik existujících 

a používaných definic různých autorů a organizací [1],[2]. 

2.1. DEFINICE 

 Definice užívaná NASA a americkým ministerstvem obrany, která je uváděna 

v dokumentu příručka kompozitních materiálů (composite materials handbook) zní 

takto: 

 Kompozitní materiál je složen ze dvou a více složek, které se liší v mechanických 

nebo fyzikálních vlastnostech. Složky si zachovávají svou identitu, tedy nerozpouštějí 

se vzájemně, ani nijak jinak se nespojují, ale vytvářejí jednotný celek 

a z makroskopického hlediska je rozeznatelné rozhraní jednotlivých složek [3]. 

 Kompozity jsou multifunkční materiálové systémy, které mají charakteristiky 

neobdržitelné žádným z jednotlivých materiálů. Jsou to kohezivní struktury vytvořené 

fyzikální kombinací dvou nebo více kompatibilních materiálů lišící se složením 

a vlastnostmi a někdy tvarem [1]. 

 Kompozitní materiály jsou takové heterogenní materiály, u kterých se po smíšení 

materiálu se zcela odlišnými vlastnostmi vytvoří jediná struktura. Jestliže se tyto 

vlastnosti doplňují, vzniká kompozitní materiál s přídavnými nebo lepšími 

vlastnostmi, než mají jednotlivé složky samy nebo smísené dohromady [1]. 
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Je tedy patrné, že existuje mnoho rozdílných interpretací toho, co je kompozitní 

materiál. Především kvůli zvyšujícím se požadavkům zákazníků na materiálové vlastnosti 

dochází k neustálému vývoji kompozitů, což s sebou přináší změny v jejich rozdělení 

a definicích. Nyní bude uvedeno rozdělení, které zahrnuje snad všechny materiály, které lze 

za kompozity považovat, jen je třeba mít na každou, dá se říci historicky rozdělenou skupinu 

kompozitů, trochu jiný pohled [2]. 

  



 
7 

 

 

3. DĚLENÍ KOMPOZITŮ 

3.1. DĚLENÍ VÝVOJOVÉ-ČASOVÉ 

3.1.1 KOMPOZITY MINULOSTI 

Jsou to nejstarší materiály, které lze za kompozity většinou považovat jen podle 

nejjednoduššího hlediska, a to podle toho, že kompozit je tvořen dvěma a více složkami 

s rozdílnými vlastnostmi a tvoří z makroskopického hlediska jeden komplexní celek. 

Tuto skupinu je nutné ještě rozdělit na: 

 přírodní. Zde mohou patřit např. rostlinné části, dřevo, kosti živočichů, mraky nebo 

některé horniny a minerály [1],[4]. 

 umělé, které byly vytvořeny člověkem. V nejstarších dobách byly složeny z přírodnin 

(někdy i samotných kompozitů) jako např. hlína se stébly trávy, užívaná jako stavební 

materiál, mongolské luky, které byly kombinací několika materiálů (dřevo, rohovina, 

šlachy), damascenská ocel z nízko a vysokouhlíkové oceli [2]. 

3.1.2 KOMPOZITY PŘÍTOMNOSTI 

Jsou to takové materiály, které splňují už přísnější definice a zpřesnění. V dnešní době 

jsou velmi využívané a dala by se pro ně použít takováto definice: 

Kompozity přítomnosti jsou materiály složené ze dvou nebo více složek, které mají 

odlišné vlastnosti (mechanické, fyzikální nebo chemické), a výsledná hmota je 

z makroskopického hlediska homogenní, jednotlivé složky si ale zachovávají svou identitu 

a vzájemně se v sobě nerozpouštějí. Materiál má lepší vlastnosti než každá složka zvlášť, jde 

o docílení co největšího sinergismu. Materiál je vytvářen mísením těchto jednotlivých složek 

a je tedy uměle vytvořen člověkem.  

Takovýto materiál se dělí na dvě části. Jednou je tzv. výztuž, která bývá obvykle tužší 

a má úlohu zpevnění materiálu, a druhá, tzv. matrice, která přenáší zatížení na vyztužující část 

a plní funkci pojiva. Spojuje vyztužující části dohromady, vytváří z nich v podstatě jednolitý 
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celek. Většinou to bývá materiál méně pevný oproti výztuži. Výztuž by měla tvořit víc než 

5 % materiálu [1],[5]. 

Příklady kompozitů přítomnosti budou uvedeny v následujících kapitolách. 

3.1.3 KOMPOZITY BUDOUCNOSTI 

Tuto skupinu prozatím není možné nijak charakterizovat, neboť se teprve bude 

formovat a vyvíjet. Je jasné, že vývoj kompozitních materiálů není ukončen a nejsou 

stanoveny, ani zdaleka dosaženy, hranice nových materiálů. Jejich definice budou rozšířené 

definice kompozitů dnešních, tj. kompozitů přítomnosti, ale není vyloučeno, že by mohly 

vzniknout definice zcela nové pro nové kompozitní materiály [1],[5]. 

3.2. KOMPOZITY PRVNÍHO DRUHU 

Kompozity prvního druhu jsou nejrozšířenější, nejvíce využívané a neobsahují žádnou 

tekutou fázi [6]. 

3.2.1 DĚLENÍ PODLE TYPU MATRICE 

Jak již bylo uvedeno, matrice je část kompozitu, která má funkci především pojiva 

výztuže. Matrice udává konečný tvar a rozměr celého kompozitu. Samozřejmě se nemalou 

částí podílí na vlastnostech výsledného materiálů. Přenáší mechanické zatížení na výztuž 

a chrání ji proti poškození. Nemá oproti výztuži takovou pevnost, zato má vyšší houževnatost 

a lepší plasticitu. Oproti výztuži je vždy spojitá [5],[7],[8]. 

 kovová matrice (MMC – Metal Matrix Composites) – Její výhodou je možnost 

povlakování, tepelná a elektrická vodivost a větší odolnost povrchu. Nejčastěji je 

tvořena slitinami hliníku a titanu [2],[5].  

 polymerní matrice (PMC – Polymer Matrix Composites) – Má dnes asi 

nejrozšířenější využití, je nejlevnější s dobrými vlastnostmi. Jako příklad lze uvést 

reaktoplast (epoxidová pryskyřice) [2],[5].  

 uhlíková matrice (Carbon Matrix Composites) – Je tvořena různě uspořádaným 

uhlíkem. Její výhodou je především vysoká teplotní odolnost [5],[7]. 
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 keramická matrice (CMC – Ceramic Matrix Composites) – Má dobrou odolnost proti 

korozi a vysokým teplotám, je však velmi křehká. Do této skupiny se řadí také skelná 

matrice, která je využívána velmi málo [2],[5].  

 silikátová matrice (SMC – Silicate Matrix Composites) – Je zastoupena sádrou, 

betony, cementy, které jsou vyztuženy vlákny (nejčastěji ocelovými a skelnými), což 

přináší zvýšení ohybové pevnosti [2],[7]. 

3.2.2 DĚLENÍ PODLE TVARU VÝZTUŽE 

Výztuž neboli disperze či plnivo je druhá, nespojitá část tvořící spolu s matricí 

kompozit. Má vyšší pevnost než matrice a bývá na ni přenášeno veškeré zatížení materiálu. 

Výsledný materiál má vlastnosti, které jsou dány nejen matricí, ale také tím, z jakého 

materiálu je výztuž, jak je výztuž v matrici uspořádána, jakou objemovou část z celku tvoří 

a jaký má geometrický tvar [5],[7],[8],[9]. 

3.2.2.1 Částicové (granulární) kompozity 

U těchto kompozitů je více faktorů, které ovlivňují výsledné vlastnosti. Je to jak 

materiál, ve kterém jsou částice dispergovány (udává totiž, jak se částice mohou shlukovat 

a vytvářet tak nežádoucí vlivy), tak také tvar částic (destičkovité, kulovité, tyčinkovité, popř. 

jehličkovité nebo jinak nepravidelné tvary), jejich velikost a rozložení v matrici. Právě podle 

toho se mohou částicové kompozity dělit na [1],[7],[8],[9]: 

 orientované (obr. 1a), 

 neorientované (obr. 1b). 

 

 a) b) 

Obr. 1 Částicové kompozity 

a) s orientovanými částicemi, b) s neorientovanými částicemi [10]. 
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Částice nezlepšují pevnost v tahu. Většinou se v těchto kompozitech používají částice 

konstrukční keramiky nebo částice kovů. Uplatnění nachází např. jako letecké brzdy, při 

výrobě pneumatik a těsnění [5],[7]. 

3.2.2.2 Vláknové kompozity 

Výztuž je zde tvořena vlákny vyrobenými z různých materiálů (nejčastěji 

polymerními, uhlíkovými, skelnými, keramickými apod.). Vlákna mívají kruhový průřez 

a jejich průměry jsou v řádech velmi mála m. Zajišťují pevnost, houževnatost materiálu 

a jiné vlastnosti, které záleží nejen na materiálu, ale také na délce a uspořádání vláken. Podle 

toho lze vláknové kompozity dále dělit na kompozity [9],[11]: 

 jednovrstvé 

- s dlouhými vlákny, kde všechna vlákna vedou jedním směrem (jednosměrná) 

(obr. 2a) nebo jsou vedena více směry (vícesměrná) (obr. 2b), 

- s krátkými vlákny, kde vlákna mohou být rozptýlena náhodně (obr. 2c) nebo 

mohou mít danou orientaci (obr. 2d) [9],[11]. 

 

 

 a) b) c) d) 

Obr. 2 Jednovrstvé kompozity [10]. 

 vícevrstvé 

Vícevrstvé kompozity se skládají z jednotlivých vrstev, kterým se říká lamina, odtud 

název laminární. Jednotlivé vrstvy mají tloušťku v řádech desetin milimetrů. Vlákna v matrici 

mají v každé vrstvě různou orientaci. Ta se volí podle požadavků na materiál, ale často se 

střídá orientace v každé vrstvě. 

