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Abstrakct 

ABSTRAKT 

V diplomové práci, která prohlubuje poznatky z bakalářské práce, je řešena problematika 

mechanických vlastností a mikrostruktury polymerních kompozitních materiálů s uhlíkovou 

a hybridní uhlík-aramidovou výztuţí ve formě textílie. 

V teoretické části jsou definovány jednotlivé pojmy, vlastnosti a pouţití vybraných typů 

kompozitních materiálů. Zejména je pak řešena problematika materiálu na bázi uhlíkových 

a aramidových vláken, a také materiálu vzniklého kombinací zmíněných vláken, hybridní 

výztuţi, coţ je nezbytné pro následnou praktickou část. 

Stěţejní částí je část praktická, která se zabývá provedením mechanických zkoušek na ručně 

vyrobených zkušebních vzorcích a jejich následným vyhodnocením z hlediska chování 

a mikrostruktury materiálu. Cílem je porovnání získaných výsledků mechanických zkoušek 

mezi jednodruhovým a hybridním kompozitem v laboratorních podmínkách. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

uhlíková vlákna, aramidová vlákna, hybridní kompozit, mechanické zkoušky, mikrostruktura 

ABSTRACT 

The diploma thesis, which expands the findings of the bachelor thesis, is dealing with 

the problems of mechanical properties and microstructure of polymeric composite materials 

with carbon and hybrid carbon-aramid reinforcement in the form of fabric. 

The theoretical part defines the various concepts, features and usage of selected types 

of composite materials. Especially, there is solved the problems of material based on carbon 

and aramid fibers, and also the result of combinations of those fibers, hybrid reinforcement, 

which is essential for the subsequent practical part. 

Main section is the practical part which deals with the execution of mechanical tests 

on handmade specimens and their subsequent evaluation in terms of behavior 

and microstructure of the material. The goal is to compare the obtained results of mechanical 

tests between single-species and hybrid composite in laboratory conditions. 

KEYWORDS 

carbon fiber, aramid fiber, hybrid composites, mechanical tests, microstructure 
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1 ÚVOD 

Prohlubující se vyčerpávání přírodních zdrojů a nerostných surovin je důvodem, proč 

se člověk snaţí vyvíjet syntetické materiály, které mají srovnatelné nebo dokonce lepší 

vlastnosti neţ materiály přírodní. V 19. století, kdy byla výroba plastů výsledkem pokusů 

a náhody, dnes tyto syntetické hmoty na bázi polymerů stále častěji nahrazují tradiční 

materiály jako dřevo, kovy nebo sklo, a to především pro svou nízkou měrnou hmotnost, 

odolnost vůči degradaci, lepší izolační vlastnosti nebo snadnější zpracování. [1, 2] 

Rozvoj kompozitních materiálů je velmi progresivní v celosvětovém měřítku. Materiály 

z kompozitů nacházejí uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích. Ovšem myšlenka 

vzájemného kombinování různých druhů materiálů do jednoho výsledného celku je jiţ velmi 

stará. I taková příroda vyuţívá kompozitního principu velmi hojně. Typickými příklady 

mohou být například struktury dřeva nebo včelí plástve kombinující prvky, které zajišťují 

odolnost proti mechanickému namáhaní s prvky zabezpečujícími další funkce, jako 

je například přenos látek nutných pro vývoj struktury. Dnes se s kompozitními materiály 

můţeme setkat u běţných věcí, jako jsou například lyţe, tenisové rakety nebo části lodí, 

u méně běţných věcí v podobě komponent pro letecký a kosmický průmysl. [1, 3] 

V práci bude rozebrána problematika vláknových kompozitních materiálů, konkrétně 

polymerních kompozitů na bázi uhlíkových a aramidových vláken. Jedna z kapitol bude 

věnována také spojení těchto perspektivních vláknových materiálu v jeden celek, 

tj. hybridním kompozitům. Ať uţ s jednoduchým kompozitem na bázi uhlíkových vláken 

nebo sloţitějším hybridním kompozitem na bázi uhlíkových a aramidových vláken se bude 

moţné seznámit v praktické části. Ta se bude zabývat charakteristikou, přípravou 

a mechanickým zkoušením zmíněných kompozitních materiálů. Dále bude posuzován vliv 

materiálu výztuţe na získané hodnoty, tzn. jak velký rozdíl bude v získaných mechanických 

vlastnostech hybridního uhlík-aramidového kompozitu vůči jednoduchému kompozitu 

s uhlíkovou výztuţí. To je také cílem této diplomové práce. 
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2 ÚVOD DO KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 

První historický příklad kompozitu byl zmíněný jiţ v bibli. Jednalo se o kompozitní bloky 

ze sušené hlíny se slámou, které byly hlavním stavebním materiálem Ţidů. Moţná známějším 

příkladem modernějšího kompozitu, který velmi ovlivnil průběh křiţáckých válek, byla 

damascénská ocel (obr. 1). Je to kompozitní materiál sloţený ze střídajících se plátů středně 

uhlíkové a vysokouhlíkové oceli, čímţ daná ocel získává optimální kombinaci tvrdosti 

a houţevnatosti. Nejznámějším přírodním kompozitem je bezesporu dřevo sloţené 

z celulosových vláken uloţených v matrici z ligninu. [2, 4] 

 

 

Obr. 1: Čepel z damascénské oceli. [4] 

 

Díky moţnosti navrhovat velmi lehké konstrukce s vysokými hodnotami mechanických 

vlastností, jako měrná pevnost, modul pruţnosti nebo odolnost proti únavě, jsou kompozitní 

materiály s oblibou vyuţívány v současné moderní výrobní technologii. Mechanické 

vlastnosti dosahují hodnot, které jsou obdobné jako např. u slitin titanu nebo hliníku. [3] 

Mezi hlavní výhody kompozitních materiálů patří dobrá rázová pevnost, nízká měrná 

hmotnost, odolnost proti korozi a vibracím, nízká teplotní roztaţnost, pozvolný postup 

poruchy, niţší nároky na údrţbu, a také zvyšují ţivotnost konstrukcí. Hlavní důvody 

pro pouţívání kompozitů jsou jejich skvělé materiálové charakteristiky. [4, 5, 6, 7] 

Oproti klasickým kovovým konstrukcím mají velkou výhodu, která spočívá ve výrobním 

procesu. Umoţňují velké úspory díky minimalizaci počtu vyráběných dílů, vzniká menší 

mnoţství odpadu. Při kladení vrstev materiálu lze plynule měnit jejich tloušťku 

a zjednodušuje se i výroba sloţitých tvarových dílů. 
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Za nevýhodu lze u kompozitu povaţovat vysokou citlivost na technologickou kázeň 

při výrobě, protoţe na rozdíl od kovových materiálů se ve výrobním procesu utváří konečné 

materiálové vlastnosti, které jsou silně ovlivněny teplotou, vlhkostí a jinými parametry 

okolního prostředí. Musí se dodrţovat přesný poměr matrice a výztuţe, orientace vláken 

a následný postup při vytvrzování. I přes tato negativa stále rostoucí pouţívání kompozitů 

naznačuje, ţe jejich výhody jednoznačně převaţují. [3, 6, 7, 8]  

 

2.1 Definice kompozitních materiálů 

Pod pojmem kompozitní materiál (kompozit) rozumíme heterogenní systém sloţený ze dvou 

a více sloţek, které se vzájemně výrazně liší svými mechanickými, fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi. Tvrdší a pevnější nespojitá sloţka je označována jako výztuţ, spojitá a obvykle 

poddajnější sloţka, která plní funkci pojiva výztuţe, se nazývá matrice.  

Matrice v kompozitu určuje základní fyzikální vlastnosti. Zprostředkovává přenos sil 

na vyztuţující fázi, odděluje od sebe jednotlivé částice nebo vlákna a zabraňuje tak spojitému 

šíření trhliny. Další významnou vlastností matrice je ochrana sekundární fáze před účinky 

vnějšího prostředí. 

Výztuž má v porovnání s matricí obvykle výraznější hodnoty mechanických vlastností (modul 

pruţnosti, mez pevnosti, tvrdost atd.). Hlavním cílem výztuţe je tedy zlepšení těchto 

vlastností. V kompozitu mohou být pouţity nejrůznější druhy výztuţe (plniva), avšak musí 

být kompatibilní s materiálem, ze kterého je vyrobena příslušná matrice. [3, 9, 10] 

Aby byla definice kompletní a aby mohl být materiál nazýván kompozitem, musí být splněna 

další tři kritéria.  

 podíl výztuţe musí tvořit minimálně 5% objemu kompozitu,  

 fyzikální, mechanické i chemické vlastnosti výztuţe a matrice se musí lišit; výztuţ 

je obvykle tuţší a významně pevnější v tahu neţ matrice, 

 kompozitní materiál musí být připraven umělým smícháním sloţek. 

Proto za kompozit nelze povaţovat např. plast obsahující malé mnoţství lubrikantů, absorbérů 

UV-záření, tuhých barviv a jiných sloţek, protoţe nesplňují ani jedno z těchto kritérií. 

Ani slitiny kovů, ve kterých během ochlazování nebo při tepelném zpracování došlo 

k vyloučení tvrdších a tuţších fází v podobě tyčinek nebo lamel, nelze povaţovat za pravé 



Kompozitní materiály 

 

 - 6 - Martina Kalová
® 

 

kompozity, protoţe není splněna třetí podmínka. Naproti tomu lze označit za kompozitní 

materiál kov disperzně zpevněný částicemi oxidů, protoţe se připravuje mechanickým 

míšením sloţek (např. hliník zpevněný částicemi Al2O3).  

Kompozitní materiály mohou obsahovat vyztuţující fáze různých rozměrů. Nanokompozity 

mají rozměr výztuţe (délka nebo průměr vlákna) pohybující se v řádu 10
0
 nm. V praxi mají 

největší význam mikrokompozitní materiály, u kterých se největší příčné rozměry výztuţe 

(vláken nebo částic) pohybují v rozmezí 10
0
 - 10

2
 μm. Díky své menší hustotě dosahují oproti 

kovům a jejich slitinám velké měrné pevnosti (σpt / ρ) a měrného modulu (E / ρ). 

Makrokompozity obsahují výztuţ o velikosti příčného rozměru 10
0
-10

2
 mm a jsou pouţívány 

především ve stavebnictví (ţelezobeton, tj. beton zpevněný ocelovou výztuţí, vícevrstvé 

materiály a konstrukce jako chodníky a vozovky). [5, 6, 11] 

2.2 Vlastnosti kompozitních materiálů 

Kompozity mohou být tvořeny nejrůznějšími kombinacemi materiálů. Vznikne tak nový, 

ve většině případů silně anizotropní, materiál unikátních vlastností, kterých nelze dosáhnout 

pouze poměrným sečtením vlastností jednotlivých sloţek. Tomuto charakteristickému 

chování kompozitů se říká synergismus. Matematicky lze jev vyjádřit „chybnou" rovnicí:  

1 + 2 = 5. Proto je výhodné připravit kompozit s co nejsilnějším synergickým efektem 

u vlastností, na které se klade nejvyšší důraz. Graficky lze synergické spolupůsobení 

znázornit jako na obr. 2. 

