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V první části bakalářské práce je rozepsán historický vývoj kompozitních materiálu. 

Poté je rozepsána charakteristika materiálu a jejich jednotlivých částí, rozdělení a adhezní 

síly, vady vznikající mezi matricí a její výztuže. V charakteristice je zahrnuto, které 

materiály jednotlivých matric a vláken poskytují výhodné a nevýhodné spojení. Následně 

se práce zaobírá využitím kompozitních materiálu ve strojírenském průmyslu. Rozebírá 

jednotlivé příklady využití v automobilovém a leteckém odvětví. V poslední části je 

popsáno využití karbonových vláken v polymerní matrici v konstrukci držáku na nástroje 

a vývoj hybridní frézovací hlavy, ve srovnání s klasickými ocelovými. 
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distribution, the adhesive forces, the defects between the matrix and its reinforcement 

are then described. The characteristic includes also information about which material of 

the matrices and fibers provide advantageous and disadvantageous connection. 

Subsequently, the thesis deals with the use of composite materials in the engineering 

industry. It examines individual usage in the automotive and aerospace industries. The 

last part describes the use of carbon fibers in a polymer matrix in the tool holder 

construction and the development of a hybrid milling head, as compared with 

conventional steel. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

𝜎 [MPa] Mez Pevnosti 

𝜀 [%] Poměrné prodloužení 

α [°] Úhel smáčivosti 

lk [mm] Kritické délka vlákna 

Ra [µm] Drsnost povrchu 

Ω [Hz] Vlastní frekvence 

n [ot*min-1] Otáčky vřetena 

ap [mm] Axiální hloubka třísky 

fz [mm] Posuv na zub 

vc [m*min-1] Řezná rychlost 

z [-] Počet zubu frézy 

V  Vytržená vlákna 

P  Přetržená vlákna 

CFRP  Polymer vyztužený uhlíkovými vlákny 
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Úvod 

Již od novověku lidská populace využívala spojení dvou různých materiálu a tím 

vytvořila nový materiál s vlastnostmi obou výchozích, ale až moderní doba a příchod lepší 

technologie jejich zpracování dala kompozitním materiálům podobu tak, jaké je známe 

dnes. 

Jejich výhodné vlastnosti, jako je například nízká hmotnost, vysoká pevnost, 

schopnost útlumu vibrací a rázové energie, žárupevnost, elasticita, přispívají k jejich 

rozšíření do malých i velkých průmyslových odvětví. V automobilovém a leteckém 

průmyslu se začaly kompozitní materiály také používat kvůli vyšším požadavkům 

na ekologické myšlení, kdy výrobci jsou nabádání ke snížení emisní zátěže. Použití 

kompozitních materiálu tak znamenalo snížení hmotnosti celé konstrukce bez snížení 

jejích stávajících vlastnosti.  

V první části této práce je vypracován historický vývoj kompozitních materiálů. 

Následně je popsána charakteristika celého materiálu, ale i jeho jednotlivých částí. Dále se 

zabývám současným stavem využití těchto materiálů v automobilovém a leteckém 

průmyslu. Poslední část je zaměřena na použití karbonových vláken při konstruování 

obráběcích nástrojů a upínacích prvků.   



10 
 

1 Historie kompozitních materiálů 

První zmínky o využití kompozitních materiálů se datuje okolo 15. století př. n. l., kdy 

mezopotámští osadníci využívali směsi bláta a slámy ke stavbě svých staveb. Mongolové 

později okolo roku 1200 př. n. l. vytvořili první kompozitní luk za pomocí laminování 

dřeva, šlach a rohoviny zvířat, čímž dokázali zvýšit jeho pružnost při natažení. Díky této 

úpravě byla zvýšená délka i přesnost dostřelu vystřeleného šípu. 6 

 
Obrázek 1.1 - Mongolský kompozitní luk. 

4
 

Mezi známější kompozitní zbraně vytvořené v 17. století byly damacénské meče 

a šavle, které byly zkovány z nízkolegované a vysokolegované oceli. Jejich vysokou 

předností byla vysoká tvrdost a pružnost. Vysokolegovaná ocel zajišťovala tvrdost 

a ostrost čepele, který byl schopný přeříznout volně padající hedvábný šátek na čepel 

meče. Nízkolegovaná ocel zajišťovala dostatečnou pružnost, aby se zbraň neroztříštila 

při nárazu o plátovou zbroj. Jejich charakteristickým vzorem je páskování na povrchu 

zbraně „damask pattern“ připomínající tekoucí vodu. 7 

 

Obrázek 1.2 - Damacénský meč. 
5
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Na konci 18. století se začalo experimentovat s vytvořením prvních syntetických 

polymerních pryskyřic, pomocí nichž se na bázi dřeva, papíru a pryskyřic vyvinuly nové 

laminátové kánoe. 8 

Moderní éra kompozitních materiálu začala na počátku 19. století vyvinutím plastu 

jako je vinyl, polystyren, fenol a polyester. Do té doby byly přírodní pryskyřice získané 

z rostlin a živočichů jediným zdrojem lepidel a pojiv. Bakelit, jako jeden z prvních 

termosetů vyrobený ze syntetických komponent, byl široce používán pro výrobu 

elektrických izolantů, kuchyňských potřeb a dětských hraček. 8 

Další významný postup započal během 2. světové války, kdy americká armáda 

započala experimentování s vývojem lehkých kompozitních křídel pro letadla a odlehčení 

trupu vodních plavidel, přičemž současně zvyšovala jejich pevnost, odolnost vůči 

povětrnostním podmínkám a korozním účinkům slaného vzduchu a vody. 8 

V roce 1961 bylo první uhlíkové vlákno patentováno a až o několik let později se stalo 

dostupné pro komerční využití. Uhlíková vlákna s lepším poměrem tuhosti k hmotnosti 

pomohla pokroku v mnoha průmyslových odvětvích, jako například v leteckém 

a automobilovém. 8 

O pět let později chemička Stephanie Kwoleková vynalezla para-aramidové vlákno, 

také nazývané kevlar. Kevlar s tuhostí a vysokou absorpcí rázové energie se nejčastěji 

využívá v neprůstřelných vestách, pro jeho odolnost vůči vysokým teplotám je také 

vhodný jako filtrace horkých plynů a výztuž nehořlavých obleků. 8 

Do poloviny devadesátých let se kompozitní materiály staly běžně nákladově efektivní 

náhrada tradičních materiálů při výrobě rukojetí, knoflíků, počasí odolné povrchové 

úpravy, elektrické izolace a podobně. 8 

Vzestup 3D tisku v roce 2010 přinesl výrobu i do domácnosti a malých podniků, 

což uživatelům umožnilo vytvořit na pracovní ploše skoro jakoukoli věc, kterou mohou 

zakreslit pomocí CAD programu. Velkou výhodu poskytuje výroba pomocí 3D tisku, 

při které nedochází k nahodilým strukturálním vadám. 8 
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2 Charakteristika kompozitních materiálů 

Kompozity jsou různorodě složené materiály ze dvou nebo více fází (složek), z kterých 

alespoň jedna musí být pevná. Tyto materiály nejsou pouze uměle vyrobeny člověkem, 

ale vyskytují se také v přírodě. Typickým zástupcem přírodního kompozitu je dřevo 

skládající se z celulózních vláken a ligninu. Vhodnou kombinací fází s různými 

mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi vznikne materiál s lepšími 

výslednými vlastnostmi než u jednotlivých složek. Každou fázi lze z hlediska její funkce 

v kompozitu rozdělit na matrici a výztuž. 1 

Matrice bývá plastičtější a má funkci nosné základny, která obklopuje výztuže 

a zamezuje jejich kontaktu s chemikáliemi a vlivy prostředí, zabraňuje změně jejich 

orientace, snaží se zabránit šíření trhlin a poškození a rovnoměrně přenáší zatížení mezi 

jednotlivými vlákny. Úkolem výztuže je zlepšit mechanické vlastnosti celého kompozitu 

a přenos zatížení na matrici. 1 

 

Obrázek 2.1 - Synergický efekt u kompozitního materiálu. 
2
 

Zcela významným rysem kompozitu, který se u kovových materiálu a slitin neobjevuje, 

je synergický efekt, při kterém dochází ke kombinaci vlastností složek, a tím získaný 

materiál dosahuje lepších kvalit. Nelze zlepšit všechny kladné vlastnosti, proto by měl být 

synergický efekt nejsilnější především u těch kladných vlastností, na kterých nám nejvíce 

záleží u dané součásti. Bohužel může nastat i situace, kdy materiály předem zvolené dle 

výhodných vlastností spolu správně nefungují a výsledný kompozitní materiál má 

vlastnosti horší než materiály výchozí. V tom případě lze tento problém vyřešit 
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nahrazením jednoho z materiálu jiným s podobnými vlastnostmi, změnou poměru obsahu 

výztuže, či změnou geometrie výztuže. 9 

Zcela typickým příkladem vyobrazeným na obrázku č. 2.2 je spojení dvou křehkých 

komponent z keramické matrice a výztuž z keramicích vláken. Z tahového diagramu lze 

vyčíst, že spojením dvou křehkých materiálů lze jejich výslednou míru houževnatosti 

zvýšit. Houževnatost je zvýšena především zpomalením šířící se lomové trhliny a odklonu 

směru jejího šíření na rozhraní matrice a vláken. 1 

 
Obrázek 2.2 - Diagram takové zkoušky křehké matrice a kompozitu složené z této matrice. 