- lamináty – jednotlivé vrstvy jsou ze stejného materiálu, 

- hybridní lamináty – vrstvy v takovémto kompozitu mohou být z různých 

materiálů, nemusí být všechny stejné. 
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Vícevrstvé kompozity jsou často užívaným druhem kompozitů. Využívají se ve 

stavebnictví jako konstrukční materiály, ale také v technice a dalších oborech [11]. 

Podrobněji se vláknovým kompozitům věnují další kapitoly v této práci (od 

kapitoly 5). 

 

3.3. KOMPOZITY DRUHÉHO A TŘETÍHO DRUHU 

Tyto druhy kompozitních materiálů jsou zde uvedeny jen pro komplexnost rozdělení. 

Jsou to omezené skupiny kompozitů s menší mírou využití než předchozí skupina kompozitů 

prvního druhu. Rozdíl v těchto dvou skupinách tvoří materiál výztuže (disperze), která není 

jako u kompozitů prvního druhu pevná fáze, ale kapalná nebo plynná [6]. 

 KOMPOZITY DRUHÉHO DRUHU – disperze je tvořena kapalinou. Matrice většinou 

obsahuje dutinky, které jsou touto kapalinou vyplněny. Jako příklad lze uvést dřevo, 

kde je výplň tvořena celulózou, ale také např. samomazná ložiska na bázi spékaného 

kovu a oleje. 

 KOMPOZITY TŘETÍHO DRUHU – disperzi tvoří plynná fáze. Zde se řadí moderní, 

nejčastěji kovové pěny, keramické pěny (např. pěnokorund) nebo také plastové pěny 

(např. pěnový polystyren) [6]. 
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4. HLAVNÍ VLASTNOSTI KOMPOZITŮ 

Kompozity mají charakteristické, ústřední vlastnosti, které jsou ve velké většině 

společné u všech kompozitů, nehledě na jejich druh. 

4.1. SYNERGISMUS 

Asi nejpodstatnější vlastností kompozitů a nejlépe vystihující podstatu jejich 

funkčního principu je synergismus. Zjednodušeně se dá říci, že je to spolupráce jednotlivých 

složek materiálu mezi sebou a jejich schopnost vzájemně si poskytnout jen ty nejlepší 

vlastnosti a zároveň potlačit nedostatky nebo nehodící se vlastnosti. Graficky je tento efekt 

znázorněn na obr. 3 [6]. 

 

Obr. 3 Vliv synergického jevu [6]. 

 

Při vytváření nových kompozitních materiálů se vědci a vývojáři snažili tohoto 

synergismu dosáhnout. Prvotní úspěchy řízeného synergického efektu se povedly zaznamenat 

leteckému inženýru R. Youngovi, který okolo roku 1946 přišel na materiál právě takový, 

který se synergickým efektem vyznačoval, a to skelnými vlákny v epoxidové pryskyřici. Před 

ním se o to odborníci pokoušeli a marně doufali např. při vývoji cermentů, což je materiál 

vzniklý spojením práškové keramiky a práškových kovů. Zde ale k očekávanému 

synergickému efektu v dostatečné (požadované) míře nedošlo [1]. 

Synergismus je často vysvětlován pomocí následující, leč nelogické, rovnice: 
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1+2=10 

A protože prozatím nebyl vytvořen materiál, u kterého by byly zcela potlačeny jeho 

stinné stránky, vývoj kompozitních materiálů není zdaleka u konce. 

4.2. IZOTROPIE vs. ANIZOTROPIE 

ANIZOTROPIE vyjadřuje odlišné vlastnosti jednoho materiálu v různých směrech ve 

struktuře; 

IZOTROPIE je opak anizotropie, kdy materiál má ve všech směrech ve struktuře 

stejné vlastnosti. 

U technických materiálů se vyskytují oba typy. Sklo přestavuje izotropní materiál, ale 

krystalické materiály jako kovy a keramika mohou být anizotropní.  

U vláknových kompozitních materiálů, které se považují za anizotropní, se dá této 

vlastnosti často využít ku prospěchu. Příkladem mohou být lyže nebo sportovní luky. 

Pokud je anizotropní vlastnost daného kompozitu nežádoucí, je možné ji do jisté míry 

ovlivnit např. tím, že se spojí několik odlišných vrstev a vznikne tím lamelární kompozit 

[2],[6]. 

Anizotropie u vláknových kompozitů je dána tím, že vlákna tvořící výztuž mají 

odlišné vlastnosti v závislosti na směru namáhání a zatěžování vláken. Je také samozřejmě 

ovlivněna uspořádáním vláken v matrici. 

4.3. HOMOGENITA vs. NEHOMOGENITA 

HOMOGENITOU se rozumí to, že materiál má stejné složení, je tedy stejnorodý, 

vytváří jeden celek. Homogenní materiál by měl být složen z částí (složek), které mají stejné 

vlastnosti, nebo by měl mít jen jednu fázi, měl by mít stejnou strukturu apod. 

NEHOMOGENITA představuje opak homogenity, materiál nepůsobí jednotně, není 

celistvý, stejnorodý. 

V makroskopickém měřítku se kompozity považují za materiály homogenní. Je to 

ovšem trochu idealizovaný a fiktivní pohled, neboť homogenita znamená také to, že by měl 

materiál obsahovat jen jednu fázi nebo všechny fáze stejných vlastností a to není u kompozitů, 

také vzhledem k jejich definici, možné [1],[6]. 
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5. VLÁKNOVÉ KOMPOZITY 

5.1. ÚVOD DO KAPITOLY 

Vláknové kompozity jsou tvořeny dvěma částmi. První z nich je matrice a druhou částí 

jsou vlákna. Přesto, že podstatou kompozitních materiálů je synergismus, tedy spojení 

vlastností dvou a více složek a tím vznik zcela nových vlastností, je tou důležitější složkou 

vlákno/vlákna. Ta tvoří základní část těchto kompozitů. Závisí na nich důležité vlastnosti, 

jako je pevnost a tuhost. Proč tedy nepoužívat vlákna samotná, pokud mají většinu užitných 

vlastností tvořit ona? Odpovědět se dá následující citací:  

„Z důvodů malých průřezových rozměrů se vlákna nemohou používat v technických 

aplikacích přímo. Vkládají se proto do matricových materiálů, aby vytvořily vláknové 

kompozity. Matrice spojuje vlákna dohromady, slouží k přenosu namáhání na vlákna a chrání 

je proti narušení okolím a poškozením při zpracování." [11]. 

5.2. SPLÉTÁNÍ VLÁKEN 

Složeniny nebo formy pro vláknové kompozity, do kterých se formují právě vytvořená 

vlákna, jsou platné téměř pro všechny typy materiálů, ze kterých se vlákna vyrábějí. 

Základním produktem z trysek (výstupy z tavící pece) jsou elementární vlákna. Z těch se pak 

tvoří spojováním a splétáním další útvary, které se dále aplikují podle potřeby použití 

materiálu. Tyto útvary se dále splétají, např. různými typy vazeb, nebo se aplikují přímo ve 

spojení s matricí. Jedná se o: 

 příze, 

 sekané příze, 

 pramence, 

 spředené pramence, 

 rohože ze sekaných vláken, 

- z kontinuálních vláken, 

 krátká vlákna. 
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Typy vazeb (obr. 4) 

 plátnová vazba, 

 atlasová vazba, 

 keprová vazba. 

 

 

 a) b) c) 

Obr. 4 Typy vazeb vláken, a) plátnová, b) atlasová, c) keprová [12],[13]. 

 

Vlastnosti vláknového kompozitu závisí na materiálu, ze kterého je vyrobena matrice, 

ale hlavně na délce vyztužujících částí, vláken, na jejich orientaci v matrici vůči svým osám 

navzájem, na průměru vlákna a především na materiálu, ze kterého jsou vlákna vyrobena. 

Právě tímto tématem se bude více zabývat následující část práce. Budou zde podrobněji 

představeny tři základní typy vláken, které jsou používány v celém spektru oblastí lidské 

činnosti a jsou taktéž hojně využívány ve sportovním odvětví. Jsou jimi: skelná vlákna, 

polymerní vlákna a uhlíková vlákna [9],[11]. 

5.3. SKELNÁ VLÁKNA 

Skelná vlákna se označují GF neboli glass fiber. Dále se tato vlákna dělí podle 

užitných vlastností, tedy podle toho v jakém prostředí a za jakým účelem bude materiál 

použit. 

Základní stavební jednotkou je pro všechna GF tzv. sklovina, která pak pro dosažení 

určitých vlastností obsahuje specifické prvky a složky. Sklovina se vyrábí ve sklářských 

tavících pecích při teplotách 1400-1600°C. V těchto pecích dochází k roztavení 

a homogenizaci surovin pro daný typ skloviny. Homogenizovaná tavenina dále postupuje do 

zvlákňovacích trysek, které mají takovou teplotu, aby z nich tavenina pomalu odtékala 
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a zároveň se rychle ochlazovala. Trysek bývá obvykle mezi 200-4000 a elementární vlákno, 

které vytvářejí, má průměr mezi 1-2 mm. U takového vlákna je potřeba tažením upravit jeho 

průměr na požadovanou hodnotu. Proto jsou vlákna navíjena na navíjecí zařízení. Hodnota 

průměru závisí na podílu rychlosti, kterou sklovina odtéká z trysek, a rychlosti, jakou je 

vlákno navíjeno na cívku, tedy odtahovací rychlosti. Hodnoty konečných průměru vláken se 

pohybují okolo 3,5-24 m a původní délka se může prodloužit až 40000krát. Tato vlákna jsou 

lubrikována vodní emulzí, která má ochránit vlákno na povrchu pro další zpracování 

a především zajistit dobrou přilnavost a spojení s matricí. Takto upravená vlákna se sdružují 

a vytvářejí pramenec. Sdružováním pramenců vzniká tzv. rowing. 