 

 

Obr. 2: Synergické chování sloţek kompozitu. [7] 



Kompozitní materiály 

 

 - 7 - Martina Kalová
® 

 

Typickým příkladem synergického chování je kompozit sloţený z keramické matrice 

a vyztuţený keramickými vlákny. Samostatně jsou matrice i vlákna velmi křehké, 

avšak výsledný kompozit je charakteristický svou odolností proti náhlému křehkému 

porušení. Šířící se lomová trhlina je brzděna na rozhraní matrice a vlákna, dochází k odklonu 

směru šíření trhliny a k vzájemnému tření mezi matricí a vytahujícími se vlákny. Proto má 

kvalita rozhraní mezi matricí a výztuţí zásadní vliv na vlastnosti výsledného kompozitu. 

Sloţením kompozitů ze dvou a více oddělených fází je jasné, ţe vnitřně se jedná o materiál 

nehomogenní, ale z makroskopického hlediska se tento technický materiál bere 

jako homogenní. Proto se zavádí fiktivní hodnoty - relativní deformace kompozitu a napětí 

v kompozitu, které jsou odlišné od skutečných hodnot v matrici a výztuţi, ale díky vzájemné 

souvislosti je to dovoleno. [3, 4, 9] 

2.3 Klasifikace kompozitních materiálů 

I přes velký sortiment kompozitů se pouţívají v praxi dvě nejběţnější hlediska rozdělení, a to 

dle typu matrice a dle geometrie zpevňující fáze. Schematické rozdělení kompozitů podle 

těchto kritérií je ukázáno na obr. 3. 

 

Obr. 3: Schematické rozdělení kompozitních materiálů. [12] 
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2.3.1 Dělení podle typu matrice 

 Kompozity s polymerní matricí - PMCs (Plastic Matrix Composites).  

 Kompozity s kovovou matricí - MMCs (Metal Matrix Composites).  

 Kompozity s keramickou matricí - CMCs (Ceramic Matrix Composites). 

Do poslední skupiny jsou běţně zařazovány také kompozity se skleněnými  

nebo uhlíkovými matricemi. [9, 14] 

2.3.2 Dělení podle tvaru zpevňující fáze 

 Částicové kompozity - kompozity s náhodnou orientací a přednostní orientací částic 

ve tvaru kuliček, destiček nebo jehliček. 

 Vláknové kompozity - jeden rozměr výztuţe je výrazně větší neţ ostatní. Platí, 

ţe poměr délky a průměru vlákna L/D ≥ 100 pro dlouhá vlákna a L/D ≤ 100 pro krátká 

vlákna. 

 Vrstevnaté kompozity – kompozity jsou sloţeny ze dvou nebo více vrstev, kde kaţdá 

vrstva má dva rozměry výrazně větší neţ rozměr třetí (obr. 4). [13] 

 

 

Obr. 4: Schematické znázornění vrstevnatého, částicového a vláknového kompozitu. [13] 
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3 VLÁKNOVÉ KOMPOZITY S POLYMERNÍ MATRICÍ 

Jen stěţí některá skupina z oblasti polymerních materiálů nabízí tak rozsáhlé moţnosti vyuţití 

jako vlákny vyztuţené plasty, zkráceně FRP (fiber reinforced plastics). Tyto materiály splňují 

poţadavky od jednoduchých technických aplikací aţ po extrémní konstrukce v letectví 

a kosmonautice, od jednoduchých způsobů ruční, kusové výroby po vysoce náročné 

technologické postupy. Vedle vláknové výztuţe, jeţ je příčinou pevnosti kompozitu, má 

obrovský význam v praxi také polymerní matrice. Rozhoduje především o hospodárném 

způsobu výroby. 

Vláknové polymerní kompozity jsou nejstarší a zároveň nejrozšířenější kompozitní materiály. 

S jejich průmyslovou výrobou se začalo jiţ ve 30. letech 20. století. Jednalo se o kompozity 

na bázi reaktoplastických matric se skleněnými vlákny, které byly vyuţity v leteckém 

průmyslu. Od té doby, co byly kompozity zavedeny do výroby, si díky všestrannému vyuţití 

zachovávají prvenství zejména v oblasti vývoje nových typů vláken a nových efektivnějších 

technologií. [14, 15] 

3.1 Rozdělení vláknových polymerních kompozitů 

Polymerní kompozity je moţné rozdělit podle typu matrice, podle typu plniva a také podle 

druhu výztuţe. 

3.1.1 Dělení polymerních materiálů podle typu matrice 

 Termoplasty. Jedná se o polymerní materiály, které za zvýšených teplot měknou 

a přecházejí do plastického stavu. Za těchto podmínek je lze tvářet. Do této skupiny 

lze zařadit např. polyethylen, polystyren, polypropylen nebo polyamidy. 

 Reaktoplasty (termosety, pryskyřice) se chovají jinak neţ termoplasty. Při zahřátí 

polotovaru ve tvaru finálního výrobku dochází k jeho vytvrzení. Jedná se o nevratnou 

změnu struktury (zesíťování). Výsledkem je tak tuhý a tvrdý materiál, který neměkne 

ani se netaví při opakovaném zahřívání. Mezi reaktoplasty patří např. epoxidové, 

polyesterové nebo fenolformaldehydové pryskyřice, známější jako bakelit. 

 Elastomery (kaučuky) jsou materiály schopné velké deformace při mechanickém 

zatíţení. Deformace je elastická, coţ znamená, ţe po odlehčení se materiál vrátí 

do svého původního tvaru. Patří sem různé druhy kaučuků. [15] 
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3.1.2 Dělení polymerních materiálů podle typu plniva 

 Anorganická plniva. Jedná se o oxidy (SiO2, MgO, Al2O3), hydroxidy (Al(OH)2, 

Mg(OH)2), soli (CaCO3, CaSO4), silikáty nebo kovy. 

 Organická plniva. To jsou uhlíková vlákna, celulosová vlákna, aromatická 

polyamidová vlákna, polyesterová vlákna aj. [15, 16] 

3.1.3 Dělení polymerních kompozitů podle druhu vláknové výztuže 

 Jednovrstvé kompozity, nazývané téţ jednosměrné kompozity, mohou být vyrobeny 

z několika samostatných, stejně orientovaných vrstev totoţných vlastností. Jedná 

se například o kompozity tvarované litím do forem nebo za určitých podmínek 

i kompozity z netkaných rohoţí. Do této skupiny se řadí kompozity krátkovláknové 

a dlouhovláknové, prepregy, tj. nevytvrzenou pryskyřicí naimpregnované vrstvy 

vláken ve tvaru tenkých pásů různých šířek, nebo taţené profily. 

 Vícevrstvé kompozity jsou sloţeny z několika jednovrstvých, střídavě orientovaných 

kompozitů. Jednotlivé vrstvy jsou velmi tenké, proto je lze vyuţít pouze tehdy, pokud 

se tyto sloţky propojí. Spojením stejných vrstev vznikají lamináty, spojením odlišných 

vrstev zase hybridní lamináty. Vzniklý vícevrstvý kompozit je pak moţné vyuţít 

v technických aplikacích.  

 Krátkovláknové kompozity jsou takové kompozity, kde délka vlákna ovlivňuje jejich 

vlastnosti. Poměr délka / průměr vlákna je menší neţ 100. Uspořádání krátkých vláken 

bývá v kompozitech nejčastěji nahodilé, protoţe nelze dost dobře řídit směr jejich 

orientace.  

 Dlouhovláknové kompozity jsou vyztuţeny spojitými vlákny. Vlákna mají poměr  

délka / průměr větší neţ 100. Dlouhá vlákna mají vyztuţující a zpevňující efekt větší 

neţ vlákna krátká. Nejvýraznějšího efektu je tedy moţné dosáhnout, pokud jsou 

vlákna uspořádána v jednom směru. V tomto směru je kompozit velice pevný, 

ale ve směru kolmém se naopak vyznačuje nízkou pevností. I z tohoto důvodu 

se vlákna nejčastěji splétají do tkanin nebo rohoţí a výsledný kompozit má 

pak vrstevnatou strukturu. Pevnost takto uspořádaného kompozitu je pak niţší, 

ale za to stejná v obou směrech. [3, 4, 9, 17] 
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3.2 Vlastnosti vláknových polymerních kompozitů 

Polymerní kompozity mají v porovnání s kovovými a keramickými kompozity mnohé výhody 

jako je nízká hustota, odolnost vůči korozi nebo nízká energetická náročnost výroby. 

Do skupiny progresivních konstrukčních materiálů je řadí ale především jejich vysoká 

specifická pevnost, která představuje poměr pevnosti k hustotě materiálu. Rozdíl 

mezi pevností a specifickou pevností polymerních kompozitů a kovových materiálů je zřejmý 

z obr. 5. Zatím co polymery s uhlíkovými vlákny mají pevnost niţší neţ u vybraných kovů, 

jejich specifická pevnost je naopak mnohem vyšší neţ specifická pevnost těch samých kovů. 

Vysoká specifická pevnost byla hlavním důvodem, proč se poprvé polymerní kompozity 

začaly vyuţívat v leteckém a automobilovém průmyslu. [9, 14] 

 

Obr. 5: Porovnání modulu pruţnosti a pevnosti v tahu se specifickým modulem a specifickou 

pevností (vlevo) polymerních kompozitů a kovů (vpravo). [15] 

 

Vlákna se samostatně kvůli svým malým průřezům v technické praxi téměř nepouţívají. 

Slouţí hlavně jako výztuţ, která se vkládá do polymerní matrice a vzniká tak vláknový 

polymerní kompozit. Vyztuţení vlákny se v kompozitech vyuţívá zejména ke zvýšení 

pevnosti, tuhosti a v některých případech i houţevnatosti. Pro vlákna je charakteristické, 

ţe jejich pevnost v tahu ve směru osy je mnohonásobně vyšší neţ pevnost stejného materiálu 

v kompaktní formě (desky, tyče atd.). Čím je vlákno tenčí, tím je jeho pevnost vyšší. Jedná 

se o tzv. paradox vláknité struktury.  

Tak jako u jiných typů kompozitů i vlastnosti vláknových kompozitních materiálů závisí 

na mnoha faktorech. Mezi nejvýznamnější patří fyzikální a chemické vlastnosti vláken 
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a polymerní matrice, obsah, orientace a délka vláken v kompozitu, charakter mezifázového 

prostředí a způsob výroby kompozitů. Při návrhu kompozitu se bere v potaz oblast jeho 

budoucí aplikace. Na ní závisí vhodný výběr výztuţe a matrice, taktéţ postup přípravy 

a výroby vláknových kompozitů. Matrice a vlákna se i přes velkou variabilitu kombinují tak, 

aby bylo dosaţeno optimálních vlastností a přijatelné ţivotnosti. 