1
 

Dalším příkladem je spojení grafitového vlákna s dobrými mechanickými vlastnostmi, 

které podléhá oxidaci a hliníková slitina s nízkou pevností při vyšších teplotách. Jejich 

kombinací je dosažen materiál s vyšší odolností vůči oxidaci a pevností udržitelnou 

do teploty 500 °C. 9 
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2.1 Rozdělení kompozitních materiálů 

S ohledem na vysoké množství různých druhů kompozitních materiálů je nutné 

k jejich přehlednějšímu rozdělení řadit do skupin. Rozdělení do skupin může být ovlivněno 

podle vzájemné orientace uložení jednotlivých fází, typu výroby, materiálů výztuže 

a matrice apod.. Vzhledem k velkému počtu těchto skupin uvedu pouze základní 

rozdělení. 

 

Obrázek 2.3 - Rozdělení kompozitních materiálů. 
10

 

2.1.1 Podle disperzní fáze 

 Kompozit prvního typu 

Jejich disperze je tvořena alespoň jednou pevnou fází. Jsou v technické výrobě 

nejpoužívanější, jejími zástupci jsou například kompozity s kovovou, keramickou, 

plastovou či skleněnou matricí. 2 

 Kompozit druhého typu 

Ne příliš často využívaný bývá kompozit druhého typu s kapalnou disperzí. Jeho 

otevřená či uzavřená pórovitá struktura bývá vyplněna například mazacím olejem, 

který se využívá k mazání samomazných ložisek či pohonu strojů pracujících pod vodní 

hladinou. Přírodním zástupcem této skupiny je čerstvé dřevo. 2 
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 Kompozit třetího typu 

Do tohoto typu patří všechny kompozity s plynnou disperzní fází. Zcela typičtí zástupci 

tohoto typu jsou například pěnové plasty (pěnový polystyrén), kovová pěna (hliníková 

pěna). Lze do této skupiny zařadit i různé vláknové struktury se slinutými vlákny 

či s malým množstvím pojiva. 2 

 

2.1.2 Podle typu materiálu matrice 

Nejčastějším rozřazovacím kritériem u rozdělení kompozitu je typ materiálu matice. 

 Kovová matrice 

Zcela charakteristickými vlastnostmi pro kovové matrice je jejich houževnatost 

a tvárnost. Dalšími kladnými vlastnostmi jsou tepelná a elektrická vodivost, tepelná 

roztažnost, nehořlavost, smyková pevnost, objemová stálost, odolnost proti opotřebení 

a vyšší tepelná odolnost. Pro výrobu kovových matric se nejčastěji využívají lehké slitiny 

hliníku, hořčíku či titanu. Velice často se využívají ve spojení s kovovou či keramickou 

výztuží. Díky veliké četnosti kladných vlastností se hojně využívají v automobilovém 

průmyslu jako písty spalovacího motoru, brzdové bubny a kotouče, či ráfky kol. 2 

 Keramická matrice 

Velikou výhodou keramických matric je jejich nízká hmotnost a vysoká tvrdost. Její 

další výhody jsou vysoká pevnost při vyšších teplotách, odolnost proti oxidaci a elektrická 

nevodivost. Její nevýhodou je nízká tepelná vodivost, kvůli které je výhodné použití 

výztuže s vyšší tepelnou vodivostí, a tím zamezení teplotnímu šoku. Její použitelnost 

omezuje i vyšší křehkost. Mikrotrhliny vznikají dříve než u polymerních a kovových matic a 

zapříčiňují dřívější obnažení výztuže. Ta daleko dříve podléhá vlivům vnějšího prostředí. 

Materiál výztuže musí být pečlivěji vybrán, kvůli vyššímu riziku nesoudržnosti 

s keramickou matricí než u ostatních typů matric. 2 
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Obrázek 2.4 - Lomová plocha vláknové keramiky složené s vláken a matrice z karbidu křemíku. 
12

 

 Polymerní matrice 

Nejvíce používanou skupinou kompozitních materiálů jsou vláknové kompozity 

s polymerní matricí. Dají se dále rozdělit na termoplastické a termosetové matrice. 2 

 Termoplastické matrice 

Kompozity s termoplastickou matricí jsou méně křehké než termosety a s velmi 

dobrou odolností proti nárazu a poškození. Další jejich výhody jsou v malém obrusu 

a zvýšené pevnosti. Vzhledem k tomu, že matrice může být roztavena, kompozitní 

materiály jsou snadněji opravitelné a mohou být snadno protlačovány a recyklovány. 

Termoplastické kompozity mají menší hustotu než termosety. Způsob výroby těchto 

kompozitů je energicky náročnější kvůli teplotám a tlakům potřebným k tavení plastů 

a impregnaci vláken. Požadovaná energie činí termoplastické kompozity nákladnější 

než termosety. Nejpoužívanější materiál pro vytvoření matric je polyamid, polyethylen, 

polypropylen, polykarbonát a polysulfon. Pro vyztužení těchto matric se nejčastěji 

používají vlákna skleněná, uhlíková, aramidová nebo jejich kombinace. 11  

 Termosetové matrice. 

Kompozity s termosetovou matricí jsou vytvrzeny do pevné formy a nemohou být 

vráceny do původního nevytvrzeného tvaru. Kompozity vyrobené s termosetovými 

matricemi jsou silné a mají velmi dobrou únavovou pevnost. Jsou extrémně křehké a mají 

nízkou houževnatost. Obvykle se používají pro aplikace s vysokou teplotou, protože 

termosetová matrice se neroztaví jako termoplasty. Termosetové kompozity jsou obecně 

levnější a snadněji se vyrábějí, protože s tekutou pryskyřicí je velmi snadné pracovat. 

Termosetové kompozity se velmi obtížně recyklují, protože termoset nemůže být znovu 

rozložen nebo změněn; může být použito pouze vyztužující vlákno. S materiálem 

pro vytvoření matric se nejběžněji setkáme s polyesterovou, epoxidovou, melaminovou 
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a siloxylovou pryskyřicí. Vlákna uhlíková, bórová, keramická, kovová, aramidová 

nebo jejich kombinace jsou vhodné pro tento typ matrice. 11 

 

2.1.3 Podle geometrického tvaru výztuže 

 Částicová výztuž 

U těchto kompozitů je výztuž rozmístěna rovnoměrným (izotropním) či náhodným 

(anizotropním) rozmístěním, u kterého nesmí jeden směr uložení výrazně převyšovat 

ty ostatní. Kompozity s touto výztuží lze považovat za izotropní materiály. Částicové 

výztuže mohou mít kulovitý, destičkovitý, tyčinkovitý či nepravidelný tvar obvykle 

o velikosti menší než 1 𝜇𝑚. Hlavní výhodou kompozitů vyztužených částicemi je jejich 

nízká cena, snadná výroba a tvarování, a lepší odolnost vůči zvýšeným teplotám. 