Skelná vlákna, přesněji pramence z nich vytvořené, se dodávají na válcových cívkách, 

které mohou v případě skelných vláken nést až 15 kg tohoto materiálu. Pokud jsou vlákna 

určena pro výrobu tkanin, pak se navíjí na menší cívky a také počet elementárních vláken 

v pramenci je nižší. Tento údaj je udáván tzv. TEX označením. To také značí hodnotu, kolik 

gramů váží 1000 km vlákna. Na obr. 5 je nákres procesu tavení surovin pro výrobu skloviny 

a následně vlákna [12],[13]. 

 

Obr. 5 Schéma sklářské tavící pece pro výrobu skelného vlákna [13]. 

5.3.1 TYPY SKEL/SKLOVIN 

Podle použitých složek a jejich procentuálního zastoupení ve sklovině se rozlišuje 

několik druhů skel různých vlastností. Níže jsou uvedeny typy skel nejvíce používané 

v kompozitních materiálech a jejich základní vlastnosti. 
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E-SKLO 

Nejběžněji používaným typem pro svou nejlevnější pořizovací cenu je E-SKLO. Má 

následující složení: Si (křemičitý písek), vápenec CaCO₃, kaolin [Al2Si2O5(OH)4], dolomit 

[CaMg(CO3)2], kazivec CaF2, kyselina boritá H3(BO)3. 

Je to velmi dobře prostupné sklo pro jakýkoli typ záření a je výborným izolantem, je 

nevodivé s velkým povrchovým odporem. Pokud má snížený obsah B2O3 (oxid boru), má 

lepší odolnost v kyselém prostředí. E-sklo=Eutal má eutektoidní složení, říká se mu také 

bezalkalické.  

D-SKLO 

Je tzv. dielektrické, má nízkou permitivitu a používá se pro výrobu tištěných spojů 

a dalších elektrických zařízení. 

S-SKLO 

Evropské označení R-sklo (resistence), v USA označováno jako S-sklo (strenght). 

Vyrábí se ze skloviny obohacené o větší procento MgO, SiO2 a Al2O3. Má vyšší teplotu 

tavení, větší pevnost a je proto také dražší. Pro vyšší teplotu tavení se často používá ve 

spojení s epoxidovou matricí. Dělí se dále specifičtěji na početnou skupinu (S-1, S-2, S-3, R) 

S-Q-SKLO 

Je vyrobeno ze skloviny o obsahu 95 % a více oxidu křemíku. Tvoří přechodovou 

skupinu mezi S vlákny a křemennými vlákny (Q-SKLO), které jsou vyráběny z roztaveného 

krystalu křemíku, pro jehož roztavení je třeba vysokých teplot (až 1700°C). Má široké využití 

díky prostupnosti infračerveného záření (radioprůzračnost) v PC a mobilní technice, 

optotechnice a ve vojenství. 

C-SKLO 

Je vyrobeno ze skloviny s velkým množstvím alkálií, což mu zajišťuje vlastnosti jako 

je dobrá odolnost v chemicky náročném prostředí (v kyselinách), nevýhodou je velká 

rozpustnost těchto alkálií ve vodě. Jednou z dalších nevýhod je pokles mechanických 

vlastností s rostoucí teplotou.  

E-CR–SKLO 

Speciální sklo, značky Advantex, má vyšší hustotu, větší teplotu měknutí, je bez 

obsahu oxidu boru a je korozivzdorné. 
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L-SKLO 

Obsahuje olovo a je proto nepropustné většině záření. 

R-SKLO 

Není příliš odlišné od E-SKLA, je ale vhodnější do alkalického prostředí. Má vyšší 

odolnost alkáliím a používá se do betonu nebo na střešní krytiny [12],[13]. 

5.3.2 VLASTNOSTI SKELNÝCH VLÁKEN 

Skelná vlákna jsou hydrofilní a mají izotropní charakter. Mezi kyslíkem a křemíkem 

vznikají kovalentní vazby, které se vyznačují vysokou pevností. Jsou také ovlivněny typem 

a množstvím kovů ve složení skloviny. Sklo je obecně amorfní materiál. Avšak 

mikrostruktura skla není po průřezu jednotná. Zatímco jádro má nahodile uspořádané 

kovalentní vazby, tak struktura povrchové vrstvy je semiorientovaná. To díky tomu, že hmota 

netuhne ve všech bodech stejně, ale nejdříve se ochlazuje na povrchu, zatímco uvnitř je 

teplota odlišná a má tak jiné vlastnosti. Díky těmto teplotním rozdílům vznikají v povrchové 

vrstvě vlákna silná pnutí a napětí v podélném směru podle osy vlákna. To má velmi příznivý 

vliv na pevnost v tahu. Nevýhodou této vlastnosti je, že jsou skelná vlákna velmi citlivá na 

jakékoli drobné poškození, poškrábání povrchu, které vede k rychlému šíření trhlin a tím 

znehodnocení celého vlákna. Také to je důvod, proč se velmi zřídka používají jen samostatná 

vlákna. 

Toto a také fakt, že sklo je náchylné ke korozi, udává potřebu vkládání vláken do 

matrice. Ta zajišťuje jak mechanickou, tak částečně i chemickou ochranu. V tomto ohledu je 

důležité dobré spojení vlákna s matricí, které zlepšují lubrikanty aplikované před tažením, aby 

se co nejvíce zamezilo pronikání chemikálií, alkálií atd do struktury vlákna. K tomu také 

napomáhá větší vrstva pojiva. 

Na vlastnosti má také vliv, v jakých průměrech jsou vlákna vyrobena. Obecně platí, že 

s klesajícím průměrem vlákna se pevnost zvyšuje. Z hlediska jednoduchosti výroby a aplikace 

jsou nejpoužívanější průměry mezi 7-15 m [13]. 
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5.3.3 POUŽÍVANÉ MATRICE 

Skelná vlákna mají omezení v použitelnosti do 400°C. Používají se nejčastěji 

v polymerních matricích. Nejvyužívanější jsou ve spojení s reaktoplasty (melaminová, 

polyesterová a epoxidová pryskyřice) jako matricí. 

Dále se skelná vlákna přidávají do směsí cementů a betonů. Zde je kladen důraz na 

množství a rozmístění vláken. Je zde také větší riziko koroze vláken kvůli působení kyselin 

a alkálií. 

V poslední době se rozvíjí trend použití skelných vláken v kombinaci s jiným druhem 

vláken, nejvíce s přírodními vlákny jako je juta a sysal. 

I když se skelná vlákna dají kombinovat jen se zdánlivě malým množstvím 

používaných typů matric, jsou nejpoužívanějším typem vláken v kompozitech. Uvádí se, že 

pokrývají až 8 % trhu [7],[14]. 

5.4. POLYMERNÍ VLÁKNA 

Plastová hmota (od slova plastický, plasticita), ze kterých se polymerní (plastová) 

vlákna vyrábí, může být buď přírodního původu (nejznámější celulóza, bavlna, hedvábí, len, 

kaučuk) nebo syntetická (uměle vyrobená) především na bázi termoplastů. 

Polymery jsou složeny ze základních jednotek = merů a podle jejich počtu, jak se 

v řetězci opakují, mají odvozený název (monomery, polymery). Vznik složitějších řetězců se 

děje v procesu polymerizace, popř. polyadice nebo polykondenzace. Mezi monomery jsou 

kovalentní vazby.  

Přírodní polymery se pro kompozitní materiály používají zřídkakdy, především 

v dnešní době, kdy jsou na materiály kladeny velké mechanické nároky. Jsou totiž velmi 

náchylné ke zvlhnutí a korozivním procesům, kterým se dá velmi těžce zabránit. 

Díky vyvinutí polymerních vláken s velmi dobrými mechanickými vlastnostmi se 

jejich používání pro kompozity zvýšilo. Výhodou polymerů je jejich nízká hustota a dobrá 

zpracovatelnost za příznivých ekonomických podmínek, plasticita, pružnost a dobrá 

povrchová odolnost. Je třeba ale říct, že obecně polymerní vlákna, ve srovnání se skelnými, 

nedosahují takových pevností a modulů pružnosti. Ty se podařilo zvýšit pomocí procesu 

tažení jen u speciálních typů polymerních materiálů. 
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Pro výrobu vláken se používá skupina lineárních polymerů, velmi málo používané 

jsou rozvětvené a vůbec se nepoužívají polymery s prostorově zesítěným řetězcem 

[1],[7],[15]. 

5.4.1 ZPŮSOBY VÝROBY POLYMERNÍCH VLÁKEN 

Polymerní vlákna lze vyrábět z několika druhů skupenství polymerního materiálu. 

Mohou se vyrábět z: 

 roztoku, 

 taveniny. 

Výroba polymerních vláken z roztoku 

- mokrý způsob. Zde je polymer v podobě kapalného roztoku a je protlačován 

zvlákňovacími tryskami. Odtud prochází do srážecí lázně, kde se děje hlavní 

proces tohoto postupu a to srážení na tuhý roztok. 

- suchý způsob. Tento způsob je z hlediska vývoje nejstarší a nejlevnější. Probíhá 

obdobně jako mokrý způsob, ale roztok je koncentrovanější a viskóznější. Po 

protlačení roztoku tryskami jdou vlákna do odpařovací šachty.  

U obou způsobů, po těchto fázích, dochází ke stejnému postupu a to tažení vláken. 

Výroba polymerních vláken z taveniny 

Má výhodu v tom, že při odtahování ze zvlákňovacích trysek není třeba řešit odvod 

rozpouštědel, jako je tomu u předchozích způsobů zvlákňování z roztoků. U zvlákňování 

z taveniny je vlákno z taveniny jen ochlazováno a pro tažení mohou být použity daleko vyšší 

odtahovací rychlosti než u tažení z roztoků. Zde se dá říct, že způsob výroby vláken je 

obdobný jako u výroby vláken skelných (viz. kapitola 5.3). Nevýhodné na výrobě z taveniny 

je to, že lze touto metodou zpracovávat jen polymery, které snesou teploty nad 220°C bez 

zhoršení mechanických vlastností. Dále je při výrobě nutné eliminovat propustnost bublin, 

které vznikají při tavení polymerů a následně by mohly ve vláknech způsobovat problémy.  