Z hlediska výběru vláken je důleţité, aby vlastnosti vláken, coţ jsou pevnost a modul 

pruţnosti, byly podstatně vyšší neţ příslušné vlastnosti matrice. Při výběru polymerní matrice 

je zase důleţité, aby její prodlouţení bylo větší neţ prodlouţení vlákna, jak je graficky 

znázorněno na obr. 6. 

 

Obr. 6: Srovnání mechanických vlastností jednotlivých sloţek kompozitu s kompozitem 

samotným. [18] 

Mezi další významné faktory ovlivňující vlastnosti vláknových kompozitů patří orientace 

vláken. Tou lze optimalizovat pevnost a tuhost, odolnost proti únavě, teplotě a vlhkosti. Orientace 

vláken v kompozitu je rozhodující z hlediska aplikačních vlastností i z hlediska výběru 

technologie zpracování. Při dimenzování výsledných aplikačních vlastností vláknových 

kompozitů je proto důleţité specifikovat směr namáhání výrobku vzhledem k orientaci vláken. 

[4, 6, 13, 14, 19] 

Moţnosti orientace vláken v kompozitu jsou znázorněny na obr. 7.  
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Obr. 7: Moţnosti orientace vláken v kompozitních materiálech. [9] 

3.3 Polymerní matrice 

Polymerní materiály vznikají z nízkomolekulárních organických sloučenin, monomerů, 

které se skládají do polymerních řetězců s počtem opakujících se jednotek 10
3
 aţ 10

5
. Odtud 

i slovo polymer, skládající ze dvou částí, kde poly znamená mnoho a mer znamená jednotka. 

Z chemického hlediska jsou polymery nejčastěji sloučeniny uhlíku a vodíku, často obsahují 

také kyslík, dusík, síru a další.  

Matrice polymerních kompozitů, jak jiţ bylo zmíněno, se dělí na tyto základní skupiny, 

tj. na reaktoplasty a termoplasty. Při výběru vhodné polymerní matrice pro danou aplikaci 

se musí zohlednit aplikační a výrobní vlastnosti polymerů. V případě reaktoplastických matric 

mají z hlediska aplikačních vlastností kompozitů významnou úlohu především mechanické 

vlastnosti kompozitu (pevnost, houţevnatost, prodlouţení v tahu), jejich tepelná a chemická 

odolnost, odolnost vůči UV záření, hořlavost a dielektrické vlastnosti. Z hlediska výrobní 

technologie je to hlavně viskozita, smáčivost vláken, rychlost vytvrzování, skladovatelnost 

a další.  

Výrazným trendem u polymerních kompozitů je snaha přecházet z reaktoplastových matric 

na matrice termoplastové. Průběh zpracování reaktoplastů díky vytvrzovaní, tj. chemické 

síťovací reakci, je hůře kontrolovatelný, vznikají vedlejší zplodiny a takto pryskyřicí 

předimpregnované tkaniny (prepregy) mají omezenou skladovatelnost.  

Na rozdíl od reaktoplastů je zpracování termoplastů zaloţeno na fyzikálním procesu roztavení 

nebo částečném natavení, poté tuhnou ochlazováním na pokojovou teplotu. Prepregy 

z termoplastů mají neomezenou skladovatelnost, výbornou chemickou odolnost a jsou o dost 

houţevnatější neţ reaktoplasty. Komplikace ale nastává při impregnaci vláken termoplasty, 

protoţe oproti reaktoplastům mají termoplasty vysokou viskozitu a tím dochází k nedokonalé 

smáčivosti vláken pryskyřicí. Nevýhodnost dosavadních technologií byla vyřešena poměrně 
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novým postupem, který je zaloţen na zpracování směsných tkanin sloţených jak 

z polymerních tak z vyztuţujících vláken. V průběhu zpracování se polymerní vlákna nataví, 

ty naimpregnují vlákna výztuţe a následným ochlazením se utvoří matrice. [3, 6, 15, 16, 20, 

21] 

Porovnání reaktoplastů a termoplastů pouţívaných na výrobu vláknových kompozitů je 

uvedeno v tab. 1.  

Tab. 1: Porovnání vlastností reaktoplastů a termoplastů. [15] 

 Reaktoplasty Termoplasty 

Viskozita  malá vysoká 

Modul pružnosti niţší vyšší 

Pevnost níţší vyšší 

Skladovatelnost omezená neomezená 

Produktivita nízká vysoká 

Recyklovatelnost špatná dobrá 

 

3.3.1 Epoxidová pryskyřice (EP-R) 

Za normální teploty se řadí epoxidové pryskyřice mezi naţloutlé kapalné aţ pevné nelepivé 

látky, které mohou obsahovat další látky ke změně uţitných vlastností. Jsou to např. 

rozpouštědla nebo různé modifikační sloţky. Molekula obsahuje jednu, většinou však dvě 

epoxidové skupiny, nutné jako funkční skupiny pro stavbu makromolekul. Ideální chemická 

struktura typického epoxidu je znázorněna na obr. 8. [9, 14, 15, 16, 17, 18] 

 

Obr. 8:Chemická struktura epoxidu. [18] 



Vláknové kompozity s polymerní matricí 

 

 - 15 - Martina Kalová
® 

 

Vytvrzování epoxidových pryskyřic 

Charakteristický znak nevytvrzené pryskyřice je epoxidová (oxiranová) skupina, trojčlenný 

kruh, který se skládá ze dvou uhlíkových a jednoho kyslíkového atomu. Epoxidová skupina, 

znázorněna na obr. 9, je díky energeticky bohatému epoxidovému kruhu velmi reaktivní. 

Tento napjatý kruh se má díky tzv. aktivním vodíkovým atomům obsaţených v tvrdidle snahu 

rozevírat. Tzn., ţe aktivní vodíkové ionty tvrdidla přidávaného v kapalné nebo pevné formě, 

reagují s epoxidovými skupinami pryskyřice a vznikají tak epoxidové systémy 

trojrozměrných sítí. Vytvrzování u EP-R probíhá stupňovitě, takţe díky pomalé reakci 

nevznikají při procesu vedlejší produkty a také nedochází ke smrštění, coţ je výhodné 

při výrobě přesných nebo velkorozměrových dílců. Při mísení pryskyřice s tvrdidlem musí být 

dodrţen přesný stechiometrický poměr, aby byl výrobek dostatečně vytvrzený a dosahoval 

poţadovaných vlastností.  

 

Obr. 9: Epoxidová skupina. [18] 

 

Základním vytvrzovacím mechanizmem je polyadice. Při ní se vodíkový atom tvrdidla 

(např. diamin) váţe na kyslíkový atom epoxidové skupiny. Vznikají skupiny -OH, které jsou 

příčinou dobré přilnavosti epoxidových pryskyřic. Dochází k pozvolnému zesíťování. 

Reakční směs zůstává tekutá a geluje aţ později. 

Vlastnosti vytvrzených pryskyřic jsou ovlivněny širokou nabídkou tvrdidel, která jsou 

většinou přizpůsobena pro speciální aplikace. Vhodnou volbou pryskyřic, tvrdidel a různých 

přísad je moţné dosáhnout mnoha rozdílných vlastností pojiva. 

Mezi základní druhy EP-R patří bisfenol A a novolakové pryskyřice. Právě novolakové 

pryskyřice obsahují velký počet epoxidových skupin v molekule, které vytváří vysoce 

zesíťovaný polotovar s vysokou tvarovou stálostí za tepla. 

Při míchání stechiometrických poměrů pryskyřice a tvrdidla se pouţívají následující 

charakteristické údaje: 
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 Epoxidový ekvivalent: charakteristika EP-R, která udává počet epoxidových skupin 

na váhovou jednotku, tj. hmotnost pojiva (g), které obsahuje 1 mol epoxidové skupiny. 

Při vysokém ekvivalentu lze předpokládat i vysoké zesíťování. 

 Epoxidové číslo: znamená počet molů epoxidových skupin ve 100 g pryskyřice. 

 Vodíkový ekvivalent: je to hmotnost tvrdidla (g), které obsahuje 1 mol aktivního 

vodíku. [9, 14, 15, 16, 17] 

Epoxidové pryskyřice jsou nejvšestrannější reaktoplasty pro konstrukční pouţití s výbornou 

odolností proti únavě a tečení, dobrou houţevnatostí, velmi dobrou chemickou odolností, 

s malým smrštěním při vytvrzování, výbornou adhezí k plnivům, a také dobrými elektrickými 

vlastnostmi (nevodivost). Jsou odolné proti vodě, roztokům alkálií a kyselinám a některým 

rozpouštědlům. Vyznačují se také výbornou přilnavostí ke kovům, sklu, dřevu i keramice. 

Vyuţívají se například jako nátěrové hmoty, lepidla, tmely, elektroizolační materiály nebo 

na výrobu kompozitů pro letecký a automobilový průmysl, na výrobu forem a nástrojů. 

 

Shrnutí vlastností epoxidových pryskyřic 

 EP-R jsou cenově nevýhodné, tj. 3 aţ 4krát draţší neţ polyesterové pryskyřice, 

 musí být dodrţen přesný stechiometrický poměr mísení pryskyřice a tvrdidla; platí, 

ţe epoxidové číslo = vodíkový ekvivalent = mnoţství tvrdidla (g) na 100 g pryskyřice, 

 teplotní stálost do 200 °C, chemická odolnost je závislá na druhu tvrdidla, 

 moţné podráţdění kůţe při zpracování kapalných pryskyřic, 

 moţnost vytvrzování za niţších teplot a tlaků – běţně do 125 °C, pro vyšší pracovní 

teploty 175 aţ 225 °C, 

 pouţitelné prakticky pro všechny zpracovatelské technologie, v leteckých aplikacích 

mají výhradní postavení, 

 hůře zpracovatelné kvůli poměrně vysoké viskozitě a pomalé vytvrzovací reakci, 

 díky velmi dobrým mechanickým vlastnostem jsou vhodné jako matrice 

vysokopevnostních vláken, jako jsou např. vlákna uhlíková, 

 dobrá adheze k mnoha druhům podkladů. [14] 
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3.3.2 Nenasycená polyesterová pryskyřice (UP-R) 

Polyesterové pryskyřice mají v kompozitech největší uplatnění. Přes 70 % výroby těchto 

pryskyřic se vyuţívá právě na výrobu kompozitů. Mají totiţ nízkou viskozitu, dobrou 

smáčivost vláken, vysokou rychlost vytvrzování a taktéţ jsou cenově přijatelné. Nevýhodou 

ale je, ţe jsou tyto pryskyřice hořlavé, coţ brání jejich pouţití ve více oblastech. Nehořlavosti 

nelze dosáhnout, pouze lze hořlavost omezit příměsemi anorganických nebo organických 

retardérů hoření a nebo chemickou modifikací, kdy se do řetězce UP začlení halogenové 

kyseliny nebo polyalkohol. Lze vyuţít také samozhášivosti, tzn., ţe po oddálení plamene 

pryskyřice nehoří. Pouţívají se jako lepidla, nátěrové hmoty, k výrobě knoflíků i podlah. 