Komponenty s tímto vyztužením naleznou uplatnění v materiálech, u nichž je zapotřebí 

vysoká odolnost proti opotřebení, jako jsou povrchy vozovky. Zpevnění částic 

v kompozitech je méně účinným prostředkem pro zpevnění než vyztužení vlákna. 13 

 

Obrázek 2.5 - Částicová výztuž. 
1
 

 Sendvičová výztuž 

Sendvičově strukturovaná výztuž se skládá ze dvou, či více relativně tenkých, tuhých 

a pevných ploch oddělených poměrně pevným lehkým jádrem. Cílem sendvičové výztuže 

je dosáhnout tuhé a současně lehké struktury. Svrchní vrstvy mají především funkci 

ochrannou, kdežto vrstva vnitřní zajišťuje funkční vlastnosti kompozitu. Jejích největší 

předností je vysoká tuhost s lehkou konstrukcí, vysoká pevnost v tlaku a nízké náklady 

na pořízení ve srovnání s jinými výztužemi. Další její výhody jsou v dobrém tlumení vibrací 

a šumu, a v případě vyplněných vnitřních dutin voděodolnost. Nejznámější 

a nejpoužívanější sendvičová struktura je ve formě, která zcela zdárně vypadá jako včelí 

plástve. Takováto struktura se může plnit kovovou, či polymerní pěnou. Sendvičová výztuž 
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v podobě pláství se hojně používá v kombinaci s uhlíkovými svrchními plochami 

pro podvozky vozů formule 1. 21 

 

Obrázek 2.6 - Schéma sendvičové plástvové struktury. 
22

 

 Vláknová výztuž 

Zcela charakteristické pro tento typ výztuže je, že nemá stejné vlastnosti ve všech 

směrech (anizometrické). Toto je způsobeno délkou vláknové výztuže, která 

je několikanásobně větší než její průměr. S malou velikostí (hlavně průměrem) vláken 

je výrazně nižší pravděpodobnost přítomnost vad, jako jsou mikrotrhliny či dutiny. Vada, 

či poškození materiálů v kolmém směru na osu vláken má větší nepříznivý účinek 

na celkovou pevnost materiálů než ve směru rovnoběžném s osou vláken. Díky těmto 

vlastnostem má kompozit s tímto typem výztuže ve směru kolmém na osu vláken 

mnohem nižší pevnost v tahu než ve směru osy. Tento druh výztuže rozdělujeme 

na vláknové s krátkými a dlouhými vlákny. 1 

 Výztuž s dlouhými vlákny 

Délka vláken výztuže je stejně dlouhá jako délka výrobku. Uložení vláken v matrici 

může být jednosměrné, či ve více směrech. Vlákna mohou také být vzájemně zapletena 

do takzvaných rohoží s vícevrstvou strukturou. 1 

 

Obrázek 2.7 - Výztuž s dlouhými vlákny. 
1
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 Výztuž s krátkými vlákny 

Vlákna v této výztuži jsou na rozdíl od těch předchozích podstatně kratší s ohledem 

na délku výrobku. Při náhodném rozmístění vláken lze považovat matrici za izotropní. Je-li 

rozmístění vláken uspořádáno, lze matrici považovat za anizotropní. 1 

 

Obrázek 2.8 - Výztuž s krátkými vlákny. 
1
 

 Zástupci vláknové výztuže 

Vláknová výztuž je nejčastěji používaným typem vyztuží, proto zde uvedu 

charakteristiku jejich jednotlivých zástupců. 

 Skleněná vlákna 

Výztuž ze skleněných vláken patří mezi nejčastěji používaná kruhová vlákna 

v průmyslu kompozitních materiálů o přibližném průměru 4 – 24 μm. Hlavním důvodem 

pro jejich časté využívání jsou poměrně nízké pořizovací náklady a dobrý poměr váhy 

k pevnosti materiálu. Skleněná vlákna jsou výrazně levnější než ta uhlíková. Tímto 

se skleněná vlákna stávají atraktivní volbou výztuže pro výrobu velkých kompozitních 

konstrukcí, jako jsou čluny, větrné turbíny a podobně. Další výhodou je dobrá chemická 

odolnost vůči kyselinám a rozpouštědlům. Dále jsou skleněná vlákna dobrým elektricky 

izolantem, mají vysokou teplotní odolnost, nízkou absorpci vlhkosti, a proto se také hojně 

využívají k výrobě odolných rohoží, hadic, stuh a provazů. Jejich nevýhodou je nižší tuhost, 

kterou lze snadno vyřešit navržením sendvičové struktury, ve které může být mezi dvěma 

skleněnými vlákny vloženo lehké jádro. Zcela typickým příkladem sendvičové konstrukce 

se skleněnými vlákny je trup velkých lodí. 14, 15 
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Obrázek 2.9 - Struktura matrice se skleněnými vlákny. 
20

 

 Uhlíková vlákna 

Výztuž z uhlíkového vlákna je materiál složený převážně z atomů uhlíku o průměru 

5 až 10 μm. Obsah uhlíku je přibližně 90% a zbylých 10% je tvořeno vodíkem, kyslíkem 

a dusíkem. Vlákna se nejčastěji vyrábí dvěma způsoby, první z nich je pomocí pyrolýzy 

polyakrylonitrilových vláken nebo  vysokouhlíkových surovin jako je dehtová smola, 

nebo ropa. Druhý z nich je pomocí tepelného rozkladu uhlovodíku. Těmito typy výroby lze 

získat vlákna s vysokou tvrdostí, nebo houževnatostí. Atomy uhlíku jsou vázány 

dohromady v mikroskopických krystalech, které jsou vyrovnány rovnoběžně. Hlavní 

výhodou uhlíkových vláken je velmi nízká hmotnost, kvůli které se hodí na konstrukce dílu 

s omezenou hmotností, jako jsou například vozidla Formule 1. Dalšími výhodami jsou 

nízká tepelná roztažnost, odolnost vůči vyšším teplotám (až 1000°C), elektrická vodivost 

a korozivzdornost. Kompozitní konstrukce z uhlíkových vláken při správném navržení mají 

nízkou náchylnost na únavu materiálu. Nevýhodou těchto vláken je velice vysoká 

pořizovací cena, která je ovlivněna složitostí výroby a cenou ropy na trhu. Vysoká míra 

nebezpečí pro využití v automobilovém průmyslu tkví ve velké tříštivosti materiálu 

při nárazu, kdy se úlomky materiálu mohou nepředvídatelně rozletět. 15 

 

Obrázek 2.10 - Řez uhlíkovým vláknem. 
19
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 Aramidová (polymerní) vlákna 

Aramid je syntetické vlákno vyrobené z polyamidu s dlouhým řetězcem. Aramidová 

vlákna lze dělit na dva typy, první je meta-aramid (např. Nomex) a druhý je para-aramid 

(např. Kevlar). Termíny meta- a para- se vztahují k umístění chemických vazeb v aramidu. 

Oba typy aramidových vláken jsou lehké a poskytují vysokou pevnost. Vlákna mají také 

vysokou odolnost proti otěru a únavě. Meta-aramidy jsou navíc měkké, elektricky vodivé, 

mají chemickou a radiační odolnost a jsou odolnější vůči vzplanutí. Vlákna začnou 

degradovat přibližně při teplotě 500°C. Díky těmto vlastnostem jsou zcela vhodné 

k výrobě oděvu pro hasiče, či závodníky. Para-aramidy jsou houževnaté a mají větší 

pevnost. Díky jejich flexibilitě a vysoké odolnosti vůči otěru jsou zcela vhodným 

materiálem k výrobě vysokopevnostních lan a vysokotlaké hadice. Zcela nejznámější 

využití para-aramidového vlákna je v ochranných balistických vestách, helmách 

a rukavicích pro policejní, či vojenské jednotky. Nevýhoda para-aramidových vláken 

je jejich citlivost na chemické látky a kyseliny. Další nevýhoda aramidových vláken je jejich 

citlivost na ultrafialové záření, proto musí být potaženy nebo natřeny. Vlákna také 

absorbují vlhkost, které lze předejít důkladnou impregnací vláken v epoxidové nebo vinyl 

esterové matrici. 16 

 

Obrázek 2.11 - Řez aramidového vlákna. 
17

 

 

Obrázek 2.12 - Lano z para - aramidového vlákna. 
18
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 Whiskery 

Whiskery jsou vysoko pevnostní vlákna, velmi nízkým počtem defektu. Mají malý 

průměr, přibližně okolo 1 μm a délky 4 mm. Před objevením uhlíkových nanotrubic byly 

považovány za materiál s největší pevností v tahu (10 - 20 GPa). Lze je vyrábět z karbidu 

křemíku pomocí výchozího materiálu z rýžových slupek žíhaných při vysokých teplotách 

v inertním plynu. Jejich dalšími výhodami jsou odolnost vůči oxidaci, odolnost vůči 

reakcím s roztavenými kovy a tepelná stabilita. Jako zástupce dobře známých whiskeru 

keramik je azbest, který se ukládá při vdechnutí v plicích a působí na tělo karcinogenně. 