Existuje ještě jeden způsob výroby vláken. Je to zvlákňování ze zplastikovaného 

polymeru za pomocí vytlačování pod tlakem. Zvlákňují se tak polymery, které nelze upravit 

ani na roztoky ani na taveninu [15]. 
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5.4.2 DRUHY POLYMERNÍCH VLÁKEN 

Skupina polymerních hmot, ze kterých je možné vlákna vyrobit, je velmi obsáhlá. Ne 

všechny by z důvodů nízkých mechanických hodnot mělo smysl vyrábět. Polymery, které se 

používají, ale nedosahují nejlepších hodnot mezi polymerními vlákny, jsou např. PET 

(polyethylenthereftalát) – používá se jako filtrace při odsávání a odvětrávání, PAN 

(polyakrylonitrid), PI (polyimidov) – levnější náhrada aramidových vláken, v lékařství jako 

separační membrány dialyzačních přístrojů, PEI (polyetherimid) – má extrémně nízké 

hodnoty navlhavosti a v kombinaci s uhlíkovými nebo skelnými vlákny se z něj vyrábí panely 

pro dopravní prostředky (letadla atd.), PBI (polybenzimidazol). Níže budou uvedena jen 

některá, ta nejlepší a nejodolnější vlákna. 

5.4.2.1 Aramidová vlákna 

Jsou tou nejdůležitější skupinou polymerních vláken. Jejich strukturu tvoří fenylenová 

jádra (aromatický polyamid) s vodíkovými vazbami mezi hlavními řetězci. To dává 

aramidovým vláknům vysokou pevnost a tuhost. Vlákna jsou hydrofilní a je nutné je před 

aplikováním vysoušet, neboť vlhkost ovlivňuje nejen jejich spojení s matricí, ale také pevnost 

vláken. Je nutné vyhýbat se působení silně energetických záření, jako např. UV, protože 

snižují výrazně jejich mechanické vlastnosti. Důraz je nutné klást i na jejich anizotropní 

vlastnosti. Jejich velkou výhodou je velmi nízká hustota, která z nich dělá nejlehčí vyztužující 

vlákna a zaručuje vysokou měrnou pevnost v tahu. Oproti skelným vláknům jsou odolné 

alkáliím, ale rozpouštějí se vlivem OH skupin v kyselinách. Odolávají teplotám do 300°C a 

používají se jako protipožární ochrana díky tomu, že se působením vysokých teplot neroztaví. 

Aramidová vlákna je možno vyrábět pouze pomocí rozpouštění v kyselině sírové 

a protlačovat je tak z kapalného roztoku za pomocí srážení ve studené vodné lázni 

[1],[12],[13]. 

Vylepšené aramidy posledních let, tj. vysocemodulové aramidy jsou: 

 KEVLAR® 

- vyrábí firma DuPONT – Velká Británie (patentováno 1965), 

- poly/arap-fenylentereftalamid PPT, 

- nízká hustota (1440 kgm
-3

), 

- schopnost plastické deformace ve směru kolmém na osu vlákna, 
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- dražší než skelná vlákna, 

- velká abrazivní schopnost, 

- houževnatost, ale slabá tlaková pevnost, 

- vyrábí se dloužením za tepla, 

- hlavní vyráběné typy Kevlar 29 a Kevlar 49 (vydrží teploty až 520°C), Kevlar 149, 

- při 160°C ztráta 10 % pevnosti, 

- použití pro balistické účely (proti střelám), 

- protipožární ochrana. 

Firma DuPont vyrábí také levnější variantu tzv. Nomex® (m-fenylisoftalamid), který 

se používá pro letadla jako protipožární ochrana. Konkurentem Kevlarů mají být ruské 

výrobky např: Artex®, Armos® (větší pevnost než Kevlar 49), Rusar®. Jsou to také para-

aramidy. Dalším členem ruské rodiny je para-metaaramid vyvinut institutem „Scientific 

Research Institute of Polymeric Fibers“ pod názvem Tverlana®. Kombinuje cenové 

zvýhodnění meta-aramidů a tepelnou odolnost para-aramidů. 

 TWARON BW® 

- výroba v Holandsku firmou Akzo/Enka (od r. 2007), 

- pro kompozity se používá v podobě sekaných vláken (cca do 12 mm), 

- použití pro lodní komponenty (plachty, lana), 

- kabelové výrobky, 

- třecí plochy (brzdové obložení), 

- vyztužení pneumatik. 

 TECHNORA® 

- vykazuje vysokou pevnost v tahu, 

- v porovnání s ocelí je 8x pevnější, 

- v porovnání se skelnými vlákny je 3x pevnější, 

- vysoká chemická odolnost (dokonce i proti kyselinám), 

- nejčastější použití v kombinaci s gumovou matricí, např. jako převodové řemeny, 

komunikační kabely, startovací kabely, antivibrační zařízení, využití v armádě, 

letectví. 
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Oba tyto produkty jsou vlastnostmi podobné Kevlaru, mají však jiné složení  

(p-phenylendiamin, terephtaloylchlorid, 3,4´-diaminodiphenylether) a připravují se sušením 

[1],[12],[15],[16]. 
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5.5. UHLÍKOVÁ VLÁKNA 

Uhlíková vlákna jsou nejrozsáhlejší skupinou vláken v kompozitech. Mají několik 

způsobů výroby. Dají se vyrábět z mnoha druhů materiálů v mnoha podobách. Jejich použití 

a aplikace, i v kombinaci s jinými typy vláken, je velmi široké. Proto v následující kapitole 

budou uvedeny jen základní typy těchto vláken. 

5.5.1 UHLÍK- C 

Přírodní diamant je nejtvrdší forma uhlíku (obr. 6). Mezi atomy uhlíku jsou kovalentní 

vazby. Jeho hustota je vyšší (3500 kgm
-3

) než grafitu. Povrch diamantu se při působení 

teploty nad 1000°C změní (zčerná) na grafit s hexagonální strukturou. 

Diamant lze vyrobit synteticky přeměnou stabilního grafitu za teploty 1800°C a tlaku 

nad 8000 MPa. Nemá ocenění jako přírodní diamant, ale vlastnosti (především tvrdost) jsou 

stejné. Jeho výroba je ale velmi zdlouhavá a vyrobí se ho malé množství. Syntetický diamant 

se používá jako brusný a řezný materiál. 

Přírodní grafit má strukturu tvořenou rovinami – šestiúhelníkovými molekulami 

uhlíků, které mají mezi sebou silné kovalentní vazby, avšak jednotlivé roviny jsou mezi sebou 

spojeny slabými Van der Waalsovými vazbami (obr. 7). Díky takovému uspořádání jsou 

roviny od sebe snadno oddělitelné (posouvatelné), ale zároveň vykazují tvrdost díky 

kovalentním vazbám. U syntetického grafitu, kterým jsou tvořena vlákna v kompozitech, se 

dosáhne stejné, trojrozměrné struktury jako u přírodního grafitu. 

 

 

Obr. 6 Struktura diamantu 17. 

 

Obr. 7 Struktura grafitu 17. 
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Uhlík má ještě jednu formu a to amorfní (skelnou). Takto vyrobená vlákna však 

nemají srovnatelné vlastnosti s vlastnostmi grafitových-uhlíkových vláken (modul pružnosti 

v tahu je pouze 70 GPa) [1],[9]. 

5.5.2 GRAFITOVÁ-UHLÍKOVÁ VLÁKNA 

Pojmy jako grafitová a uhlíková vlákna jsou často chybně používány. Podle některých 

definic se totiž grafitová vlákna od uhlíkových liší. 

Pokud se jedná o grafitové vlákno, měly by být splněny tyto podmínky: 

- obsah C ve vláknu nad 92 hm. %, 

- vlákna byla vyrobena při teplotách nad 2200°C. 

Označení jako uhlíková vlákna: 

- obsah C do 92 hm. %, 

- výroba probíhala při teplotě od 800°C do 1600°C. 

Podmínky nejsou zcela komplexní, neboť nezahrnují, zda vlákna byla vyrobena 

z celulózy nebo akrylového vlákna. Při tom musí být dodržena podmínka, kterou stanovuje 

definice podle Francouzského institutu pro výzkum uhlíku GFEC, která za uhlíkový 

(grafitový) materiál považuje materiál v libovolném stavu, který je tvořen uhlíkem se 

stopovým množstvím ostatních prvků. Podle toho se nepovažuje za uhlíkový materiál žádné 

uhlí, protože materiál by měl obsahovat víc než 90 % C (nejvyšší obsah C v černém uhlí je 

okolo 90 %). 

Uhlíková (grafitová) vlákna jsou vyráběna základním procesem – pyrolýzou, 

organických sloučenin a dále grafitací přímo z vláken těchto sloučenin (tzv. prepregů). 

Uhlíková vlákna nejsou tažná a nemohou se vyrábět z taveniny ani roztoku jako u jiných typů 

vláken, protože uhlík nelze roztavit ani rozpustit v chemikáliích. Vlákna syntetického grafitu 

(uhlíku) mají polykrystalickou strukturu, která je nutná k zajištění vyššího modul pružnosti 

v tahu (700 GPa) [1],[9]. 

5.5.3 PROCESY VÝROBY 

5.5.3.1 Pyrolýza 

Základním procesem pro výrobu syntetického uhlíku je pyrolýza (v překladu pyr –

oheň, lysus – rozpuštěný). Může být jak oxidačním procesem, tak i redukčním. Dále bude 
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popisována ta redukční, která probíhá v inertní atmosféře, aby nedošlo ke spálení. Často je 

různými autory publikací odlišně rozdělována. Zde bude zvoleno následující dělení 

pyrolytických fází, které vede k výrobě vláken používaných pro uhlíkové kompozity. 