Polyesterové pryskyřice jsou bezbarvé aţ slabě naţloutlé roztoky lineárních nenasycených 

polyesterů v reaktivním rozpouštědle, nejčastěji ve styrenu. Tyto roztoky je pak moţné 

vytvrzovat za normální nebo zvýšené teploty, aniţ by došlo k uvolňování výparů. 

Při vytvrzování se uvolňuje teplo a dochází k objemovému smrštění aţ 9 %. 

Existuje mnoho typů polyesterových pryskyřic, které se liší druhem základní molekuly. 

Nenasycené polyestery jsou vyrobeny reakcí dikarbonových kyselin (např. kyselina 

maleinová nebo fumarová) s glykoly. Stavba makromolekuly je dána délkou polyesterového 

řetězce nebo obsahem dvojných vazeb. Čím vyšší je obsah dvojných vazeb ve výchozích 

surovinách, tím je polyesterová pryskyřice reaktivnější. Zvyšuje se hustota sítě kopolymeru, 

dochází k velkému uvolňování reakčního tepla a smrštění polymeru. Kvůli vysokému počtu 

síťovacích míst je třeba vytvrzovat při vysoké teplotě, kdy mají molekuly dostatečnou 

volnost. 

Ideální chemickou strukturu typického nenasyceného polyesteru je moţné vidět na obr. 10. 

 

Obr. 10: Chemická struktura nenasyceného polyesteru. [18] 
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Vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic 

Vytvrzování probíhá radikálovou kopolymerací dvojných vazeb obou hlavních sloţek, 

dvojných vazeb pryskyřice s dvojnými vazbami molekul styrenu. Jako tvrdidlo se pouţívají 

organické peroxidy, které se rozpadají na radikály působením urychlovače a tepla. Tento 

radikál otevírá dvojnou vazbu, která můţe dále reagovat. Radikálů přibývá řetězovou reakcí, 

která má tři děje: iniciaci, propagaci a terminaci. Rychlost vytvrzování je ovlivněna 

především teplotou a mnoţstvím urychlovače. Vytvrzování stejného systému můţe probíhat 

několik minut nebo několik dnů. Teplota vytvrzování je dána mnoţstvím pouţitého iniciátoru. 

Je důleţité, aby se iniciátor a urychlovač přidávaly do pryskyřice postupně. Nejprve se smísí 

s pryskyřicí urychlovač, poté se přidává iniciátor. Při kontaktu urychlovače a iniciátoru 

by totiţ mohlo dojít aţ k výbušnému rozkladu. Pro prodlouţení doby zpracování se pouţívají 

inhibitory, které zpomalují vytvrzovací reakci tím, ţe pohlcují vznikající radikály. 

 

Shrnutí vlastností nenasycených polyesterových pryskyřic 

 UP-R jsou levné, spolehlivé a mnohostranně vyuţitelné, 

 variabilita zpracování, 

 velká smrštivost při zpracování, hlavně po zgelovatění, 

 dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům,  

 UP-R nemá univerzální chemickou odolnost; je odolná buď proti alkáliím, nebo proti 

aromatickým uhlovodíkům, 

 viskozita UP-R je závislá na obsahu styrenu; se zvyšujícím se obsahem styrenu klesá 

viskozita, 

 velké nároky na ţivotní prostředí kvůli působení styrenu. [9, 14, 17] 

 

3.3.3 Vinylesterová pryskyřice (VE-R) 

Vinylesterové pryskyřice, známé také jako fenakrylátové pryskyřice, se od nenasycených 

polyesterových liší tím, ţe zesíťování probíhá pomocí koncových metakrylátových skupin, 

kde jsou také esterové vazby. Ideální chemickou strukturu vinylesterové pryskyřice lze 

pozorovat na obr. 11.  
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Obr. 11: Chemická struktura vinylesteru. [18] 

 

Pomocí dávkování styrenu a urychlovačů lze dosáhnout velké variability ve zpracování VE-R. 

VE-R se zpracovávají stejně jako UP-R. Skládají se z dienových epoxidů a kyseliny akrylové. 

Rozpouštějí se většinou ve styrenu, obsahují reaktivní dvojné vazby a vytvrzují se radikálově 

pomocí přídavku peroxidu. Stejně jako epoxidové pryskyřice i vinylesterové se vyrábí na bázi 

bisfenolu A a novolaku. 

Na rozdíl od nenasycených polyesterových pryskyřic mají vinylesterové pryskyřice dvě 

přednosti: výraznější houţevnatost a vyšší chemickou odolnost. Je to dáno místy zesíťování, 

tj. umístěním dvojných vazeb v molekulovém řetězci. Zatímco u UP-R jsou dvojné vazby 

rozloţeny v celém řetězci, u VE-R jsou vazby aţ na konci řetězce, při mechanickém 

namáhání se tak můţe celá molekula prodlouţit, čímţ dosáhne VE-R taţnosti vyšší neţ 6 %. 

Esterové skupiny VE-R na konci řetězce zajišťují chemickou odolnost, epoxidová část je zase 

nositelem vysoké tvarové stálosti za tepla. VE-R jsou ale draţší neţ UP-R. Přednost VE-R 

oproti EP-R tkví v jejich niţší viskozitě a řízeném vytvrzování, coţ umoţňuje snadnější 

zpracování. 

Vinylesterové pryskyřice se díky svým vlastnostem pouţívají v oblastech s vysokým 

korozním namáháním (pračky, chladící věţe, přepravní nádrţe, čističky vod a další), nosné 

konstrukce, rotorové lopatky větrných elektráren, ukotvovací hmoţdinky nebo třeba 

jako nosníky nárazníků. [9, 14, 17] 
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3.3.4 Srovnání mechanických vlastností vybraných pryskyřic 

Nejdůleţitější mechanické vlastnosti pryskyřic jakéhokoliv systému jsou jejich pevnost 

a tuhost. Obr. 12 ukazuje výsledky testů prováděných na komerčně dostupném 

polyesteru,vinylesteru a epoxidových pryskyřicích vytvrzených při teplotě 20 °C a 80 °C. 

 

 

Obr. 12: Srovnání mechanických vlastností vybraných pryskyřic v závislosti na době 

a teplotě vytvrzení. [18] 

 

Z grafu (obr. 12) vyplývá, ţe po vytvrzení po dobu sedmi dnů při pokojové teplotě budou mít 

epoxidové pryskyřice vyšší pevnost i modul pruţnosti v tahu neţ ostatní druhy pryskyřic. 

Příznivý účinek pro epoxidy se projevuje i po vytvrzení při 80 °C po dobu pěti hodin, coţ je 

zřejmé z obr. 13. [14, 18] 

 

Obr. 13: Typické křivky napětí / deformace pro různé typy pryskyřic po vytvrzení 

5 hodin při 80 °C. [18] 
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3.4 Vláknová výztuž 

Vlákna mají v kompozitu nosnou funkci. Vysoká pevnost vláken (v podélném směru výrazně 

větší jak v příčném) je dána hlavně malým průřezem vláken. Vady materiálu jsou v tenkých 

vláknech minimalizovány. Existují ve formě submikroskopických a mikroskopických 

trhlinek, které jsou přednostně orientovány ve směru vlákna. Vlákna bez defektů kompenzují 

ty porušené, protoţe si zachovávají své mechanické vlastnosti, a tak má celý svazek vláken 

optimální mechanické vlastnosti vhodné pro technické aplikace. Svazky nejsou samy o sobě 

pouţitelné pro výrobu kompaktního kompozitu, proto se vkládají do polymerní matrice, 

aby výrobek získal tvar. V kompozitu jsou vlákna tedy nejpevnější sloţkou, která má za úkol 

přenést co největší podíl mechanického zatíţení, o čemţ rozhoduje soudrţnost vláken 

a matrice, která by měla být co největší. 

Na přípravu vláknových polymerních kompozitů se pouţívají nejrůznější druhy organických 

a anorganických vláken. Na začátku 20. století jako první byla vyráběna vlákna skleněná Ta 

jsou doposud dominantní na trhu. V 60. letech minulého století se začaly průmyslově vyrábět 

vláknové kompozity na bázi uhlíkových vláken a v 70. letech se sortiment dále rozšířil 

o kompozity na bázi aromatických polyamidových vláken, zkráceně aramidy.  

Největší pozornost se dnes ale z hlediska vývoje nových typů kompozitů věnuje přírodním 

vláknům a vláknům odolným proti vysoké teplotě. Výběr vláken, jak jiţ bylo řečeno, závisí 

na poţadovaných aplikačních vlastnostech kompozitu, výrobní technologii a velmi důleţitou 

roli hraje také míra celkových nákladů. [9, 10, 14, 17, 21]  

3.4.1 Formy vláken 

Elementární vlákna se vkládají do matrice většinou jiţ jako upravené produkty, nejčastěji 

ve formě rovingů, tkanin nebo netkaných rohoţí. Rozdíly jsou v hustotě a uloţení vláken 

nebo v typu jejich kříţení (obr. 14).[5, 14, 17] 

 

Obr. 14: Příklady formy vláken a) neusměrněná krátká vlákna, b) usměrněná krátká vlákna, 

c) rohoţ, d) jednosměrný roving, e) tkanina, f) víceosý roving (multiaxiální výztuţ). [17] 
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3.4.1.1 Rovingy 

Rovingy (pramence) jsou sdruţené prameny s nulovým nebo malým počtem zákrutů (méně 

neţ 40 zákrutů/m) pro výrobu profilů taţením, pro navíjení a pro výrobu prepregů. Jsou 

dodávány na válcových nebo kónických cívkách, jeţ je moţné vidět obr. 15. Rovingy 

se mohou dodávat také ve formě pásek o určité šířce s vlákny převáţně podélné orientace 

(v příčném směru jsou vlákna vázána pouze za účelem dodrţení konstantní šířky pásky). 

Zpracovávají se buď sekáním nebo tkaním, navíjením nebo taţením nekonečného pramene. 

[5, 14] 

 

Obr. 15: Roving. [22] 

3.4.1.2 Tkaniny 

Tkaniny jsou plošné výrobky tkané z vláken nebo rovingů uloţených pravoúhle v útku 

a osnově. Působí tak výztuţně v obou směrech. Schéma systému útku a osnovy je patrný 

z obr. 16.  

 

Obr. 16: Schéma osnovy (1) se zatkávaným útkem (2). [23] 
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Tkaniny jsou určeny pro kontaktní laminování, taţení, navíjení a výrobu tkaninových 

prepregů. Tento typ vláknového polotovaru je v porovnání s jednosměrně orientovanou 

výztuţí snáze zpracovatelný. Tkaním zvlněné uloţení vláken je však příčinou ztráty 

mechanických vlastností. 