Jejich nevýhodou je tendence se orientovat, což vede k anizotropii kompozitu. Díky 

tepelné stabilitě se whiskery křemíku využívají k vyztužení hliníkových slitin pro výrobu 

tepelně a mechanicky namáhaných spalovacích motorů. 1, 2 

 

Obrázek 2.131 - Whiskery z karbidu křemíku. 
29

 

 Borová vlákna 

Vyrábějí se procesem chemického vylučování z par, v němž jsou bórové páry 

naneseny na rozžhavené jemné wolframové nebo na levnější uhlíkové vlákno. Touto 

metodou jsou vyráběna vlákna o průměru 100 -200 μm. Složitost výroby také ovlivňuje 

vysokou cenu. Bór poskytuje pevnost, tuhost a nízkou hmotnost a má vynikající 

kompresní vlastnosti a odolnost proti oděru. Má také vynikající tvarovou stabilitu 

při tlakovém namáhání. Borová vlákna jsou pětkrát silnější a dvakrát tužší než ocel. Vlákna 

výztuže se při použití s kovovými matricemi musí nejprve upravit nanesením tenké vrstvy 

z karbidu křemíku. Tímto dojde k zamezení nežádoucí reakce bóru s kovovou matricí. 

Použití pro kompozity s bórovou výztuží se pohybuje od sportovního zboží, jako jsou 

rybářské pruty, golfové hole, lyže a rámy jízdních kol, až po využití u leteckých konstrukcí. 

1, 23 
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Obrázek 2.14 - Řez borovým vláknem. 
24 

 Přírodní vlákna 

Nejčastěji se vyskytující přírodní vlákna jsou abaková, kokosová, lněná, bavlněná, 

konopná, juta, a sisal. Pocházejí z lýkových nebo vnějších stonků některých rostlin. 

Přírodní vlákna se těší zvýšené spotřebě kvůli malé spotřebě energie k výrobě, nízké 

hmotnosti, dobrým izolačním vlastnostem. Mají také nejnižší hustotu, ale pro méně 

náročné využití mají dostatečnou tuhost a pevnost. Po druhé světové válce došlo 

k obrovskému nárůstu výroby syntetických vláken a používání přírodních vláken 

se výrazně snížilo. S rostoucími cenami ropy a ekologickými úvahami došlo k oživení 

používání přírodních vláken. Zejména v automobilovém průmyslu jsou použita tato vlákna 

v nekonstrukční části automobilu či jako alternativa ke skleněným vláknům. Termosety, 

či termoplasty zesílené přírodními vlákny se díky snadné manipulaci a málo nákladné 

recyklaci nejčastěji vyskytují ve dveřních panelech a v opěradlech sedadel. 23 

 

Obrázek 2.15 - Mikrostruktura bavlněného vlákna. 
25
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2.2 Adheze v kompozitech 

Vlastnosti výsledného kompozitu jsou zcela závisle na schopnosti spojení základní 

matrice a vyztužení. Proto se nemohou všechny druhy matric spojit se všemi druhy 

výztuží. U některých druhu vyztuží, jako jsou například borová vlákna, může dojít 

k vzájemné reakci s kovovou matricí. Výztuž, která je v matrici především kvůli zlepšení 

jejích vlastností, by se při nedostatečně pevném spojení mohla pohybovat, 

nebo se dokonce od matrice zcela oddělit. Při takovémto oddělení by již matrice 

nedokázala zabránit reakci výztuže s vnějším prostředím a došlo by tak k oxidaci 

čí naleptání výztuže. Pokud je ale spojení mezi komponenty zcela zdárné, získáme tím 

zcela jedinečný materiál, který bude mít výhodné vlastnosti obou komponent. Také 

při správném spojení může matrice zcela zdárně rozložit zatížení na výztuž. Zcela typickým 

příkladem je poškození materiálu během tahové zkoušky, ke kterému dojde 

až při porušení vazeb. 2 

 

Obrázek 2.16 – Odtržení výztuže od matrice laminátů při tlakovém zatížení. 
26

 

 

2.2.1 Druhy adheze 

Adhezi v kompozitních materiálech lze dělit na mechanickou, fyzikální a chemickou. 

 Mechanická adheze 

Mechanickém adheze je spojení matrice a disperze pomocí zaklínění jejich nerovností 

na povrchu. S větší drsností povrchu a dokonalejším vzájemným stykem se kvalita 

zaklínění zvyšuje a materiál tak vydrží mnohem větší smykové napětí. K rozdělení povrchů 

dochází až po úplném ustřižení stykových ploch. Na stykových plochách zaklínění 

se vytváří velké tlakové síly z důvodů rozdílných tuhostí komponent. Z důvodů působení 

těchto tlakových sil může u méně kvalitních porézních matric docházet ke vzniku 



25 
 

mikrodutin. U kvalitních matric, které neobsahují póry zabrání atmosférický tlak vzniku 

mikrodutin. Při dokonalém zaklínění různých výstupků a prohlubní lze toto spojení 

znázornit schématem na obrázku. V reálném spojení je styčných ploch mezi vrchním 

vláknem a spodní matricí méně. 2 

 

Obrázek 2.17 – Dokonalé schéma styk mechanického zaklínění. 
2
 

 

Obrázek 2.18 - Reálné schéma styku mechanického zaklínění. 
3 

 

 Fyzikální adheze 

Fyzikální adheze má blízkou souvislost s Van der Vaalsovou vazbou mezi výztuží 

a matricí. Síly působící v této vazbě mohou působit až do vzdálenosti 0,5 nm a jejich 

přibližná velikost odpovídá teoretické pevnosti rozhraní až 7 GPa. Jestliže byla 

vyhodnocena tato vazba dostatečně silná a nabývá vyšších hodnot pevností, lze tuto 

vazbu považovat za vhodnou k adhezivnímu spojení. Smáčivost matrice a disperze s touto 

vazbou blízce souvisí. Pomocí povrchového napětí a energie je možné vyjádřit smáčivost 

dvou látek, ze kterých je jedna tuhá a druhá kapalná. U kompozitních materiálů nejčastěji 

kapalnou fázi představuje matrice a pevnou fázi disperze. 2 
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Obrázek 2.19 - Schématické znázornění smáčivosti. 
27

 

Jestliže je úhel α roven 180° jde o látky dokonale nesmáčivé, kapalina na povrchu 

materiálu vytvoří kulový tvar a se základním materiálem se dotýká pouze v jednom bodě. 

Tento stav kapaliny je ovšem pouze teoretický, nastane pouze na dokonale hladkém 

povrchu. Mezní bod pak představuje úhel o velikosti 90°, kdy se se zmenšujícím úhlem 

smáčivost zvyšuje. Ideálního stavu pak těleso dosahuje při nulové velikosti stupňů, kdy 

kapalina na povrchu tělesa vytvoří souvislou tenkou vrstvu. V reálném prostředí musíme 

zahrnout další ovlivňující faktor, a to drsnost povrchu na rozhraní, kdy výčnělky 

nedokonale hladkého rozhraní ovlivňují úhel smáčivosti. Proto se pro přiblížení 

se k reálnějšímu stavu zavádí faktor drsnosti „D“, který je dán poměrem velikosti 

skutečného povrchu k velikosti povrchu ideálně hladkého. Z tohoto můžeme tedy odvodit, 

že u látek s dobrou smáčivostí drsnost povrchu adhezní vlastnosti zlepšuje, a u látek 

nesmáčivých drsnost povrchu na rozhraní naopak adhezi zhoršuje. 2 

Jako výztuž pro kompozitní materiály se nejčastěji používají skleněná a uhlíková 

vlákna, která mají malou přilnavost k matrici. Proto se již ve výrobě těchto výztuží musí 

upravovat jejich povrch, a tím smáčívost zvýšit. 2 

 

Tabulka 1.1 - Hodnoty povrchového napětí běžných kapalin a pevných látek. 
2
 

Kapalina Líh  Olej  Glycerin  Voda  Rtuť 

Povrchové napětí  
[N/m] 

20 33 64 73 480 

Látka  Plast  Sklo  Keramika  Kov  Org. látka 

Kritické povrchové napětí 
[N/m]  

20-30  80-100  100-1000  400-2000  500-5000 
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 Chemická adheze 