Nízkoteplotní pyrolýza probíhá za teplot rostoucích od 200°C až do 1600°C. Podle 

složek, které se takto upravují a podle právě použitých teplot, se dělí na jednotlivé fáze, ze 

kterých vznikají specifické typy produktů. Např. pokud dochází k procesu měknutí při teplotě 

1000°C, jedná se o koksování. Bez procesů měknutí, za stejných teplot, jde o karbonizační 

fázi, jejímž výsledkem je např. aktivní uhlí nebo vlákna skelného uhlíku, která lze dále 

zvyšováním teploty upravovat. 

Při teplotě 1200 až 1600°C (může se takto upravovat např. antracit nebo různé 

uhlovodíky) jde o kalcinaci, která je eliminací heteroatomů (většinově vodíků). Kalcinovat lze 

pouze složky s vysokým obsahem uhlíku (ropa, antracit). Při dalším zvyšování teplot pak 

probíhá tzv. grafitace.  

Grafitace je pokračováním pyrolytického procesu při teplotách od 2000°C do cca 

3300°C. Při těchto teplotách nad 2000°C je možné upravovat vzniklé krystality 

v mikrostruktuře do větších rozměrů a do co nejvíce možného paralelního uspořádání lamel 

těchto krystalitů. Jde o snahu dosáhnout trojrozměrného, dokonale paralelního uspořádání 

rovin bez defektů a přiblížit se tak mikrostruktuře monokrystalitu, který významně pozitivně 

ovlivňuje vlastnosti uhlíkových materiálů. Podle míry úspěšnosti takovéto úpravy 

mikrostruktury se materiály dělí na grafitovatelné a negrafitovatelné. 

Posuzování a sledování změn v mikrostruktuře, především změny mezirovinných 

vzdáleností a velikosti krystalitů, se provádí pomocí rentgenové difraktografie [1],[9]. 

5.5.4 POUŽITÉ MATERIÁLY 

Uhlíková vlákna se tedy vyrábí z prepregu vhodných materiálů, které jsou 

grafitovatelné. Tyto materiály mohou být ve formě jednotlivých vláken nebo mohou být již 

upraveny do textilních struktur, jako např. plsti atd. Elementární vlákna mají průměr mezi 

5-10 m a délku ve stovkách metrů. Obvykle bývají ve svazcích po 1000 až 10000 vláknech. 

Materiály používané k výrobě takovýchto vláken jsou nejčastěji tzv. PAN, což jsou 

vlákna z polyakrylonitrilu. Tato vlákna jsou považována za nejhodnotnější mezi uhlíkovými 

vlákny z hlediska mechanických vlastností. Vyznačují se nejvyššími hodnotami pevnosti, 
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tuhosti a odolávají nejvyšším teplotám. Výrobu PAN vláken započalo britské královské 

letectvo v první polovině 60. let 20. století. Jejich průmyslová výroba byla spuštěna na 

začátku 70. let 20. století. V druhé polovině 70. let se k nim přidává výroba vysoce pružných 

vláken ze smol. Ty jsou izotropní a nedosahují tak vynikajících mechanických vlastností jako 

PAN vlákna, ale v množstevní výrobě zaujímají podstatnější část. Ještě donedávna byla 

považována za druhotná, oproti zmíněným PAN vláknům, to se ale změnilo vývojem ve 

výrobě těchto vláken. Dnes jsou technologie výroby a úpravy na takové úrovni, že lze 

z původně izotropních smol, ropy apod., vytvořit strukturu anizotropní, obdobně jako u PAN 

vláken. Stále ale rozhodně nedosahují tak vysokých mechanických hodnot jako PAN vlákna. 

Těmto moderním vláknům předcházely pokusy výroby vláken z přírodních materiálů, jako 

byla karbonizovaná bavlna pro použití na vlákno do žárovek nebo použití prvního 

syntetického materiálu – hedvábí (rayonu) pro tepelnou izolaci. Vlákna jsou anizotropní.  

V dnešní době se k PAN vláknům přidává stejně kvalitní, ne-li kvalitnější, výroba 

vláken z fenyl-aldehydu tzv. Novoloidu [1],[8],[13]. 

5.5.5 DĚLENÍ UHLÍKOVÝCH VLÁKEN 

UHM (Ultra High Moduls) nebo také VHM (Very High Moduls) jsou vlákna, která 

byla upravena grafitací, mají velký modul pružnosti (nad 400 GPa). 

HM (High Moduls) nebo IM (Inter Moduls) jsou taktéž grafitovaná, mají střední 

modul pružnosti (E = 300-400 GPa). 

UHS (Ultra High Strength) vlákna, jejichž posledním výrobním procesem byla 

karbonizace, pevnost je vyšší než 3,1 GPa. 

HS (High Strength) označovaná jako AS (Average Strength) nebo také HTA (High 

Tenacity) mají pevnost do 3 GPa. 

V některých děleních se také rozlišují: 

- mletá uhlíková vlákna, 

- dutá uhlíková vlákna, 

- vlákna vyrobena oxidací, 

- vlákna diskontinuální porušená tahem (SBCF- Stretch Broken Carbon Fibers), 

- recyklovaná vlákna [1],[9]. 
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5.5.6 PAN VLÁKNA 

PAN vlákna mají nejlepší mechanické vlastnosti, než jakých se dá dosáhnout 

u uhlíkových vláken. V hodnotách pevnosti, modulu pružnosti a elasticity ve směru osy jsou 

tato vlákna nad všemi materiály a to jak nad ocelí, tak i nad skelnými vlákny. Tyto 

mechanické vlastnosti zajišťují silné vazby mezi atomy ve struktuře. PAN vlákna jsou 

vyráběna nejčastěji z kopolymeru polyakrylu s kyselinou akrylovou. 

5.5.6.1 Výroba PAN vláken 

Výrobní procesy jsou obecně u všech uhlíkových materiálů velmi složité, tak i výroba 

PAN vláken je komplikovaná a je možné dle potřeb postupy různě modifikovat. Níže budou 

uvedeny zjednodušeně základní principy výroby vláken z polymerů. 

U PAN vláken je důraz kladen na orientaci vzniklých lamelárních vrstev ve struktuře, 

protože právě jejich orientace je hlavním předpokladem výborných vysokomodulových 

vlastností. Jde tedy o to, aby se orientace upravovala a formovala již při výrobě samotného 

vlákna prepregu, tedy již při výrobě polymerního vlákna. Proto se vlákno z trysek upravuje 

tažením při navíjení na cívky. Takové namáhání tahem je používáno i u dalšího postupu 

úpravy, při retikulaci. 

Výroba dále probíhá podle výše zmíněných postupů, tedy pyrolytickými procesy 

v inertní atmosféře, a to konkrétně karbonizací při teplotách 1100 až 1400°C. Ještě před 

karbonizací je nutné polymerní tažené vlákno stabilizovat tzv. retikulací. Je to úprava, která 

probíhá za teploty 220°C a při které dochází k teplotní stabilizaci vláken. To znamená, že 

vlákna jsou odolná proti dalšímu zvyšování teploty ve smyslu neroztavitelnosti 

a znehodnocení. Po té jsou vlákna karbonizována, což způsobí eliminaci prvků jako je kyslík 

a vodík atd. a hmotnost vláken je redukována až o 50 %. 

Po karbonizaci následuje další zvyšování teploty a to min. na 2500°C, při níž jsou 

vlákna grafitována. Proces grafitace u PAN vláken, která jsou negrafitovatelná a nelze u nich 

vytvořit ideální trojrozměrnou strukturu, zajišťuje růst krystalů, což zvyšuje modul elasticity 

vláken. Jsou eliminovány poslední zbytky heterogenních prvků (vodík, kyslík atd.) a tím je 

obsah uhlíku ve struktuře téměř 100% (cca 99 %). 

Jako poslední úprava před dokončením výroby bývá povrchové ošetření vláken. To 

slouží k zlepšení podmínek pro adhezi s matricí. Používají se plynné nebo kapalné složky. 
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Dochází tak ke zvětšení povrchu vláken a k zamezení vzniku defektů při nedokonalosti 

povrchu vláken [9]. 

5.5.7 VLÁKNA ZE SMOL – MEZOFÁZOVÁ VLÁKNA 

Dalším „druhem“ uhlíkových vláken jsou vlákna vyráběná z prekurzoru smoly 

ropného dehtu nebo černouhelného dehtu. To proto, že tyto složky prochází při tepelných 

úpravách procesu pyrolýzy fází měknutí. Ta je nezbytná pro vytvoření tzv. mezofáze, která 

pomáhá získat vláknům, jinak izotropním, anizotropní charakter a upravit orientaci lamel 

s osou vlákna, potřebnou ke zlepšení mechanických vlastností. 

Z těchto materiálů lze tedy vyrábět jak vlákna izotropní (levnější, s horšími 

vlastnostmi), tak i vlákna anizotropní s výbornými vlastnostmi. 

Smoly se tedy upravují procesem pyrolýzy obdobně, jako bylo uvedeno výše. Při 

teplotách mezi 350-400°C se smola dostane částečně (50-85 %) do stavu mezofáze. Je to 

v podstatě roztavená, velmi viskózní smola. Po určité časové výdrži na této teplotě se hmota 

upravuje tak, aby v ní nebyly žádné netavitelné zbytky, které by způsobovaly pozdější defekty 

ve vláknech. Vlákna vytlačená z trysek chladnou na vzduchu a poté se spřádají. Problémy 

způsobuje fakt, že vlákna z mezofázové smoly mohou ještě dlouho reagovat na změny teploty 

a měnit tak vlastnosti. I proto je jejich výroba komplikovanější a dražší než u vláken na bázi 

PAN. Oproti vláknům na bázi PAN mají ale mezofázová vlákna daleko větší výtěžnost. Ta se 

u vláken z mezofáze pohybuje okolo 50-85 %, u PAN vláken 50-55 %. Také proto je u vláken 

z mezofáze jednodušší jak karbonizace, tak i grafitace, pro kterou někdy stačí řádově 

i minuty. 