Vzájemné uspořádání osnovy a útku vytváří tři základní typy vazeb: 

 Plátnová vazba. Jednoduchá základní vazba, která je zobrazena na obr 17, patří mezi 

nejpevnější s nejméně poddajnou vazbou při tvarování a vysokým zvlněním vláken. 

Provázání pramence útku je pravidelně střídáno nad a pod úrovní osnovního 

pramence. Výsledná tkanina pak vypadá jako šachovnice. Má dobrou rozměrovou 

stálost a při řezání je otřep minimální. 

 

Obr. 17: Plátnová vazba tkaniny. [5] 

 Keprová vazba. Tyto tkaniny jsou ohebnější, a proto i vhodnější pro tvarové prvky 

neţ tkaniny s plátnovou vazbou. Vyšší pevnost a tuhost laminátu je způsobena 

menším zvlněním vláken. Vazba vzniká překříţením útku minimálně přes dva 

prameny osnovy, neţ opět projdou pod jedním nebo více prameny. Výsledná tkanina 

je pak charakteristická diagonálním vzorem, viditelným na obr. 18. 

 

Obr. 18: Keprová vazba tkaniny. [5] 
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 Atlasová vazba. Známá také jako vazba saténová. Je vhodná pro prostorové aplikace, 

protoţe je nejlépe tvarovatelná, ale také nejméně pevná. Zvlnění vláken je malé. Jeden 

pramen osnovy je překryt minimálně čtyřmi prameny útku nad a jedním pramenem 

pod pramenem osnovy. Počet pramenů osnovy překrytých útkem udává tzv. vaznost 

atlasu (5 aţ 12). Typické pro tuto tkaninu je její hladký a lesklý povrch. Atlasovou 

vazbu je moţné vidět na obr. 19. [2, 5, 14] 

 

Obr. 19: Atlasová (saténová) vazba tkaniny. [5] 

 

Tkaniny s různou skladbou vláken v osnově a útku: 

 Jednosměrná tkanina. Vlákna v osnově jsou fixována tenkými vlákny v útku. Laminát 

můţe při stejném podílu pojiva obsahovat větší mnoţství vláken v osnově. Tento 

materiál je pak vhodný pro aplikace s vysokou pevností a tuhostí při jednosměrném 

namáhání (např. lyţe). 

 Směsná tkanina. Zde se spojují dva typy vláken v osnově a útku rozdílné. To je 

výhodné např. u jednosměrné tkaniny z uhlíkových vláken, kdy jsou jako útek pouţita 

cenově výhodnější vlákna, jestliţe v příčném směru není poţadována vysoká tuhost. 

 Hybridní tkanina. Zde jsou vyuţity kladné vlastnosti různých vláken. V tkanině jsou 

kombinována např. aramidová a uhlíková vlákna. Aramidová vlákna přispívají svou 

rázovou houţevnatostí a uhlíková vlákna svou tuhostí. [14] 

 

3.4.1.3 Rohože 

Rohoţ je plošný textilní polotovar (viz obr. 20) pro výrobu netkaných výztuţí kompozitů. 

Nejznámějšími druhy rohoţí jsou následující: 
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 Netkané textilie: jsou náhodně uspořádaná kontinuální nebo sekaná vlákna uloţená 

plošně vedle sebe. Tato vlákna jsou přeloţena řadou nití v příčném směru a zpevněna 

po celé šíři propletením nebo vpichováním. Rohoţe jsou pro svoji snadnou ohebnost 

vhodné pro výrobu tvarově sloţitějších dílů. 

 Rohože ze sekaných pramenců: vyrábí se z 25 nebo 50 mm dlouhých sekaných vláken, 

která jsou nepravidelně plošně uloţena. Sekaná vlákna se stejnoměrně vrství 

na dopravní pás, posypávají pojivem, které se po zahřátí změní v lepidlo, 

a po vysušení v sušárně se spojují do rohoţe, která se navíjí na role připravené 

k dalšímu pouţití. Tyto rohoţe se pouţívají díky své tuhosti na velkoplošné dílce 

a na kompozity odolné proti vodě a chemikáliím.  

 Rohože z kontinuálních vláken: skládají se z nekonečně dlouhých vláken 

uspořádaných nahodile bez orientace ve smyčkách do několika vrstev. Tyto vrstvy 

jsou spojeny matricí. Tento typ rohoţí je lépe tvarovatelný neţ rohoţe ze sekaných 

pramenců. 

 Povrchové (závojové) rohože: jsou to netkané a velmi lehké textilie, nejčastěji 

ze skleněných nebo termoplastových vláken. Pokládají se do povrchové vrstvy 

laminátu s vysokým obsahem pryskyřice, která pak působí jako ,,nárazník" a zvyšuje 

se tak i odolnost proti korozi nebo chemickým látkám. Povrchové rohoţe se pouţívají 

také k vyztuţení gelcoatů. Jsou to velmi tenké vrstvy (do 0,6 mm), které se jako 

ochrana nanáší na dílce z umělých hmot. [14, 24]  

 

 

 Obr. 20: Rohoţ ze skelných vláken. [25] 
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3.5 Výroba vláknových kompozitů 

Vláknové kompozity lze vyrábět různými technologickými postupy. Výběr vhodné 

technologie pro určitou aplikaci ovlivňují především fyzikálně-mechanické vlastnosti, 

poţadovaná kvalita povrchu výrobku a taktéţ finanční moţnosti. Při rozšiřování aplikačních 

moţností vláknových kompozitů má rozhodující úlohu výběr vlákna a matrice, délka, 

orientace a obsah vláken. Například kompozity s dlouhými vlákny budou vyráběny 

technologií umoţňující orientaci, naopak u krátkovláknových kompozitů je orientace vláken 

neţádoucí, a proto se volí jiná technologie výroby. 

Z aplikačního hlediska je většina kompozitních materiálů sloţena z uspořádaných plošných 

vrstev výztuţe a pojiva. Takové materiály se nazývají lamináty. Spojovací mezivrstvy 

laminátu se posuzují jako nekonečně tenké se schopností přenést deformaci jednotlivých 

vrstev na vrstvu sousední, tj. jsou odolné proti smyku. Je tak zaručena stejná deformace všech 

vrstev. Laminát má celou škálu výhod, ale i nevýhod, které ovlivňují jeho uplatnění na trhu. 

Výhody laminátu: 

 velká pruţnost při deformaci,  

 vysoká pevnost a tuhost, kterou je moţné přizpůsobit směru a druhu zatíţení, 

  přizpůsobivost kaţdému tvaru,  

 značná odolnost vůči dynamickému namáhání,  

 vysoká odolnost proti korozi i stárnutí, 

 nízký součinitel teplotní délkové roztaţnosti,  

 velká moţnost kombinací vláken a matrice, moţnost oprav při pouţití reaktoplastické 

pryskyřice. 

Nevýhody laminátu: 

 specifické chování, vlastnosti a způsoby zpracování materiálu, 

 obtíţné nedestruktivní zkoušení materiálu,  

 nízká odolnost proti vlhkosti za tepla,  

 horší rozpoznání a opravy místního poškození,  

 nízká mez pevnosti v tahu kolmo ke směru uloţení vláken. 
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Dnes existuje celá řada výrobních technologií, které byly a stále jsou vyvíjeny 

a zdokonalovány. Dále budou uvedeny jen ty nejpouţívanější metody výroby vláknových 

polymerních kompozitů. [7, 14, 26] 

3.5.1 Ruční laminování 

Na obr. 21 je moţné vidět princip ručního laminování, téţ označován jako kontaktní lisování. 

Spočívá v ručním nanášení pryskyřice a výztuţe ve formě tkanin do separačním činidlem 

upravené formy. Nejdříve se poloţí výztuţ na vrstvu pryskyřice, následuje další vrstva 

pryskyřice. Ta se vtlačuje válečkem do výztuţe, aţ je dokonale provlhčená bez bublinek 

vzduchu. Výztuţ a pryskyřice se střídavě nanášejí tak dlouho, aţ je dosaţeno poţadované 

tloušťky kompozitu. Po vytvrzení za pokojové teploty se laminát vyjme z formy.  

Pro tuto metodu jsou nejvhodnější polyesterová a epoxidová pryskyřice Ty mohou pojit 

všechny druhy výztuţe na bázi skleněných, uhlíkových, aramidových a jiných syntetických 

nebo přírodních vláken ve formě tkanin nebo rohoţí. 

 

Obr. 21: Ruční laminování. [5] 

 

 Výhody: jednoduchost provedení, neomezená variabilita tvarů a rozměrů, minimální 

náklady na výrobu, výroba prototypů. 

 Nevýhody: malá produktivita, velký objem těţce zpracovatelného odpadu, pouze jeden 

kvalitní povrch, kvalita výrobku závisí na lidském faktoru. 

 Použití: lodní průmysl, výroba listů větrných turbín, skladovací nádrţe, bazény. [2, 14, 

17, 18, 26] 
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3.5.2 Stříkání 

Stříkání je částečně mechanizovaná metoda ručního laminování. Správně namíchaná směs 

pryskyřice, vláken (nasekaných v pistoli na 20 aţ 50 mm), aditiv a jiných látek se pomocí 

stříkací pistole nanese na upravený povrch formy. Nanášení směsi pistolí se provádí převáţně 

ručně, ale lze tuto metodu i mechanizovat. Vytvrzování následně probíhá za normálních 

podmínek (obr. 22).  

Při této metodě se výhradně pouţívají polyesterové pryskyřice, protoţe mají nízkou viskozitu, 

ale obsahují styren. Jako výztuţ slouţí většinou skleněný roving. 

 

Obr. 22: Stříkání. [5] 

 

 Výhody: přesnost, dobrá produktivita, nízká cena zařízení, neomezená velikost 

výrobků. 

 Nevýhody: horší kvalita výrobku,celkem velká hmotnost materiálu kvůli značnému 

mnoţství pryskyřice, pouţití krátkých vláken, které omezují vlastnosti laminátu, 

nutnost odvětrávaného prostoru kvůli škodlivému styrenu.  

 Použití: povrch rubu sanitárních výrobků, části lodí, lehce zatěţované panely, 

zásobníky. [2, 14, 17, 18, 26] 
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3.5.3 Navíjení 

Metoda navíjení znázorněná na obr. 23 se vyuţívá k výrobě dutých výrobků, kruhového 

nebo oválného řezu, jako jsou trubky, nádrţe a další. Svazek vláken, předem 

naimpregnovaných v pryskyřičné lázni, je navinut na jádro upnuté v rotačním zařízení. Jádro 

je buď vyjímatelné a nebo se stane součástí výrobku. Kompozit se i s jádrem vloţí do pece, 

kde se při rotaci za zvýšené teploty vytvrzuje.  

Navíjení je vhodné pro všechny typy pryskyřice (polyesterové, vinylesterové i epoxidové) 

a výztuţí ve formě skleněných, uhlíkových nebo aramidových rovingů. 