Pomocí reakce matrice s disperzí muže dojít k chemické adhezi. Takto vzniklá 

chemická vazba může být velice přínosná, protože její velikost muže dosáhnout teoretické 

pevnosti až 70 GPa do působící vzdálenosti až 0,3 nm. Chemická vazba na rozhraní vzniká 

za dvou předpokladů. Matrice a její výztuž se vzájemně prolíná a na jejich rozhraní vzniká 

difuzní mezivrstva s velmi velkou adhezí. Druhý předpoklad je vznik chemické sloučeniny 

na rozhraní mezivrstvy, která vznikne chemickou reakcí matrice a disperze. 2 

 I přes kladné vlastnosti chemické vazby může výsledné vlastnosti kompozitního 

materiálu ovlivnit i negativní stránka tohoto typu vazby. Výztuž matrice je převážně 

tvořena malými částečky, nebo tenkými vlákny. Při silném prolínání s matricí 

nebo chemické reakci může dojít k silnému úbytku výztuže. Také některé difuzní, 

ale především chemické mezivrstvy, mohou mít nežádoucí vliv na výsledné vlastnosti 

a zapříčiní zvýšení křehkosti a snížení pevnosti celého spoje vazby. Proto k poruše vazby 

dojde právě v tomto spoji. 2 

Pokud hrozí vznik těchto nežádoucích účinků, vkládá se mezi matrici a výztuž 

mezivrstva, která působí jako ochrana proti difuzi. Typickým příkladem proti nežádoucí 

reakci borových vláken s kovovou matricí je ochrana tvořena vrstvou karbidu křemíku 

nanesena na povrch výztuže. 2 

2.2.2 Měření adheze v kompozitech 

Z předchozích kapitol je zcela jasné, že výsledné vlastnosti kompozitu závisí 

na schopnosti spojení matrice a disperze. Kvalitu spojení lze jen těžce stanovit 

ze vzájemné smáčivosti vláken s matricí a jejich povrchového napětí. Proto k vyhodnocení 

kvality spoje existuje velká řada metod, které mohou vyhodnotit adhezní síly přímo 

na rozhraní jednodušším způsobem. Měření adheze v kompozitních materiálech 

lze rozdělit na přímé měření adheze, porovnávací měření adheze a měření přímo 

na kompozitech. 2 

 Přímé metody měření adheze 

Určení přímého adhezního napětí ze statických zátěžových zkoušek je možné, pokud 

je mezi oběma materiály rovinné rozhraní. Pro stanovení normálového napětí je nutné 

toto spojení zatěžovat pomocí příčného tahového napětí. Pro stanovení smykového 

napětí je nutné použít zatížení ve směru podélném. 2 
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Obrázek 2.20 - Stanovení normálového napětí. 
2
 

 

Obrázek 2.21 - Stanovení smykového napětí. 
2
 

Také pomocí trojbodového ohybu lze dojít k vyhodnocení tečného adhezivního 

napětí. Za předpokladu, že zkoušené rozhraní je v neutrální rovině ohybu. V této rovině 

je smykové napětí největší. Po překročení kritického smykového napětí na spoji dojde 

k poškození spoje zkoušeného vzorku delaminací. 2 

 

Obrázek 2.22 - Stanovení tečného napětí pomocí trojbodového ohybu. 
2
 

  Porovnávací metody měření adheze 

Pomocí porovnávací metody nelze určit přesnou hodnotu adheze. Úkolem této 

metody je porovnat kvalitu adheze na rozhraní s jinými výsledky. Nejběžněji používané 

metody porovnání adheze je pomocí vrypového, mřížkového a odlupovacího testu. 2 
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 Vrypový test 

Tento test se používá k posouzení soudržnosti tenké vrstvy materiálu na výrazně 

hrubším vzorku materiálu druhého. Princip této metody je ve vytváření vrypu pomocí 

kužele připomínající Rockwellův hrot. Přítlačná síla hrotu je postupně navyšována dokud 

se vrchní tenká vrstva neodtrhne od základního materiálu. Velikost adheze se rovná této 

síle potřebné k odtržení. Tento test je zcela nevhodný pro měření adhezních sil u měkkých 

matic. 2 

 

Obrázek 2.23 - Schématické zobrazení vrypového testu. 
2
 

 Mřížkový test 

Mřížkový test se používá stejně jako ten předchozí pro posouzení adhezní síly tenké 

vrstvy materiálu přimknuté k výrazně silnějšímu základnímu materiálu. Do vrchní tenké 

vrstvy se vryje nástrojem 10 vrypů ve dvou na sebe kolmých směrech ve vzdálenosti 

1mm. Vrypy musí být zcela proryty skrze vrchní vrstvu. Na tímto vytvořenou mřížku 

se nalepí a posléze strhne páska. Měřítkem pro kvalitu adheze je procentuální zůstatek 

neodtržených čtverečků od povrchu. 2 

 

Obrázek 2.24 - Schématické zobrazení mřížkového testu. 
2
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 Odlupovací test 

Tento test je možné použít na zjištění síly odlupu, je-li jeden z materiálů více ohebný 

a umožní větší ohyb. Konstantní poloměr ohybu zajišťuje speciální přípravek ve kterém 

je materiál fixován. Velikost odlupovací síly vztažené k jednotce délky hranice odloupnutí 

je měřítkem adheze. 2 

 

Obrázek 2.25 - Schématické zobrazení odlupujícího testu. 
2
 

 Měření adheze přímo na kompozitech 

Jde o porovnávací metody zkoušky, při kterých lze i určit velikost adhezního napětí. 

Přímé určení velikosti napětí lze provést pouze za velkého zjednodušení. 

 Vytrhávací zkouška 

Tato základní zkouška je určena pro zjištění velikosti adheze pro kompozitní materiály 

s vláknovou výztuží. Řada vláken je zalitých do matrice s postupně zvyšující se hloubkou. 

Poté se jednotlivá vlákna zatíží, dokud nedojde k jejich poškození. U vláken s malou 

hloubkou zalití dochází k vytržení z matrice. U vláken s velkou hloubkou zalití dojde 

k poškození přetržením. Při délce vláken, kdy je pravděpodobnost poškození přetržením 

a vytržením, se označuje jako kritická délka. Tato kritická délka je důležitým 

charakteristickým znakem pro rozdělení poruch různých vláken, ale také znakem míry 

jejich adheze. Čím menší je kritická délka, tím větší je adheze vláken. Toto pravidlo platí 

pouze za konstantních podmínek. 2 

 

Obrázek 2.26 - Schématické zobrazení vytrhávací zkoušky. 
2
 

 V – vytržená vlákna, P – přetržená vlákna, lk – kritická délka 
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 Příčný test kompozitu 

Tento test je vhodný pro kompozitní materiály se spojitě uspořádanými vlákny 

výztuže. Vzorek kompozitního materiálu je zatížen pomocí takové síly ve směru kolmém 

na vlákna výztuže. Přibližná hodnota normálové adhezní síly se rovná velikosti meze 

pevnosti. Po překročení meze pevnosti vzniká lamelární lom. 2 

 

Obrázek 2.27 - Schématické zobrazení příčného testu. 
2
 

 Podélný test s výřezy 

Tento test je vhodný pro kompozitní materiály se spojitě uspořádanými vlákny 

výztuže, stejně jako ten předešlý. Rozdílem je speciální tvar zkoušeného vzorku a směr 

jeho zatížení. Při této zkoušce má zkoušený vzorek kompozitního materiálu speciální 

výřezy a je zatížen tahovou silou ve směru osy vláken výztuže. Přibližná hodnota tečné 

adhezivní síly se poté rovná velikosti meze pevnosti. Po překročení meze pevnosti dojde 

k lomu usmyknutím rozhraní mezi matricí a vlákny výztuže. 2 

 

 

Obrázek 2.28 - Schématické zobrazení principu podélného testu. 
2
 

 Posouzení podle charakteru lomu 

Z charakteru lomové plochy lze vyhodnotit kvalitu rozhraní. V následujících obrázcích 

je zobrazena lomová plocha kompozitu s Mg-Al matricí s výztuží z grafitových vláken. 