Mezofázová anizotropní vlákna se vlastnostmi velmi blíží vláknům na bázi PAN, ale 

jejich výroba je složitější a dražší [8]. 

5.5.8 APLIKACE UHLÍKOVÝCH VLÁKEN 

Uhlíková vlákna v mechanických vlastnostech převyšují ostatní materiály i vlákna 

z nich vyrobené. Mají hlavně nižší měrnou hmotnost (do 2100 kgm
-3

) oproti např. oceli, jejíž 

měrná hmotnost se pohybuje okolo 7850 kgm
-3

 nebo oproti skelným vláknům (okolo 

2500 kgm
-3

). Používají se tak tam, kde je potřeba co nejvíce odlehčit celkový produkt, např. 

letectví (křídla, ocasní části, trup a nosná konstrukce podlah u letadel, např. Airbus nebo 
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Boeing) a kosmonautika (konstrukce satelitů vesmírných lodí, mimo jiné se velmi využívá 

odolnost proti vysokým teplotám), dále automobilový průmysl (karoserie pro odlehčení vozu, 

lepší deformace při nárazech) a celkově v aerodynamice.  

Díky tomu, že se podařilo snížit cenu výroby některých typů uhlíkových vláken, 

využívají se dnes i pro zlepšení konstrukčních materiálů – betonů. Pro své nekorozivní 

vlastnosti a díky vývoji v oblasti biokompatibility jsou používány také v chirurgické medicíně 

(kostní náhrady, RTG lůžka). Kombinací všech jejich vlastností se z nich stal komplexně 

využitelný materiál pro veškerá odvětví sportovních aktivit, dokonce i v oblasti umění 

(hudební nástroje). 

Uhlíková vlákna se kombinují s matricemi kovovými, keramickými nebo skelnými, 

nejvíce však s epoxidovými pryskyřicemi a uhlíkovými matricemi [9],[13],[18]. 
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6. VLÁKNOVÉ KOMPOZITY VE SPORTOVNÍCH ODVĚTVÍCH 

Popis všech sportů, ať už rekreačních nebo profesionálních, a jejich nástrojů, zařízení, 

potřeb podstatných k jejich uskutečňování by bylo nekonečně obsáhlé. Proto zde budou 

vyjmenovány jen některé oblasti sportu a sportovní náčiní, kde se uplatňují kompozitní 

materiály. 

6.1. SKELNÁ VLÁKNA 

Mají široké využití v lyžařských disciplínách. Jsou dnes nedílnou součástí vnitřní 

struktury lyží, především sjezdových (používá se technologie dutých vláken – AirCOAT), 

zvyšuje se specifická pevnost a mez pevnosti v tlaku, snižuje se hmotnost až o 40 %. 

Jiným sportovním odvětvím pro využití skelných vláken je jachtařství, vodní slalom, 

kajakářství apod., protože skelná vlákna se uplatňují ve výrobě a použití sklo-laminátů. Z nich 

se vyrábí trupy lodí a kajaků. 

Dalším využití sklolaminátových kompozitů jsou ochranné přilby a helmy, ať už pro 

motosport nebo pro in-line bruslení, horolezectví atd. 

Sklolamináty se používají také v ledním hokeji, při výrobě jak čepelí (jako povrchová 

ochranná vrstva), tak i v materiálech pro shafty, obvykle v kombinaci s dalšími vlákny (např. 

uhlíkovými). 

6.2. POLYMERNÍ VLÁKNA 

Velmi často se používá polymerní vlákno KEVLAR. Díky jeho teplotní a pevnostní 

odolnosti je používán v motosportu na ochranné helmy, kalhoty nebo rukavice motorkářů. 

Také je lze najít v ochranných oděvech jezdců F1. Používá se často v kombinaci s uhlíkovými 

vlákny jako konstrukční materiál (např. karosérie) a tvoří tak dobrý nárazuodolný materiál. 

Dále se využívá ZYLON pro konstrukce rybářských prutů.  

6.3. UHLÍKOVÁ VLÁKNA 

Uhlíková vlákna mají velmi široké spektrum použití vzhledem k trendu nahrazování 

ostatních používaných vláken těmito vlákny, pokud je to možné. Pomáhají ke značnému 

zlepšení vlastností a posouvají hranice ve sportech a to v rychlostech, zvětšení působících sil 

atd. 
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Uhlíková vlákna se používají do mnohých technologií u lyží (AirCarbon, 

CarbonTech). Používají se pro výrobu holí (lyžařské, nordicwalkingové). Mají velké 

možnosti při použití pro výrobu raket (squashových, tenisových, badmintonových). Jsou již 

nezbytné v motorových sportech (F1, motokros atd.). Velké rozmezí použití je také v oblasti 

cyklistiky, jako rámy kol a další cyklokomponenty. 

Díky obrovskému rozsahu vlastností je využití ve sportu téměř neomezené. Hlavní 

přednosti spočívají v možnosti snižování hmotnosti, v odolnosti proti tření a vysokoteplotní 

odolnosti, ve vysoké pevnosti v tahu. Nevýhodou při používání ve sportech je křehkost vláken 

kolmo k ose vlákna. To způsobuje lámavost např. holí, raket, hokejek a dalších, při 

neočekávaném namáhání ve směrech, které nejsou zohledňovány při konstrukci a nejsou 

základními pohyby pro daný sport. 

Ve squashových raketách se dříve uplatňovaly převážně slitiny hliníku, později titanu 

apod. Dnes se již používají kompozity s uhlíkovými vlákny (výrobci uvádějí 100% uhlík) 

nebo různé hybridní uhlíkové kompozity. Jedním z používaných materiálů současnosti je 

INNEGRA®. Existuje 100% uhlíková varianta a varianta hybridní, která kombinuje uhlíková, 

skelná, čedičová popř. aramidová vlákna. Vyznačuje se nízkou hustotou a tím nízkou 

hmotností při velmi vysoké pevnosti a tuhosti. Označují se jako „High Performance Fiber“. 

Jedná se tedy o vysokomodulová vlákna. Tato technologie se využívá i v dalších aplikacích 

např. tenisových raketách.  

Takováto nejlepší vlákna se využívají ve spojitosti s dalšími technologiemi, jako je 

využití energie tření pro zvýšení torzní tuhosti vláken (např. u lyží) apod. Vlákna se dokážou 

přizpůsobovat síle nárazu míčku apod. Výborně také tlumí nárazy a tím šetří hráče 

[9],[13],[19],[20],[21],[22]. 
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7. PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1. POPIS MATERIÁLU 

Jako testovaný materiál pro praktickou část této bakalářské práce byly vybrány 

4 squashové rakety vyrobené z kompozitu s uhlíkovými vlákny (obr. 8). Jednalo se 

o poškozené a vyřazené rakety, ze kterých byly odebrány části hlav bez poškození. Každá 

raketa reprezentuje jiného výrobce. Rozdíly jsou také v kvalitě posuzované podle pocitu ze 

hry s každou z nich a také v doporučené prodejní ceně jednotlivých raket. Jde o modelové 

řady uváděné na trh v letech 2006 – 2008, nejedná se tedy o nejmodernější používané 

materiály pro výrobu squashových raket, ale i přesto jde o materiál stále používaný. 

Specifikace jednotlivých raket a jejich označení jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

 

Obr. 8 Použitý materiál – squashové rakety. 
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Tabulka 1 Specifikace jednotlivých raket. 

OZNAČENÍ 

RAKET 
M H P W 

MATERIÁL 
100% high 

modulus carbon / 

graphite / titanium 

liquid metal metaCarbon- TC35 
hyper carbon 

frame / graphite 

ROK UVEDENÍ 

NA TRH 
2006 2007 2007 – 2008 2007 

HMOTNOST 120 g 140 g 110 g 110 g 

CENA 1500 Kč 1800 – 2100 Kč 2100 – 2400 Kč 2100 – 2400 Kč 

 

7.2. METODY ZKOUŠENÍ MATERIÁLU 

Výše uvedené rakety bylo potřeba připravit pro vybrané mechanické a mikrostrukturní 

zkoušky. Každá raketa byla zbavena výpletu a plastových podložek strun. Rám raket byl 

rozřezán na části o velikostech potřebných pro jednotlivé zkoušky (obr. 9). 

   

 a) b) 

Obr. 9 Místa odběru vzorků z hlav squashových raket (a), odebrané vzorky (b). 

 

7.2.1 METALOGRAFICKÝ ROZBOR 

Pro metalografický rozbor byly připraveny vzorky z hlavových částí raket (obdobně 

jako u vzorků pro mechanické zkoušení) o velikosti cca 15 mm. Tyto vzorky byly odmaštěny 

a zbaveny nečistot pomocí lihu a vysušeny. Následně byly zality do nevodivé akrylové 
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pryskyřice DuroCit. Cca po hodině byly vzorky vyjmuty z forem a broušeny na brusných 

papírech o zrnitosti 200, 400, 600, 800, 1000 a 1200. Dále byly leštěny na leštícím plátně 

smáčeném roztokem oxidu hlinitého. Připravené metalografické výbrusy byly pozorovány 

optickým mikroskopem Olympus GX51 a podrobeny EDX analýze na řádkovacím 

elektronovém mikroskopu JEOL JSM-6490LV. 

7.2.2 ZKOUŠKA V OHYBU 

Pro testování mechanických vlastností byla zvolena zkouška trojbodovým ohybem. 

Vzorky o délce 100 mm byly umístěné na podpěry o poloměru 5 mm. Rozpětí mezi 

podpěrami bylo 60 mm (obr. 10a). Ohyb byl prováděn rychlostí 10 mm/min a 30 mm/min. 