 

 

Obr. 23: Navíjení. [5] 

 

 Výhody: progresivní, rychlá a produktivní technologie, moţnost automatizace, 

moţnost pouţití rovingů, tj. nejlevnější formy výztuţe, řízené dávkování pryskyřice, 

výborné fyzikální vlastnosti výrobků. 

 Nevýhody: vysoká cena navíjecích strojů, nesnadné odstraňování vnitřních forem, 

proces je omezený na určitý tvar součástí, náklady na výrobu velkých komponent jsou 

vysoké, povrch finálního výrobku není většinou atraktivní. 

 Použití: chemické skladovací nádrţe a potrubí, plynové lahve, zásobníky paliva, 

výroba sportovních potřeb jako např. rybářské pruty. [2, 9, 14, 17, 18, 26] 
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3.5.4 Tažení (Pultruze) 

Touto speciální metodou lze vyrábět různé profily z polymerních kompozitů, plné, duté 

i tvarové profily s vysokým obsahem výztuţe (aţ do 80 %). Při této metodě je soustava 

spojitých vláken, tkanin nebo rohoţí pomalu protahována z cívečnice formovací tryskou 

s pryskyřičnou lázní, v níţ je výztuţ sycena. Vytvarovaný polotovar dále prochází 

skrz vyhřívanou zónu, kde je kompozit vytvrzen. Poté je profil nařezán pilou umístěnou 

za taţným zařízením pultruzní linky (viz obr. 24) na poţadovanou délku.  

Taţením lze vyrobit kompozity na bázi všech typů pryskyřic, nejčastěji se ale pouţívají 

polyesterové, vinylesterové a epoxidové. Jako výztuţ se pouţívají hlavně skleněné a uhlíkové 

rovingy, pásky a rohoţe. 

 

 

 
 

Obr. 24: Pultruze. [18] 

 

 Výhody: vysoká produktivita, plná automatizace, větší dostupnost materiálu díky jejich 

nízké výrobní ceně, téměř jakýkoliv tvar průřezu. 

 Nevýhody: vysoké investiční náklady na technologická zařízení, nákladný provoz 

(vyhřívaní). 

 Použití: ţebříky, lávky, ochranná zábradlí, nosníky střešních konstrukcí, schody, 

výztuhy hokejek a lyţí. [2, 9, 14, 17, 18, 26] 
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3.5.5 Lisování pomocí vakua 

Lisování pomocí vakua, nazýváno také jako metoda vakuového vaku, je vylepšením metody 

ruční laminace. Na ručně připravený laminát se poloţí odtrhová (strhávací) tkanina, 

která usnadňuje další operace (např. lepení, povrchové úpravy) tím, ţe se po vytvrzení strhne 

a vznikne tak povrch, který uţ není nutné jinak ošetřovat a můţe se ihned pokračovat 

ve výrobním procesu. Dále se pokračuje v poloţení separační fólie a odsávací rohoţe. 

Odsávací rohoţ slouţí k odvodu přebytečné pryskyřice a taktéţ k odsátí bublinek vzduchu 

z laminátu. Vše se přikryje tenkou nepropustnou fólií, která se pro zajištění vakua přilepí 

k obvodu formy těsnící páskou. Připojí se čerpadlo a forma se vakuuje pod relativně nízkým 

tlakem. Vytvrzování pak probíhá většinou při normální teplotě, jen při pouţití prepregů 

se musí nejdříve dosáhnout předepsané vytvrzovací teploty, a to umístěním formy 

do vyhřívací komory. Princip této technologie lze vidět na obr. 25. 

Primárně se pouţívají epoxidové nebo polyesterové pryskyřice vyztuţené tkaninami 

a páskami na bázi vláken všeho druhu. 

 

Obr. 25: Lisování pomocí vakua. [18] 

 

 Výhody: únosné provozní náklady, kvalitní výrobky s vysokým obsahem výztuţe, 

vakuová folie sniţuje mnoţství těkavých látek pryskyřice.  

 Nevýhody: velký obsah odpadu, zdlouhavý proces, proces vyţaduje zručnou obsluhu. 

 Použití: vojenské a letecké součásti, díly závodních aut. [2, 14, 18, 21, 26] 
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3.5.6 Vysokotlaké vstřikování 

Vysokotlaké vstřikování, v literatuře často značeno zkratkou RTM (resin transfer moulding), 

je jednou z technologií vakuové infuze spojující zvláštnosti vstřikování a lisování. Do formy 

opatřené vytvrzeným gelcoatem se poloţí suchá výztuţ se strukturou pro snadný tok 

pryskyřice. Forma se pak uzavře a zajistí rychloupínacím systémem, aby spodní i vrchní díl 

formy drţely u sebe. Pryskyřice se pak pod tlakem vstřikuje do formy dutinou tak dlouho, 

dokud nezačne vytékat z odtokových otvorů, coţ znamená, ţe je výztuţ prosycena v celém 

objemu dílce. K úplnému prosycení dohází tlakem a aplikací vakua. Poté jsou otvory 

uzavřeny a laminát se nechá ve formě vytvrdit. Vstřikování i vytvrzování můţe probíhat 

při pokojové i zvýšené teplotě (viz obr. 26). 

Pro výrobu laminátů touto metodou se nejčastěji pouţívají rohoţe a polyesterová pryskyřice  

se zabudovaným urychlovače vytvrzování.  

 

Obr. 26: Vysokotlaké vstřikování. [18] 

 

 Výhody: přesnost výroby, výrobky s kvalitním povrchem z obou stran, pryskyřice díky 

uzavřené formě neuvolňuje výpary, výroba i poměrně velkých plošných výrobků. 

 Nevýhody: drahé a těţké formy, vysoké investiční náklady na vstřikovací zařízení. 

 Použití: díly pro automobilový, letecký a ţelezniční průmysl, podlahové rošty, 

elektrotechnika, konstrukční a bednící desky. [2, 14, 17, 18] 
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4 VYBRANÁ VLÁKNA K PŘÍPRAVĚ POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ 

Výztuţ kompozitních materiálů má za úkol zajistit jejich mechanické vlastnosti, jako je 

pevnost, tuhost nebo třeba elektrické vlastnosti. Proto má výztuţ klíčový vliv na vlastnosti 

kompozitu. Nejčastěji pouţívaným typem anorganické výztuţe vláknových polymerních 

kompozitů jsou hlavně vlákna skleněná a uhlíková, z organických vláken jsou to vlákna 

aramidová. Vzájemně se liší hlavně cenou, pevností, chemickou odolností a fyzikálními 

vlastnostmi. 

Jednotlivá vlákna (nitě) se liší také svou jemností. Jemnost nití, označována jednotkou tex, je 

podle normy délková hmotnost (délková hustota) definovaná jako poměr mezi hmotností 

a délkou, konkrétně hmotnost 1 kilometru příze v gramech nebo 1 metru v miligramech. 

Jemnost se zjišťuje pomocí gravimetrické metody, která spočívá v odměření délky nití a jejich 

zváţení. Hodnota veličiny se pak vypočte podle následujícího vzorce: 

T tex =
M[g]

L[km]
=

m[mg]

l[m]
 ,  

kde T je jemnost v tex, L je délka v kilometrech, l je délka v metrech, M je hmotnost 

v gramech, m je hmotnost v miligramech. 

Pro představivost, např. příze 200 tex je velmi hrubá a naopak příze s jemností menší jak 5 tex 

se vypřádají jen dost obtíţně. Jemnost chemických vláken se často vyjadřuje desetinou texu, 

tj. decitexem (dtex). Vlákna s jemností pod 1 dtex se označují podle německé normy 

jako mikrovlákna, za hrubá jsou povaţována vlákna silnější jak 7 dtex. Rozmezí jemnosti 

u chemických vláken vyráběných jako střiţ se pohybuje od 1,2 (přírodní hedvábí) 

aţ do 30 dtex (bavlna). [17, 27, 28] 

 

4.1 Aramidová vlákna 

Aramidová vlákna - Aramid (spojení slov aromatický polyamid) - jsou vlákna na bázi 

lineárních organických polymerů, jejichţ kovalentní vazby jsou orientovány podle osy vlákna. 

Velkou předností aramidových vláken je jejich vysoká pevnost a tuhost. Tyto vynikající 

vlastnosti aramidových vláken jsou dány jejich vnitřní strukturou - pravidelně se střídající 

benzenová jádra a amidové skupiny -CO-NH- v řetězci vytváří pevnou makromolekulu. 

Jednotlivé makromolekulární řetězce jsou mezi sebou vázány vodíkovou vazbou v pásy, 
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benzenová jádra jsou v řetězci mírně odkloněna a způsobují tak mechanické zaklínění 

jednotlivých pásů k sobě. Vodíkové můstky jsou příčinou na jedné straně výborných 

mechanických vlastností, na druhé straně silné anizotropie vlastností, se kterou konstruktéři 

musí při navrhování výrobků počítat. Vznik aramidové struktury lze vidět na obr. 27. 

 

Obr. 27: Vznik aramidové struktury. [27] 

Aramidová vlákna (obr. 28) se mohou zpracovávat se všemi druhy pryskyřic, reaktoplasty 

i termoplasty. V laminátu se vyuţívá aţ 70 % jejich skutečné pevnosti, při zvláště taţné 

matrici je vyuţití ještě větší. Základní vlákna mají průměr 10 aţ 13 m. Pouţívají se ve formě 

rovingu nebo tkanin buď samostatně, nebo jako kombinace vláken, tj. hybridní kompozity. 

[2,  3, 14, 27] 

 

Obr. 28: Aramidová vlákna. [29, 30] 
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4.1.1 Vznik a historie aramidových vláken 

První postup přípravy těchto v současnosti nejpevnějších organických vláken vynalezla v roce 

1965 polsko-americká chemička Stephanie Louise Kwolek (*31.7.1923). První objev 

tato vědkyně, pracující pro firmu DuPont, učinila ale uţ o rok dříve, kdyţ připravila podivně 

zakalenou směs polymerů. Ostatní vědci by takový jev povaţovali za chybu, protoţe stejným 

postupem vznikaly převáţně roztoky průhledné a tekuté, ale ve Kwolek to vzbudilo zájem. 

Pokračovala dále v práci. Aby získala regulérní výsledky svého objevu, musela nejdříve 

získat z roztoku vlákna. Nejdříve to byl problém, protoţe materiál měl mnoho neobyčejných 

vlastností. Nakonec se ale Stephanii vlákna podařila vytvořit. Z laboratoře poté přišly 

překvapivé výsledky. Vlákna měla oproti jiným, do té doby známým materiálům minimálně 

devětkrát větší pevnost. Po několika potvrzeních správnosti výsledku oznámila svůj vynález. 