Zkoušené vzorky kompozitu byly namáhány ve směru osy vláken. 
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V prvním obrázku je zobrazen příčný lom po vláknech zapříčiněný malou adhezí 

výztuže s Mg matricí. K příčnému lomu došlo v MgAl4 matrici z důvodů křehkého rozhraní, 

který je zobrazen na druhém obrázku. 2 

 

Obrázek 2.29 - Příklad lomových ploch kompozitu.
 2
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3 Využití kompozitních materiálů 

Díky svým vlastnostem, které se dají podle potřeby upravovat, je kompozitní materiál 

vhodný pro využití v mnoha odvětvích průmyslu. Kombinace karbonových vláken 

s epoxidovou pryskyřicí je nepřeberné množství v každém odvětví průmyslu, proto uvedu 

jen některé z typických příkladů. 

 

3.1 Využití v automobilovém průmyslu 

Přestože se automobilový průmysl tradičně otáčí kolem oceli, kompozity si prosadily 

své zastoupení. Vývoj ekologických norem týkajících se snižování emisí ovlivnil zvyšující 

se poptávku na snižování hmotnosti vozidel. Automobilový průmysl vyhodnotil snížení 

hmotnosti jako jeden z hlavních způsobů, jak zůstat v souladu s novými omezeními. Každé 

snížení hmotnosti automobilu o 45 kg snižuje spotřebu paliva o 2-3 %. 30 

Každá minuta zpoždění výroby aut stojí desítky tisíc korun. Velikou výhodu poskytují 

pryskyřicové matrice a epoxidy, které vědci zdokonalili, tak aby jejich vytvrzení trvalo 

jen několik desítek sekund. 30 

Bohužel kompozity mají pořád několik nevýhod. Jednou z těch nejvíce viditelných 

je jejich cena, která je mnohdy desetkrát větší než slitiny z hliníku a hořčíku. Proto 

se s největším zastoupením můžeme setkat u moderních luxusních vozidel, či u závodních 

vozidel, kde rozhodují jejich bezkonkurenční vlastnosti. Problém vyvstal i s ohledem 

recyklace uhlíkových vláken. Již existují společnosti zabývající se recyklací kompozitu 

s uhlíkovými vlákny, ale nemají dostatečnou kapacitu, aby pojmuli tak veliký objem 

materiálu, který automobilový průmysl vyprodukuje. 30 

 

3.1.1 Ložiskové kompozitní materiály 

Některé kompozitní materiály jsou velice výhodné pro použití jako ložiskové 

materiály. Kvůli možnosti zkombinování dvou materiálů s rozdílnou tvrdostí 

a koeficientem tření jsou výhodné jako materiál pro třecí dvojice. Jejich nejvýhodnější 

použití je tam, kde nemůžeme použít běžné mazadlo. Prvním zcela typickým příkladem 

je hůře tavitelná matrice z uhlíkové oceli se snadno tavitelnou disperzí tvořené z  50 % 

částic stříbrné pájky. Disperze při zvýšení teploty se částečně nataví a má schopnost 

částečně zastoupit mazadlo. 2 
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Druhý typ kompozitního materiálu je s běžnou kovovou matricí (0,4 % C a 13 % Cr) 

sloučenou s několika desítkami procent tuhých mazadel (MoS2) jako disperzí. Tato 

sloučenina dosahuje až 0,02 koeficientu tření, který je desetkrát lepší než u šedé litiny. 2 

 

Obrázek 3.1 - Kluzné kompozitní ložisko. 
28

 

3.1.2 Kompozitní karbonová kola 

První karbonové kolo s termoplastickou matricí bylo vyráběno kombinací pryskyřice 

s uhlíkovou výztuží za vysokých tlaků společnostmi SABIC a Kringlan Composites. Oproti 

kolům konstruovaných z hliníku je o 20 % lehčí. Díky nižší hmotnosti kol má vliv na snížení 

spotřeby pohonného paliva, snížení hluku z vozovky, snížení brzdné dráhy a rotační 

setrvačnosti. Kola s uhlíkovým vláknem jsou také chemicky odolná. To přináší značnou 

výhodu oproti ocelovým kolům během chemické úpravy vozovky u vnitrozemních států, 

či vyšší odolnost vůči soli u států přímořských. 31 

Kromě zdokumentovaných výhod, některé odhady nyní také naznačují, že úspora 

hmotnosti u kol poskytuje dvojnásobek výhod než obdobné snížení hmotnosti rámu 

vozidla. Průmysl si začíná uvědomovat, že tato technologie není jen pro vysoce luxusní 

automobily, ale v blízké budoucnosti se bude také hromadit až k masově vyráběným 

vozidlům. 31 

 

Obrázek 3.2 – Kompozitní kolo společností Sabic a Kringlan Composites. 
31 
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Velikou výhodu také poskytuje kompozitní kolo s integrovaným elektromotorem. 

U elektrických vozidel je běžný spalovací motor nahrazen jedním nebo několika 

elektromotory. V německé společnosti Fraunhofer LBF vyvinuli kompozitní lehké kolo 

s integrovaným elektromotorem v rámci společného projektu v oblasti elektromobilu. 

Kolo vyrobeno pomocí polymeru s vyztuženými uhlíkovými vlákny (CFRP) má rozměr 6,5 x 

15 palců a hmotnost přibližně 3,5 kg. Snížení hmotnosti v porovnání s ocelovým kolem 

stejného rozměru je až o 60 % v závislosti na konstrukci kola. Ve srovnání s hliníkovým 

odlitkem se hmotnost snížila přibližně o 56 %. Příruba integrovaného motoru není přímo 

spojená s podstavcem ráfku, díky tomu se zabraňuje přenosu radiálního a axiálního 

zatížení přímo na elektromotor. V oblasti, kde je spojení elektromotoru s kompozitním 

kolem lze dosáhnout zvýšení tlumících schopností pomocí použití vláken s vysokou 

pevností. 32 

 

Obrázek 3.3 – Řez kompozitním kolem společnosti Fraunhofer LBF. 
32 

 

3.1.3  Kompozitní blok motoru 

Inženýr Matti Holtzberg během posledních čtyřiceti let pracoval na vytvoření 

ultralehkého kompozitního motoru s dostatečnou výdrží, aby nahradil bloky motoru 

vyrobené z litiny nebo hliníku. Materiál pro motor se skládá z tenkých uhlíkových vláken 

a s matricí z epoxidové pryskyřice. Výsledný materiál je smíchán, v kašovitém stavu odlit 

do formy a následně vytvarován pomocí přesného lisování. Nové bloky motoru jsou 

o 45 až 50 % lehčí než srovnatelný hliníkový blok. Další velkou výhodou je úspora času, 

kdy kompozitní povrchy vytvořené pomocí přesného lisování nepotřebují dokončovací 

operace a je nutné jen minimální obrábění. Také ve srovnání s odléváním jsou náklady 

na nástroj o 50 % nižší a životnost nástroje je pět až desetkrát větší. Používání uhlíku 
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a epoxidu namísto kovové slitiny významně snižuje hluk, vibrace a tvrdost kvůli tlumicím 

vlastnostem vlákna a pryskyřice. Kvůli vysoké pořizovací ceně je tento motor vhodný tam, 

kde hraje každé odlehčení automobilu velkou roli. 33 

 

Obrázek 3.4 – Forma motoru. 
33

 

3.1.4 Kompozitní karoserie a podvozky 

Využití karbonových vláken pro výrobu karoserie a podvozků bylo vždy doménou 

sportovních vozů. Společnosti jako McLaren, Lotus, BMW se snaží vyvíjet nové druhy 

podvozků pro svá super sport vozidla. Výroba těchto vozidel je vždy omezená na nízký 

počet vyrobených kusu. Díky vysoké tvrdosti, pružnosti a nízké váze jsou kombinace 

karbonových vláken s polymerní matrici (CFRP) zcela ideální pro odlehčení sportovních 

vozidel. Zcela ideální je i jejich schopnost ochrany vůči vnějšímu prostředí. 