Vzhledem k charakteru materiálu a vzorku nebyly zkoušky prováděny podle žádné konkrétní 

normy. Nejedná se tedy o normované zkoušky. Stav po ukončení zkoušky prezentuje 

obr. 10b. 

  

 a) b) 

Obr. 10 Ohybová zkouška, a) stav před zkouškou, b) stav při ukončení zkoušky. 
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7.3. VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ MATERIÁLU 

7.3.1 VÝSLEDKY METALOGRAFICKÉHO ROZBORU 

Vzorek M 

Jde o nejlevnější raketu ze čtyř testovaných. Podle dostupných informací od výrobce 

je raketa vyrobena z materiálu s kombinací vysoko modulového karbonu, grafitu a titanu. 

Přesnější informace o rozložení jednotlivých složek v konstrukci nejsou uváděny. 

Podle subjektivního posuzování rakety (z hráčského pohledu) jde o nejhorší ze čtyř 

testovaných modelů. Charakter rakety nedovoluje zcela přesné údery, pro větší razanci je 

nutné vynaložit větší úsilí. Raketa nepříliš pohlcuje vibrace a nárazy a proto je při držení 

méně stabilní s nepříjemnými vibracemi do ruky hráče. Je méně tolerantní vůči 

agresivnějšímu zacházení, častěji a snadněji dochází k poškození rámu. 

Rám je tvořen jednosměrně uloženými uhlíkovými vlákny dvojího typu, jedny tvarem 

připomínají fazolky, druhé jsou pravidelně kruhové (obr. 11), v cca 14 vrstvách (obr. 12). 

Matrice je tvořena blíže neurčenou pryskyřicí. Mezi jednotlivými vrstvami vláken jsou 

viditelné dutiny. Ty vznikají zřejmě při tvarování kompozitních trubek do požadovaného 

tvaru raket. Nejvíce jsou tyto defekty viditelné v ohybech profilů (obr. 13). Tato místa mohou 

být náchylnější k poškození. 

Z výsledků metalografické a EDX analýzy vyplynulo, že je tato raketa bez dalšího 

vyztužení a bez přítomnosti jiných než uhlíkových vláken. Po vnějším povrchu profilu rámu 

se vyskytují 4 vrstvy ochranného povlaku. Vnitřní, poslední subvrstva povlaku o tloušťce cca 

80 m obsahuje sloučeniny titanu (3 hm. %), křemíku (4 hm. %), hliníku a hořčíku (2 hm. %). 

Vrstva je viditelná na obr. 12 (modrá vrstva) a obr. 14 (ozn. vrstvy 1). 
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Obr. 11 Uhlíková vlákna ve vzorku M. 

 

 

Obr. 12 Rozložení vrstev uhlíkových vláken vzorku M, polarizační světlo,  

kovový povlak (modrá vrstva). 
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Obr. 13 Rozložení vrstev uhlíkových vláken vzorku M v místě ohybu profilu, 

dutiny v ohybu. 

 

 

Obr. 14 Vrstvy ochranného laku vzorku M. SEM LV. 
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Vzorek H 

Tato raketa se cenově pohybuje výše než předchozí typ. Složení materiálu je u tohoto 

modelu uváděno jako „liquid metal“ – amorfní kovové slitiny. Přesnější rozložení složek 

v materiálu není známo. 

V reálném použití (při hře) se materiál chová odolněji než raketa v předchozím 

případě. Vydrží horší, tvrdší, méně opatrné zacházení a více toleruje nedostatky v technice 

úderů. Pro razantnější údery je ale nutné vynaložit velké úsilí a přesto není razance a rychlost 

míčku nijak výraznější. Kvůli přítomnosti kovových slitin ve struktuře je hmotnost rakety 

významně vyšší, což způsobuje v herním projevu menší přesnost úderů a celkově zhoršenou 

ovladatelnost rakety. Přítomnost kovů (Ti, Al, Mg, ale i Fe) se prokázala v povrchové vrstvě 

při EDX analýze, jejíž výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.  

Na obr. 15 se vidět několik vrstev, které jsou se shora popsány následovně: 

1a první vrstvu tvoří jehlicovité útvary o velikostech v jednotkách m obsahující Al, 

Si, K, Ti a Fe, které jsou nepravidelně rozmístěny v matrici tvořené uhlíkem 

a kyslíkem (1b), 

2 vrstvu tvoří jemné částice s vyšším podílem titanu (15 hm. %), 

3 vrstvu tvoří nepravidelné částice s vyšším podílem Mg (6 hm. %), Si a Ti, 

4 jedná se o pryskyřici, 

5 jsou uhlíková vlákna (viz tabulka 2). 

Dále se při metalografickém rozboru ukázalo, že se pro vyztužení kritických oblastí 

namáhání výpletem používá vrstva uhlíkových vláken orientovaná kolmo k ostatním vrstvám. 

Toto je viditelné na obr. 16. Matricí pro uhlíková vlákna je opět blíže nespecifikovaná 

pryskyřice. 

Na obr. 17 je možné pozorovat dutiny způsobené pravděpodobně tvarováním 

kompozitní trubky do požadovaného tvaru rakety (detail c). Je zde také viditelné ukončení 

vyztužující vrstvy podélně uložených uhlíkových vláken (detail d). V detailu b je patrné 

zesílení povrchové vrstvy na hraně ohybu, které může působit jako další vyztužení nebo jako 

zvýšená ochrana uhlíkových vláken. Zároveň je vidět, že ochranná vrstva laku je tvořena 

5 subvrstvami (detail a). 
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Obr. 15 Povrchová vrstva vzorku H. SEM LV. 

 

Tabulka 2 EDX analýza vzorku H (hmot. %). 

Místo 

analýzy 
C O Mg Al Si Cl K Ca Ti Fe 

1a 45,96 35,81 -  4,34 5,14 -  1,73 -  4,81 2,22 

1a 61,68 25,92 -  2,34 2,38 -  0,83   6,03 0,83 

1b 81,87 16,94 -  0,20 0,26 -  -  -  0,73 -  

2 49,18 33,15 0,26 1,09 1,05 -  -    15,27   

2 52,51 29,60 0,50 2,23 1,09 -    -  14,07 -  

3 46,62 38,15 5,85 0,25 5,19 -  -  0,28 3,65   

4 78,19 21,12 -  -  -  0,69 -  -  -  -  

5 100,00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  
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Obr. 16 Rozložení vrstev uhlíkových vláken vzorku H v místě kritického namáhání výpletem, 

polarizační světlo. 

 

 

Obr. 17 Rozložení vrstev uhlíkových vláken vzorku H v místě ohybu profilu. Povrchová 

vrstva (a, b). Defekty mezi vrstvami (c), ukončení vrstvy podélných vláken (d), 

polarizační světlo.  
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Vzorek P 

Tato raketa má udávané složení materiálu rámu jako 100% metaCarbon s označením 

TC35.  

Subjektivní pocit z rakety je velmi dobrý. Jde o kvalitnější typ než předchozí dva 

uvedené modely. Jde o přesnou a dobře ovladatelnou raketu. Kladně je vnímán i přenos sil 

z úderu do míčku. Není ani příliš choulostivá na nárazy. Při úderech je v ruce stabilní a nejsou 

patrné větší vibrace. Cenově se řadí mezi dražší typy, předpokládá se tedy i vyšší kvalita. 

Při metalografii se potvrdilo, že materiál obsahuje v celém objemu stejná uhlíková 

vlákna. Zřejmě díky jejich dostatečným mechanickým vlastnostem není třeba žádného 

vyztužení navíc, jako tomu bylo u předchozích typů. Snímky níže dokumentují jednosměrně 

orientovaná vlákna ve vrstvách (obr. 18-22), jejíž kompaktnost je narušena jen v ohybech, kde 

došlo k oddělení vrstev a tím vzniku dutin (obr. 19). 

Stejně jako u předchozích vzorků se při chemické analýze prokázala přítomnost vrstvy 

laku, který je zesílen na hraně ohybu (obr. 20) a jehož chemické složení je uvedeno 

v tabulce 3 podle legendy na obr. 22. I když místo analýzy 5 se jeví jako chemicky odlišné, 

jedná se o stejný typ vrstvy jako v místě analýzy 4 a 6. 

 

Obr. 18 Mikrostruktura vzorku P s jednodruhovými uhlíkovými vlákny. 
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Obr. 19 Rozložení vrstev uhlíkových vláken vzorku P. Dutiny v ohybu. 

 

 

Obr. 20 Označení obvodové vrstvy laku vzorku P. 
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Obr. 21 Zesílení vrstvy laku vzorku P v ohybu. 

 

 

Obr. 22 Vrstva obvodového laku vzorku P. SEM LV. 
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Tabulka 3 EDX analýza vzorku P (hmot. %). 

Místo 

analýzy 
C O Na Mg Al Si S Ca Ti Pb 

1 42,90 21,07 -  -  2,05 0,65 -  -  1,03 32,30 

2 54,14 30,44 -  0,28 2,01 0,68 -  -  12,45 -  

3 46,08 38,23 -  2,33 1,62 3,50 0,93 0,26 7,06 -  

4 47,66 37,28 -  1,49 1,34 2,93 -  2,48 6,82 -  

5 49,66 36,79 0,40 1,31 1,38 3,83 -  1,94 4,69 -  

6 54,73 34,09 -  2,64 0,89 3,02 0,63 -  4,00 -  

 

Vzorek W 

Poslední typ rakety je podle výrobních údajů tvořen kompozitem s uhlíkovými vlákny, 

které výrobce označuje jako hyper carbon frame / graphite. Celá konstrukce rámu by tedy 

měla být zhotovena z uhlíkových vláken v pryskyřicové matrici a bez jakýchkoli dalších 

prvků. Cena této rakety je nejvyšší z testovaných a tomu také odpovídá její kvalita. 