DuPont rychle pochopil, jaký má v sobě tato látka potenciál a začal s výrobou meta-

aramidovým vláknem pod značkou Nomex. O pár let později, po dalším usilovném 

vylepšování, přišla na trh para-aramidová vlákna, z nichţ nejznámější je Kevlar, dále 

následovaný v 80. letech Twaronem, kopolyamidem se značkou Technora a další. [2,14, 17, 

31, 32] 

 

4.1.2 Klasifikace aramidových vláken 

Aramidová vlákna lze rozdělit následujícím způsobem: 

 Meta-aramidy (MPIA; metafenylen – izoftalamidy) 

 Para-aramidy (PPTA; parafenylen – tereftalamidy)  

o Vysokomodulové PPTA – vlákna Kevlar 49 nebo Twaron HM (určeno 

pro letecké aplikace). 

o Nízkomodulové PPTA – vlákna Kevlar 29 nebo Twaron LM (určeno 

pro ochranné prostředky, lana). [33] 
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4.1.2.1 Nomex 

Nomex je obchodní název pro izomerní strukturu meta-aramidu, který byl vyvinutý počátkem 

60. let 20. století firmou DuPont. Chemická struktura meta-aramidu je zobrazena na obr. 29.  

 

Obr. 29: Chemická struktura meta-aramidu Nomex. [34] 

Tento aromatický nylon se prodává jako příze a pouţívá se všude tam, kde je potřeba tepelné 

odolnosti a ohnivzdornosti, má také výborné akustické vlastnosti. Mezi další příznivé 

vlastnosti patří dobrá odolnost proti většině organickým rozpouštědlům, odolnost proti otěru, 

odolnost proti plísním, v porovnání s Kevlarem také vyšší dlouhodobá tepelná odolnost a také 

aţ 3x větší mechanická odolnost neţ bavlna. Nevýhodná ovšem je jeho nízká pevnost, která je 

dána tím, ţe tento meta-materiál na rozdíl od Kevlaru s para-orientací nelze molekulárně 

narovnat.  

Nomex se vyuţívá hlavně na nářadí a zařízení, které musí vydrţet intenzivní teplo, 

pro komponenty oděvů (kapuce, rukavice, boty a jiné) pro hasičské, vojenské a bezpečnostní 

sloţky, dále jako tepelné bariéry na horkovzdušných balónech, na ochranných prostředcích 

při svařování a na ochranu tepelně namáhaných pevnostních šňůr. Dále se ho vyuţívá 

jako konstrukčního prvku, např. různé ultralehké panely (viz obr. 30). Panel z nomexu je 

aţ o polovinu lehčí neţ podobná deska z překliţky. Navíc toto uspořádání, připomínající 

medové plástve, vyniká velkou tuhostí v ohybu. [34, 35, 36] 

 

Obr. 30: Struktura Nomexu. [37] 
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4.1.2.2 Kevlar 

Kevlar (obchodní název pro para-aramid), jehoţ chemická struktura je na obr. 31, byl 

původně vyvinut v roce 1971 jako náhrada ocelové výztuţe do pneumatik. Později se ale 

prokázalo, ţe má Kevlar daleko širší vyuţití. Proto je dnes tato technologie vyuţívána všude 

tam, kde je potřeba kombinace vysoké pevnosti, nízké hmotnosti a vysoké teplotní stability. 

 

Obr. 31: Chemická struktura para-aramidu Kevlar. [34] 

Pokud se tento polymer zhotoví podobně, jako pavouk spřádá sítě, vznikne aramidové vlákno 

ohromné pevnosti a tepelné odolnosti. Kevlar (stejně jako ostatní aramidová vlákna) 

nepodléhá korozi a jeho pevnost se zachovává i po ponoření do vody. Pokud se ovšem 

nejedná o speciální voděodolná vlákna, schopnost aramidů zastavit projektil se po navlhnutí 

sniţuje. 

V praxi existují tři základní typy Kevlaru: Kevlar, Kevlar 29 a nejčastěji pouţívaný 

Kevlar 49, který má ze všech tří moţností největší pevnost. Tyto typy se liší náročností jejich 

pouţití. První typ se pouţívá např. na výztuţ pneumatik, Kevlar 29 se pouţívá pro brzdová 

obloţení, ochranné prvky balistických a vojenských vest (obr. 32), helmy, sportovní potřeby. 

Kevlar 49 je vhodný pro náročné aplikace, jako je vyztuţení trupů lodí nebo letadel. I tento 

materiál má své zápory, z nichţ ten nejvýznamnější je jeho nákladná výroba, a to především 

kvůli spotřebě kyseliny sírové, která je nezbytná na výrobu Kevlaru. [29, 34, 38] 

 

Obr. 32: Neprůstřelná vesta z Kevlaru. [39] 
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4.1.2.3 Twaron 

Twaron je obchodní značka pro velmi pevný materiál lehké para-aramidové příze (poly-

parafenylentereftalamid) vyráběný firmou Teijin Aramid. Vysoká pevnost je zapříčiněna 

meziřetězovými vazbami. Jeho chemická struktura je zachycena na obr. 33. 

 
Obr. 33: Chemická struktura para-aramidu Twaron. [39] 

 

Charakteristické jsou pro Twaron vysoký modul pruţnosti, teplotní stabilita a odolnost proti 

únavě. Je lehký, pevný a má obrovský recyklační potenciál. Je aţ 5x pevnější neţ ocel, 

a to i při velmi nízkých teplotách (-196 °C). Má výbornou prostorovou stabilitu. Tento 

materiál je ale citlivý na UV záření, vlhkost a salinitu. Při vysokých teplotách se jeho pevnost 

pomalu sniţuje, při 450 °C dokonce Twaron sublimuje. Při výrobě výrobků z Twaronu 

je nutná zvýšená opatrnost proti vniknutí nečistot, které by mohly způsobit významné sníţení 

pevnosti materiálu.  

Oblast pouţití Twaronu je široká. Vyuţívá se na startovací kabely, tepelně odolné výrobky, 

kompozity, neprůstřelné vesty, hadice, pneumatiky a mnohé další. Schéma pneumatiky, 

kde hraje tkanina z Twaronu důleţitou roli, je na obr. 34. Je zřejmé, ţe Twaron zajišťuje 

zpevnění pneumatiky a udrţuje tak její optimální tvar. Dále také zajišťuje stabilitu 

při vysokých rychlostech a rovnoměrné opotřebení běhounu. [40, 41] 

 

Obr. 34: Pneumatika za pouţití Twaronu. 1) dvojitá běhounová vrstva, 2) twaronový pás. [41] 
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4.1.3 Výroba aramidových vláken 

Výroba aramidových vláken spřádáním z taveniny není moţná, protoţe teplota tavení vláken 

leţí nad teplotou rozkladu. Proto se vysoce krystalická vlákna se silně orientovanými 

molekulami spřádají z vysokoviskozního 20% roztoku v koncentrované kyselině sírové. 

Schéma výroby aramidových vláken je zobrazeno na obr. 35. 

 

Obr. 35: Schéma výroby aramidových vláken. [14] 

 

Kondenzací para-fenylendiaminu a tereftaloyl chloridu za vzniku vedlejšího produktu 

kyseliny chlorovodíkové, jak ukazuje reakce na obr. 36, vzniká aramid obsahující benzenová 

jádra a amidové skupiny. Na vodíkové můstky amidových skupin se váţou ionty reakční 

směsi - chlorid vápenatý. Výsledné vlákno se rozpouští v organickém rozpouštědle 

N-metylpyrolidonu. Horká a viskózní kapalina prochází zvlákňujícím sítem za vzniku 

pevného vlákna. Tato elementární vlákna se spojují a pro jejich lepší zpracování propírají, 

neutralizují a poté se opatří aviváţí, která zaručuje lepší kluzné a zpracovatelské vlastnosti. 

Následně se navíjí na bubny. [32, 14, 34, 38] 

 

Obr. 36: Výrobní chemická syntéza Kevlaru. [32] 
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4.1.4 Vlastnosti aramidových vláken 

o Nejlehčí vyztuţující vlákno s hustotou 1440 kg·cm
-3

 s vysokou pevností v tahu, 

o mez pevnosti v tlaku ve směru vláken je mnohem menší neţ mez pevnosti v tlaku, 

při zatíţení kolmo na vlákna dochází k plastické deformaci, nízká mez kluzu v tlaku, 

o silná anizotropie, tj. různé vlastnosti v různých směrech;  

o výrazná rázová houţevnatost, tlumení vibrací, 

o adheze aramidových vláken k matrici je niţší neţ u ostatních vláken,  

o vysoká absorpce vlhkosti, která ovlivňuje pevnost rozhraní výztuţ-matrice i pevnost 

samotného vlákna, 

o citlivost na UV záření, kdy dochází k sníţení pevnosti, 

o malá odolnost proti vysokým teplotám; ve formě kompozitu odolnost aţ 300 °C, 

teplota skelného přechodu 300 °C, teplota rozkladu 480 °C, teplota pouţití do 250 °C, 

o vytvrzené konstrukční prvky z aramidových vláken jsou těţce obrobitelné, 

o pro stříhání aramidových tkanin jsou nutné speciální nůţky s mikrozoubky 

proti klouzání jednotlivých vláken po ostří, řezání pomocí vodního paprsku. 

o obtíţná barvitelnost. 

Aramidová vlákna mají záporný součinitel teplotní délkové roztaţnosti ve směru vláken, 

podobně jako uhlíková vlákna. Kovalentní vazby ve směru molekul jsou mnohem pevnější 

neţ vodíkové vazby (můstky) mezi makromolekulami, příčné oscilace jsou daleko větší 

a působením tahových sil stahují vlákna v podélném směru k sobě (podobně jako rozkmitané 

lano). Oscilace a smrštění vláken je tím větší, čím je vyšší teplota. Vyrábí se různé druhy 

aramidových vláken. Liší se hodnotami modulu pruţnosti v tahu a taţností. Pro vyšší hodnoty 

mechanických vlastností (pevnost v tahu, modul pruţnosti) jsou vlákna dlouţena za zvýšené 

teploty. Mez pevnosti v tahu se tak pohybuje kolem 3000 MPa, ovšem ty nejpevnější dosahují 

někdy aţ 3800 MPa. Modul pruţnosti v tahu u nízkomodulových vláken se pohybuje 

v rozmezí 60-80 GPa, avšak tato hodnota u vysokomodulových aramidových vláknech je více 
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jak dvojnásobná. V tabulce 2 jsou shrnuty základní vlastnosti aramidových materiálů. [2, 3, 

14, 38] 

Tab. 2: Základní vlastnosti aramidových vláken. [33] 

 Jednotka 
LM 

(nízkomodulová) 

HM 

(vysokomodulová) 

Hustota g·cm
-3

 1,44 1,45 

Pevnost v tahu MPa 2800 2900 

Modul pružnosti v tahu GPa 59 127 

Tažnost % 4 1,9 

Specifický elektrický odpor Ω·cm 1015 1015 

Součinitel teplotní roztažnosti 10
-6

 K
-1

 -2,3 -4,1 

Absorpce vlhkosti % 7 3,5 

Výrobce 
DuPont Kevlar 29 Kevlar 49 

Akzo Twaron LM Twaron HM 

 

4.1.5 Využití aramidových vláken 

Vyuţití aramidových vláken je velmi rozsáhlé. Jako součást kompozitních materiálů 

se nejčastěji vyuţívají v pozemním stavitelství pro externí vyztuţení betonových konstrukcí 

(betonové pilíře, mosty), coţ má za následek zvýšení jejich pevnosti a nosnosti s pouze 

minimálním nárůstem hmotnosti. Vhodným pouţitím kompozitních materiálů při zesilování 

metodou externí výztuţe lze dosáhnout příznivých vlastností, a to zvýšení tuhosti, eliminace 

tvorby trhlin nebo zvýšení zatíţitelnosti a bezpečnosti konstrukce. Tyto konstrukce jsou 

tak vhodné do seizmicky aktivních oblastí. Na obr. 37 jsou zobrazeny aramidové výztuţné 

tyče, které se vkládají přímo do loţných spár nebo dráţek konstrukce a následně se zalijí 

polymer-cementovou maltou. 