U kompozitních materiálu dochází k mnohonásobně menším korodujícím účinkům 

než jako u podvozků ocelových. Karoserie vytvořena pomoci CFRP má schopnost 

pohlcovat větší množství energie, která se při nárazu rozprostře. Po poškození větším 

nárazem lze tuto karoserii velmi lehce opravit. Antikorozní vlastnosti se ani po poškození 

nemění. Od velkosériové výroby pro běžné vozidla automobilky odrazuje vysoká cena 

uhlíkových vláken, kterou ovlivňuje omezená kapacita výroby. 34 

 

Obrázek 3.4 - Karoserie elektromobilu BMW i3. 
34 
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Společnost Scania spolupracuje s technickým institutem ve Stockholmu na využití 

kompozitních matriálů pro nákladní vozidla. Využití uhlíkových vláken v polymerní matrici 

(CFRP) pro konstrukci podvozku užitkových vozů může přinést snížení jejich hmotnosti 

až o 40 %. Tato úspora hmotnosti může být využita pro zvýšení hmotnosti převáženého 

materiálu. Pro městskou hromadnou dopravu by tato úspora hmotnosti znamenala 

snížení škodlivých výfukových plynů ve městech. 35 

 

Obrázek 3.5 – Vizualizace vyvíjeného podvozku společnosti Scania. 
35 

 

3.2 Využití v leteckém průmyslu 

Paliva představují přibližně třetinu celkových nákladů letecké společnosti. Hlavním 

cílem leteckého průmyslu je snížení hluku letadel a snížení spotřeby paliv. Těchto úspor 

lze dosáhnout nahrazením tradičních součástí z titanu lehčími kompozitními materiály 

ve velkých částech letadel. Každé snížení hmotnosti letadla o jeden kilogram znamená 

ušetřit přibližně 1 milion dolarů nákladů po celou dobu životnosti letadla 

 

Obrázek 3.6 – Využití různých druhů materiálu v letadle Boeing 787. 
35 
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3.2.1 Kompozitní motor letadla 

Na první pohled je proudový motor velice jednoduchý stroj. Lopatky stlačující vzduch 

do spalovací komory s palivem, jsou usazeny na centrální hřídeli. Po vstříknutí paliva 

do spalovací komory a následném zážehu vzniknou spaliny, které při vycházení z motoru 

ženou letadlo vpřed. Ve skutečnosti za konstrukcí celého motoru stojí obrovský počet 

výpočtu, který musí zahrnovat například odolnost lopatek motorů vůči tlakům, vysokým 

teplotám a korozivním účinkům. 37 

První společnost, která úspěšně zavedla komerční tryskové motory s lopatkami 

z uhlíkových vláken, byl americký výrobce motorů General Eletric. Jejich počáteční motor 

byl GE90, který poprvé vstoupil do provozu v roce 1995 v letadle Boeing 777. Lopatky 

pro motor GE90 se vyrábějí z předlisků vyřezávaných pomocí ultrazvuku. Výsledný 

předlisek je poté vložen do formy a pokryt pryskyřicí. Vytvrzení probíhá v autoklávu 

při teplotě přibližně 150 °C. Do výsledných rozměrů jsou obráběny pomocí pětiosých CNC 

center. Aby se zabránilo poškození čepelí při střetu s ptáky a jinými předměty, jsou 

přední, zadní hrany a špičky opatřeny vyměnitelným povlakem z titanu. Tyto kompozitní 

materiály zajišťují snížení hmotnosti o 10-15 % oproti klasickým motorům. Společnost 

uvedla, že během 7,5 milionu provozních hodin nebyly vyžadovány žádné speciální opravy 

a navzdory více než 100 zaznamenaným incidentům s ptáky bylo nutné zcela vyměnit 

pouze tři ostří. 38 

 

Obrázek 3.7 – Motor GE 90. 
39 
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Obrázek 3.8 – Kompozitní lopatky ventilátoru. 
38 

3.2.2  Kompozitní křídla 

Dobrý poměr pevnosti k hmotnosti polymerů vyztužených uhlíkovými vlákny činí 

tento materiál dobrou volbou pro konstrukci křídel. Také křídla vyrobená z uhlíkových 

vláken vykazují větší pružnost než jejich předchůdci vyrobeni z hliníku.  

Společnost Airbus si nechává vyrobit v mnoha zemích Evropy křídla pro svá letadla. 

Díly křídel pro letadlo A350 musí být nejprve vyrobeny z pásků uhlíkových vláken, která 

jsou impregnována epoxidovou pryskyřicí a následně vytvrzena v masivní vysokotlaké peci 

nazývané autokláv. Křídlo je tvořeno převážně kompozitním materiálem, i když s kovovou 

konstrukcí žeber, vnitřními rámy a upevněním k trupu letadla. Odolnost křídla vychází 

ze dvou centrálních skříní, které musí byt vytvořeny rozpěrami z uhlíkových kompozitů. 

Rozpěry jsou vyráběny z kompozitu z důvodů úspory hmotnosti a stejné tepelné 

roztažnosti jako vnější karbonový plášť křídel. 40 

 

Obrázek 3.9 – Žebrování křídla letadla Airbus A350. 
41 
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Vývoj nových inteligentních materiálů a současná potřeba lepšího výkonu stále více 

podněcují konstruktéry ke konceptu morfingových křídel letadel. Tyto modely letadel mají 

schopnost přizpůsobit a optimalizovat svůj tvar křídel potřebám během letu. S prvním 

nápadem takových to křídel přišli bratři Wrightové, kteří se inspirovali křídly ptáků. 

U svých letadel měnili tvar křídel pomocí drátů a řemenic. Inženýři z MIT a NASA se tuto 

myšlenku snaží dále rozvést a zvýšit tak efektivitu letu. 42 

Základním principem nového křídla je použití řady drobných, lehkých konstrukčních 

kompozitních dílů, které se mohou skládat podobně jako Lego. Dva malé motory natáčí 

každé křídlo během letu. To umožňuje, aby celé křídlo změnilo tvar bez použití jakýchkoli 

klapek. Lepší aerodynamika křídel by měla přispět k letu s méně hlukem a nižší spotřebou 

paliv. 42 

 

Obrázek 3.10 – Model morfingového křídla. 
42 
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4 Využití karbonových vláken při konstrukci nástrojů 

a upínacích prvků 

Nejčastěji se kompozitní materiály využívají v automobilovém a leteckém průmyslu, 

ale díky jejich vlastnostem jsou výbornou volbou i pro konstrukci obráběcích strojů. 

Největší uplatnění mají u dynamicky zatížených částí strojů, jako jsou portálové 

a vřetenové nosníky, hlavy obráběcích vřeten a držáky nástrojů. 43 

Karbonové nástroje a upínače jsou vhodné pro použití při frézování méně dostupných 

míst, při kterých musí být velké vyložení frézy. Díky své vyšší tuhosti a schopnost útlumu 

vibrací nemusí dojít ke snížení řezných rychlostí, a tím i k snížení produktivity obrábění. 

 

4.1 Kompozitní vřetena a jejich hřídele 

Hlavní částí obráběcího stroje je vřeteno s hřídelí, u kterého podstatné snížení 

hmotnosti výrazně sníží potřebnou energii k uvedení do pohybu. Hřídel vyrobená 

z uhlíkovo-grafitového kompozitního materiálu má mnohonásobně menší teplotní 

roztažnost, vysokou dynamickou tuhost a schopnost méně přenášet vibrace než podobná 

hřídel vyrobená z oceli. 43 

Společnost Fukuda ve spolupráci se společnosti Compotech vyvíjí kompozitní hřídele 

pro elektrovřetena vyrobená z uhlíkovo-grafitového kompozitu. Takto vyrobená hřídel má 

až desetkrát nižší teplotní roztažnost, třikrát nižší hmotnost a pětkrát lepší útlum vibrací 

při stejné tuhosti v ohybu, než rozměrově stejná ocelová hřídel. Nejenže nižší hmotnost 

hřídele má podstatný vliv na snížení spotřeby energie, která je potřebná k jejímu 

roztočení a zastavení, ale také má vliv na životnost ložisek na které vyvíjí mnohonásobně 

menší tlak. 43 

 

Obrázek 4.1 – Řez modelu elektrovřetena. 
44 
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4.2 Kompozitní upínací prvky 

Na upínací prvky jsou kladeny vysoké nároky na jejich vlastnosti. Měli by mít vysokou 

pevnost v ohybu a dynamickou vyváženost. Dále dobré tlumící vlastnosti, aby případné 

vibrace vzniklé při obrábění neovlivňovali kvalitu povrchu a schopnost oddělování třísky. 

Velkou nutností je také schopnost vyvolání vysoké upínací síly, která dokáže přenášet 

vysoké kroutící momenty s možností krátkého upínacího času. Velkou výhodou 

je možnost přívodu chladícího media přímo až k místu řezu. Upínací prvky lze dělit podle 

typu upnutí do čtyř kategorií, které jsou mechanické, hydraulické, tepelné a speciální 

upínače.  

Kompozitní upínací prvky lze tedy zařadit do kategorie speciálních upínacích prvků, 

z důvodu použití nestandardních materiálů. 