Subjektivní hodnocení z praktického použití je velmi dobré. Raketa je velmi přesná 

a umožňuje zahrát razantní údery bez přílišného vynaložení sil. Jen v jemnějších úderech byly 

pociťovány malé vibrace. 

Díky metalografickému rozboru se prokázalo, že materiál rakety je tvořen uhlíkovými 

vlákny zřejmě dvojího typu, což by mohl být karbon a grafit, uváděný ve složení materiálu 

výrobcem (obr. 23). V ohybech profilu se vyskytují defekty mezi jednotlivými vrstvami, které 

představují dutiny a deformované vrstvy vláken viditelné na obr. 24.  

Chemická analýza provedena u tohoto vzorku opět ukázala na povrchu 3-vrstvý 

povlak na bázi Ti a Al (obr. 25, 26), jehož složení je uvedeno v tabulce 4. 
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Obr. 23 Uhlíková vlákna v mikrostruktuře vzorku W. 

 

Obr. 24 Rozložení vrstev uhlíkových vláken vzorku W. Defekt – dutiny v ohybu, 

deformované vrstvy. 
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Obr. 25 Obvodová vrstva laku u vzorku W. Polarizované světlo. 

 

 

Obr. 26 Vrstva obvodového laku vzorku W. SEM LV. 
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Tabulka 4 EDX analýza vzorku W (hmot. %). 

Místo 

analýzy 
C O Mg Al Si Ca Ti 

1 55,94 28,27 1,32 2,11 2,07 1,25 9,03 

2 44,82 9,84 -  44,84 0,51 - - 

 

7.3.2 VÝSLEDKY OHYBOVÉ ZKOUŠKY 

U tří ze čtyř testovaných raket (vzorky M, H a P) byly odebrány 4 vzorky z každé. 

U čtvrté testované rakety (vzorek W) bylo možné odebrat jen 2 vyhovující vzorky. 

Dva vzorky z každé sady byly vystaveny rychlostem ohýbání 10 mm/min, další dva 

vzorky byly vystaveny rychlostem ohýbání 30 mm/min. Z výsledků měření byly vybrány 

u každého vzorku nejvyšší dosažené hodnoty pevnosti v ohybu (v MPa) a k nim příslušné 

hodnoty průhybu vzorku (v mm). Vzhledem k tomu, že se naměřené hodnoty získané při 

různých rychlostech od sebe lišily jen velmi málo, byly proto zprůměrovány. Průměrné 

hodnoty pevnosti v ohybu a k ní průměrné hodnoty průhybu jsou graficky znázorněny 

v grafu 1. 

 

Graf 1 Vyhodnocení ohybové zkoušky. 
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Z grafu 1 vyplývá: 

Vzorek M U tohoto materiálu byly zhoršené mechanické vlastnosti pozorovatelné přímo 

při průběhu zkoušení. Materiál se deformoval plasticky při obou rychlostech 

ohýbání a došlo k největšímu podílu porušení vláken po obvodu profilu. 

Z těchto důvodů je materiál vzorku považován za nejkřehčí ze zkoušených. 

 Průměrná hodnota ohybové pevnosti i hodnota průhybu v maximu je druhá 

nejnižší. 

Vzorek H má nejvyšší dosaženou průměrnou hodnotu ohybové pevnosti a také 

průměrnou hodnotu průhybu. Z pozorování vzorků při zkoušení bylo 

vyhodnoceno chování tohoto materiálu jako nejhouževnatější z testovaných, 

materiál měl nejvyšší schopnost se elasticky deformovat (po ukončení 

působení zatížení se téměř vrátil do výchozí pozice). K porušení vláken došlo 

nejvíce na vnější ploše rámu v místě působení nejvyššího napětí.  

Vzorek P dosáhl druhé nejvyšší ohybové pevnosti. Průměrná hodnota průhybu však 

byla nejnižší ze všech testovaných vzorků, což značí nejnižší elasticitu 

vláken. 

 Tento vzorek se při ohýbání rychlostí 10 mm/min choval elasticky (vrátil se 

po odtížení do původní pozice), avšak při rychlosti 30 mm/min došlo 

k deformaci plastické (trvalé). 

Vzorek W Pro tento materiál byla zjištěna nejnižší průměrná hodnota ohybové pevnosti 

a druhá nejvyšší průměrná hodnota průhybu, ale vzhledem k nedostatku 

možných testovaných částí nebylo možné správně vyhodnotit vlastnosti 

materiálu. Tento vzorek byl testován pouze rychlostí 10 mm/min a z průběhu 

zkoušky se dá odhadnout jen elastické chování materiálu. 

 

Z hodnot ohybové pevnosti by se dalo odhadnout u jaké konstrukce a složení rámu je 

možné použít co nejvyšší sílu napětí výpletu. Napětí výpletu je důležitou složkou pro získání 

nejlepších herních vlastností squashových raket. Ze získaných výsledků nejlepší ohybové 

vlastnosti vykazoval vzorek H. 
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V dostupných charakteristikách použitých vzorků nebylo možné dohledat hodnoty 

ohybové pevnosti ani hodnoty průhybu, proto není možné provést srovnání s naměřenými 

a předpokládanými hodnotami.  

Na obr. 27 a 28 jsou zobrazeny vzorky po testování mechanických vlastností v ohybu.  

 

 

Obr. 27 Vzorky po zkoušce při ohybové rychlosti 10 mm/min. 

 

 

Obr. 28 Vzorky po zkoušce při ohybové rychlosti 30 mm/min. 
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8. SHRNUTÍ 

Provedením chemické analýzy u všech vzorků se ukázal základní charakteristický 

znak společný pro všechny testované vzorky. Tím byla vrstva povrchové ochrany v podobě 

laku, která kromě vytvoření designu raket má funkci ochrany vláken. U jednotlivých vzorků 

se liší chemické složení subvrstev, ze kterých je lak složen, jejich tloušťka a množství. 

Ochranná vrstva laku obsahuje kovové sloučeniny na bázi Ti, Al a Mg, ale i Fe a Pb ve tvaru 

jehlic nebo částic. U některých vzorků (vzorek H a vzorek P) se ukázalo, že ochranná vrstva 

je v místech nejčastějšího vystavení možného poškození zesílena. Zbylí dva výrobci ale tuto 

možnost vyztužení nezvolili. Ze získaných údajů uvedených v tabulce 5 se ukazuje, že dle 

ceny nejméně kvalitní raketa (vzorek M) má vrstvu ochranného laku nejsilnější (220-230 μm) 

a složenou z nejvíce vrstev. Druhou nejsilnější vrstvu ochranného laku má vzorek H 

(130 μm). Obě tyto rakety spadají do kategorie určené spíše pro začátečníky a je tedy možné, 

že právě proto je zde volena silnější ochranná vrstva vnějšího povrchu rakety z důvodu 

častějších nárazů. Ochranná vrstva laku díky obsahu kovových sloučenin zvyšuje hmotnost 

rakety, což může mít vliv na výsledné herní vlastnosti raket. Z praxe je však zřejmé, že pro 

začínající hráče se doporučují právě tyto těžší typy raket. U vzorků P a W byla tloušťka 

ochranné vrstvy o mnoho menší než u předchozích vzorků. Tloušťka ochranného laku 

u vzorku P je 70-80 μm a u vzorku W 100-110 μm. Tyto rakety jsou určené pro profesionální 

hráče, tomu také odpovídá nižší hmotnost raket. Do jaké míry je schopna ochranná vrstva 

ovlivnit mechanické vlastnosti materiálu se neprokázalo. 

Při metalografickém rozboru se dále ukázalo, že vzorek H je vyztužen v místech 

většího tahového namáhání vrstvou podélně vložených uhlíkových vláken. Místo vyztužení je 

ukázáno na příčném řezu rámem rakety na obr. 29. U ostatních vzorků tento typ vyztužení 

nebyl. 

Celkově nejpřesnější a nejuspořádanější mikrostruktura byla u cenově nejvyšších typů. 

Taková struktura se projevovala i nejmenším počtem vad v podobě dutin, přesto však tyto 

dutiny byly přítomny ve všech vzorcích, především v místě ohybů profilů. Vady mohou 

způsobovat vyšší náchylnost raket k poškození při nárazech vedených kolmo k ose vláken. 

Tyto nárazy jsou ve squashi velmi časté a zapříčiňují nejvyšší procento poškození raket. 
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Tabulka 5 Struktura rámu squashových raket. 

Označení rakety 
Tloušťka profilu* 

v mm 
Počet vrstev vláken 

Tloušťka laku 

v m 
Počet vrstev laku 

M 1,23 ± 0,11 13 220-230 10 

H 1,35 ± 0,06 21 130 4 

P 0,83 ± 0,06 16 70-80 3 

W 1,19 ± 0,01 21 100-110 4 

* v místě drážky 

 

 

Obr. 29 Vyznačení místa vyztužení profilů raket. 
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9. ZÁVĚR 

V této bakalářské práci byly v teoretické části charakterizovány kompozitní materiály, 

jejich definice, rozdělení, výroba a použití. 

V praktické části byl proveden metalografický rozbor mikrostruktury rámu 

squashových raket. Při metalografickém rozboru se ukázala struktura materiálu, rozložení 

jednotlivých vrstev uhlíkových vláken, výskyt vad a složení ochranného laku. Díky chemické 

analýze bylo také zjištěno chemické složení ochranného povlaku.  

Z mechanického zkoušení byla provedena trojbodová ohybová zkouška. Ke 

komplexnímu posouzení vlastností hodnoceného produktu by bylo potřeba provést více 

zkoušek materiálu. Vzhledem k charakteru (tvaru a vlastnostem) vybraného testovaného 

sportovního náčiní by bylo nutné provést specializované zkoušky pro tento typ produktu. To 

nebylo vzhledem k rozsahu práce, ani k možnostem dostupného technického vybavení, 

proveditelné. 
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