Společnosti Hofmeister a Compotech vyvíjí hydraulický upínací systém (HSK-A63) 

s kombinací kovu a uhlíkových vláken v polymerní matrici. Uhlíková vlákna s vysokou 

pevností a modulem pružnosti jsou navíjena v polymerní matrici pod úhlem +45°, 0° a -45° 

vůči středové ose upínacího zařízení. 45 

Takto vyrobený mechanický upínač má čtyřikrát nižší hmotnost, dvanáctkrát vyšší 

útlum vibrací, sedmkrát vyšší tuhost a jeden a půl krát vyšší tuhost v porovnání 

s podobným ocelovým upínačem. Díky polymerní matrici má také zvýšenou odolnost vůči 

korozi. Pro tyto výhodné vlastnosti by mohl být využíván při frézování hlubokých kapes, 

forem a hůře dostupných míst, při kterých je nutné větší vyložení frézy.  Nevýhoda takto 

konstruovaného upínače je v možnosti vzniku zbytkového napětí a snížení lomové 

houževnatosti. 45 

 

Obrázek 4.2 – Srovnání klasického ocelového a kompozitního upínače. 
45 
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Při porovnávání tlumících schopností byl použit konvenční ocelový upínač a ocelový 

upínač s podílem 20 % uhlíkového vlákna, ve kterých byly upnuty válcové rychloposuvové 

frézy s průměrem 20 mm. 45 

Pomocí frekvenčních charakteristik byla zjištěna téměř shodná hodnota vlastní 

frekvence u obou nástrojových upínačů s upnutými frézami, kdy varianta „A“ zastupující 

klasický ocelový upínač měla hodnotu Ω = 1 569 Hz a varianta „B“ zastupující kompozitní 

upínač měla hodnotu Ω = 1570 Hz. Z grafu je znatelné, že kompozitní upínač má větší 

schopnost tlumení. 45 

 

Graf 4.1 – Frekvenční charakteristika upínacích zařízení. 
45 

 

V dalším hodnocení se porovnávalo chování každé sestavy při obrábění bez chladicí 

kapaliny a za různých řezných podmínek. Z druhého grafu je jasně zřetelné, že sestava „B“ 

má v kterémkoli bodě průběhu grafu větší schopnost tlumení vibrací vzniklých během 

obrábění. 

 

Graf 4.2 – Průběh kmitání pro jednotlivé řezné podmínky u obou nástrojových sestav. 
45 

 



44 
 

Tabulka 4.1 – Nastavení řezných podmínek. 
45 

Číslo experimentu 
Řezná rychlost vc 

[m*min-1] 
Posuv na zub fz 

[mm] 
Axiální hloubka třísky ap 

[mm] 

1 120 0,2 0,3 

2 120 0,22 0,45 

3 120 0,21 0,4 

4 120 0,24 0,35 

5 150 0,21 0,45 

6 150 0,24 0,3 

7 150 0,2 0,35 

8 150 0,22 0,4 

9 180 0,22 0,4 

10 185 0,21 0,35 

11 185 0,22 0,3 

12 185 0,2 0,45 

13 220 0,22 0,35 

14 220 0,2 0,4 

15 220 0,24 0,45 

16 220 0,21 0,3 

 

4.3 Kompozitní nástroje 

Společnost Hofmeister vyvíjí novou konstrukci obráběcího nástroje vyrobeného 

z nosného ocelového tělesa a kompozitní uhlíkové výplně. Jako první prototyp nástroje 

předvedla hybridní frézovací hlavu o průměru 160 mm pro rovinné frézování. Společnost 

při výrobě frézovací hlavy zachovala stejné rozměry a hodnoty jako má klasická 

standardní frézovací hlava. Byly také použity shodné břitové destičky. 46 

Při srovnávacím testu hybridní a klasické frézovací hlavy se obráběl litinový odlitek 

na maximální hodnotou rovinnosti 0,025 mm a drsnosti povrchu Ra 1,6 µm. Při prvním 

pokusu (hrubování), kdy byly nastaveny hraniční řezné podmínky, došlo k vytržení 

frézovací hlavy z upínače a zastavení frézy. U frézovací hlavy nedošlo k poškození, ale jen 

k výměně poškozených plátků a ke kontrole těch stávajících. Při finálním testování byly 

upraveny podmínky, aby finální plocha splňovala předepsanou kvalitu povrchu a nedošlo 

k vytržení. 46 

Při hrubovacím procesu hybridní frézovací hlavou bylo zjištěno zatížení vřetene 25 % 

oproti 29 %, které bylo naměřeno při frézování klasickou frézovací hlavou. Snížení zatížení 

vřetene bylo způsobeno snížením hmotnosti celého nástroje a dlouhodobě může ovlivnit 

přesnost a životnost vřetene. 46 
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Při celkovém souhrnu celého obrábění se projevila hybridní frézovací hlava jako méně 

akusticky projevující se, lépe utlumující vibrace vznikající při frézování, méně zatěžující 

vřeteno stroje a vetší rovinnosti obrobeného povrchu. 46 

 

Tabulka 4.2 – Srovnání parametrů frézovacích hlav. 
46 

Parametr 
Hybridní frézovací hlava 

Hofmeister 
Klasická ocelová frézovací hlava 

Hmotnost frézovací hlavy 
[kg] 

2,57 4,28 

Rovinnost obrobené plochy 
[mm] 

0,0195 0,0246 

Drsnost obrobené plochy Ra 
[µm] 

1,6 1,6 

Zatížení vřetene při frézování 
[%] 

25 29 

 

 

Tabulka 4.3 – Frézovací parametry pro hybridní frézovací hlavu. 
46 

Parametr Hrubování Dokončování 

Otáčky n 
[ot*min-1] 

360 360 

Axiální hloubka třísky ap 
[mm] 

2 0,5 

Posuv na zub fz 
[mm] 

0,1 0,05 

Počet zubů z 
[-] 

16 16 

 

Obrázek 4.3 – Upnutí frézovací hlavy společnosti Hofmeister. 
46 
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Obrázek 4.4 – Srovnání klasické frézovací hlavy s hlavou společnosti Hofmeister. 
46 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce byla analýza využití kompozitního materiálu 

ve strojírenství. V úvodní části byl obsazen historický vývoj kompozitních materiálů. 

Následujícím důležitým bodem byla charakteristika a rozřazení materiálů do kategorií 

podle základního rozdělení, ve kterých byly shrnuty kladné i záporné vlastnosti 

jednotlivých typů kompozitu a jeho součástí. Jedna z nejdůležitějších věcí ovlivňující 

výsledné vlastnosti materiálu je schopnost splynutí matrice a její výztuže. Síla tohoto 

spojení je ovlivněna druhem adheze, tak i vhodnosti kombinace jednotlivých druhů 

materiálů. Kvalitu tohoto spojení lze měřit pomocí několika destruktivních 

a nedestruktivních měření.  

V kapitole o využití kompozitních materiálů se práce zaobírá jednotlivými typickými 

zástupci používaných v automobilovém a leteckém průmyslu. Například, kdy kompozitní 

ložiska s kombinací hůře a snadno tavitelného materiálu, které funguje jako mazadlo, 

mohou být uplatněny v místech bez možnosti použití běžného mazadla.  

Díky velké schopnosti pohlcování vibrací má polymerní matrice s karbonovou výztuží 

velký potenciál nahradit klasické ocelové upínací prvky a frézovací hlavy. Se schopností 

více utlumovat vibrace během obrábění může obráběcí nástroj dosáhnout vyšší kvality 

obrobené plochy bez snížení řezných podmínek. Nově vyvíjena hlava společnosti 

Hofmeister méně zatěžovala vřeteno stroje a dosahovala mnohem vyšší rovinnost 

obrobené plochy. Stejně tak i hydraulický upínač vyrobený kombinací uhlíkových vláken 

v polymerní matrici a oceli měl v porovnání s klasickým hydraulickým upínačem mnohem 

větší schopnost tlumení vibrací, na které spolupracovaly společnosti Hofmeister 

a Compotech. 

Kompozitní materiály jako takové mají velký potenciál nahradit konvenční materiály, 

ale spoustu výrobců odrazuje jejich vyšší pořizovací cena, která je ovlivněna složitostí 

výroby. U uhlíkových vláken také ovlivňuje náklady na výrobu stále se zvyšující cena ropy 

a dehtu, z které se vyrábí. S příchodem lepší technologie výroby a zpracování 

se kompozity stanou dostupnějšími. 
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