 

Obr. 37: Výztuţné tyče z aramidu. [42] 



Vybraná vlákna k přípravě polymerních kompozitů 

 

 - 42 - Martina Kalová
® 

 

Pro své specifické vlastnosti nacházejí aramidová vlákna uplatnění především v oblasti 

výroby ochranných pomůcek a oděvů. Aramidová vlákna totiţ patří mezi materiály s vysokou 

tepelnou odolností, zachovávají si vysokou pevnost v tahu a počáteční modul. Na obr. 38. 

jsou zobrazeny některé z moţných aplikací aramidových vláken (nomex, kevlar, twaron) 

pro ochranné prvky. 

 

Obr. 38: Kevlarové rukavice (vlevo), ochranná přilba (uprostřed), kevlarové boxerky 

(vpravo). [43, 44, 45] 

Rukavice s technologií Kevlar, ať uţ pracovní nebo taktické, jsou extrémně odolné 

proti proříznutí, ţáru i oděru. Pouţitím aramidových vláken (Kevlar) do armádních přileb 

bylo dosaţeno o více jak 25 % niţší hmotnosti oproti zastaralým helmám, a to při stejné 

odolnosti. Nebezpečí úrazu po výbuchu různých náloţí s následkem váţných zranění 

nebo i smrti donutilo americkou armádu zavést zajímavý ochranný prvek, a to kevlarové 

boxerky. Kevlarové boxerky, jeţ jsou určeny především pro profesionály, jakými jsou vojáci, 

slouţí k ochraně nejen srdečnice a stehenních tepen ale i měkkých tkání kolem rozkroku. 

K celkové ochraně těla, hlavně proti ţáru, se vyuţívají ohnivzdorné kombinézy. K tomuto 

účelu se vyuţívá aramidová směs Nomex. Nomex nehoří, ani se neroztaví ve styku s ohněm, 

ale při procesu zuhelňování pouze absorbuje energii ţáru. Vlákna Nomexu se spojí 

a zhoustnou. Tím se uzavřou mezery mezi vlákny, čímţ se zabrání průchodu vzduchu a horka 

dovnitř oděvu. Výborná je taktéţ odolnost Nomexu proti průmyslovým olejům 

a rozpouštědlům. Ochranné obleky kromě hasičů nosí i astronauti, piloti tryskových letadel 

a formulí, motocykloví závodníci nebo potápěči.  

Velký význam mají beze sporu také neprůstřelné vesty, které se zhotovují z materiálů 

odolných proti střelám z ručních palných zbraní. Princip neprůstřelných vest spočívá 
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ve vysoké pevnosti v tahu a minimální průtaţnosti pouţitých vláken. Střela (projektil) 

vypálená ze zbraně se po nárazu a průchodem překáţkou deformuje tak, ţe se postupně 

zvětšuje její čelní plocha, jako je naznačeno na obr. 39. 

 

Obr. 39: Deformace projektilu při průchodu balistickým materiálem. [46, 47] 

Projektil se prostupem balistickým materiálem zachytává o vlákna, která se snaţí natáhnout, 

čímţ se spotřebovává jeho kinetická energie aţ do úplného zastavení. Pro zvýšení odolnosti 

se vesty opatřují panely z tvrdých materiálů, jakými jsou ocel, titan nebo keramika. Projektil 

se deformuje a sníţí svou rychlost ještě před vstupem do balistického materiálu tím, ţe panely 

rozloţí kinetickou energii projektilu na větší plochu. Důleţitým prvkem je také antišoková 

vloţka, coţ je vrstva nejblíţe tělu. I kdyţ je projektil zastaven balistickým materiálem, velká 

část energie je i tak předána nositeli ochranné vesty. Energie střely se přemění 

na mechanickou práci, coţ se projeví deformací zasaţené oblasti. Kdyby antišokovou vloţku 

vesta neobsahovala, vloţka nerozloţí energii na větší plochu a tím dojde k lokálnímu zatíţení 

organismu. A protoţe je lidské tělo z velké části voda, která je z fyzikálního hlediska 

nestlačitelná, vlna nárazové energie by se šířila organismem velkou rychlostí, coţ by mělo 

za následek např. roztrţení orgánů, a to i bez průniku střely zbrojí. Vesty jsou ještě často 

opatřeny voděodolnou úpravou, protoţe po namočení se výrazně sniţuje odolnost. [42, 43, 44, 

45, 47, 48, 49] 
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4.2 Uhlíková vlákna 

Uhlíkové vlákno je název pro dlouhé a tenké technické vlákno o průměru 5 - 10μm sloţené 

převáţně z atomů uhlíku v krystaly, jejichţ orientace je ve směru osy vlákna. Právě toto 

uspořádání krystalů řadí uhlíková vlákna mezi vlákna s vysokými mechanickými parametry. 

Uhlíkové vlákno má aţ 5x menší průměr neţ lidský vlas. Srovnání se nachází na obr. 40. 

 

Obr. 40: Srovnání uhlíkového vlákna s lidským vlasem. [50] 

 

Tento perspektivní materiál se vyznačuje specifickými vlastnostmi, které jsou zapříčiněny 

hlavní sloţkou vláken - uhlíkem. Uhlík netaje, není taţný a je odolný proti rozpouštědlům. 

Vlákna se tak získávají řízenou pyrolýzou. Uhlíková vlákna patří mezi nejpevnější a zároveň 

nejdraţší vlákna pouţívaná na výrobu polymerních kompozitů. Jejich pevnost je 

několikanásobně vyšší neţ pevnost nejlepších ocelí, mají vysoký modul pruţnosti, jsou 

tepelně odolné a vynikají nízkou měrnou hmotností. Mají stejně jako aramidová vlákna 

záporný koeficient teplotní délkové roztaţnosti, coţ znamená, ţe při rostoucí teplotě se vlákna 

zkracují. Určitým omezením uhlíkových vláken je, ţe za normálních podmínek jsou křehká 

a při zpracování se lámou. Z tohoto důvodu se pouţívají hlavně jako výztuţ pro výrobu 

kompozitních materiálů. Vlákna se kombinují s různými typy polymerních matric. Dosáhne 

se tak materiálu s unikátními vlastnostmi. Dynamické vlastnosti kompozitu s uhlíkovými 

vlákny jsou lepší neţ u všech ostatních materiálů. V minulosti se tato vlákna pouţívala 

v leteckém a kosmickém průmyslu. Postupně byly zavedeny aplikace také 

do automobilového, sportovního a spotřebního průmyslu. I přes výjimečné vlastnosti 

a několikanásobnému poklesu ceny je stále ještě spotřeba uhlíkových vláken na výrobu 

polymerních kompozitů podstatně niţší neţ spotřeba skleněných vláken. [5, 14, 15, 50, 51] 
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4.2.1 Vznik a historie uhlíkových vláken 

Za první uhlíkové vlákno lze povaţovat karbonizované bambusové vlákno, které Edison 

pouţil v roce 1879 do ţárovky. V 60. letech 20. století probíhaly pokusy o průmyslovou 

výrobu uhlíkových vláken ze syntetického hedvábí pyrolýzou. Tyto pokusy byly úspěšné 

natolik, ţe firma Union Carbide Corporation uvedla na trh první komerční podobu uhlíkových 

vláken, kontinuální vlákna pod označením Thornel 25. Ovšem výtěţek při karbonizaci 

viskózy na uhlíkové vlákno byl pouze 25 %. V roce 1971 se v Japonsku objevila nová metoda 

výroby uhlíkových vláken z PAN (polyakrylonitril). O pár let později byla pouţita další 

technologie, a to získání uhlíkových vláken z ropných smol. Dnes je 90 % uhlíkových vláken 

vyrobeno z polyakrylonitrilových vláken (PAN). Zbývajících 10 % je vyrobeno 

z viskózových vláken nebo jsou vyrobena ze smol dehtu, coţ jsou zbytky po krakování ropy. 

[50, 52] 

4.2.2 Rozdělení uhlíkových vláken 

Uhlíková vlákna je moţné rozdělit z několika hledisek - z hlediska prekurzoru, z hlediska 

struktury, ale nejčastěji jsou vlákna dělena z hlediska mechanických vlastností, a to hlavně 

z praktických důvodů. [53] 

Klasifikace se provádí dle hodnot modulu pruţnosti a pevnosti. 

4.2.2.1 Uhlíková vlákna s nižšími mechanickými parametry 

Jsou často označována jako izotropní vlákna. To z důvodu, ţe prekurzorem pro jejich výrobu 

jsou izotropní smoly. Díky svým průměrným mechanickým vlastnostem nejsou vhodná 

pro výrobu kompozitních materiálů. Dají se avšak vyuţít ve formě plstí a textilií jako 

vysokoteplotní izolace, dále třeba jako rozptýlená výztuţ do betonových součástí. Pevnost 

v tahu je niţší jak 1000 MPa, modul pruţnosti niţší jak 100 GPa. 

4.2.2.2 Uhlíková vlákna s vysokými mechanickými parametry 

Jedná se o standardní uhlíková vlákna (pokud se obecně mluví o uhlíkových vláknech, myslí 

se tím právě tato vlákna s vysokými mechanickými parametry), která mají specifické hodnoty 

mechanických vlastností, zejména pak pevnost v tahu a modul pruţnosti. Pevnost v tahu 

dosahuje velikosti 3,5 - 7 GPa, modul pruţnosti 230 - 930 GPa. Rozmezí charakteristických 

hodnot je široké, protoţe jsou zde zahrnuta vlákna na bázi PAN, mezofázových smol i např. 
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whiskery získané katalýzou plynných uhlovodíků. Proto se vlákna mohou dále dělit 

následujícím způsobem: 

o vysokopevnostní uhlíková vlákna (HS = ,,highstrength“), taktéţ (HT = 

,,hightensile“), 

o středněmodulová uhlíková vlákna (IM = ,,intermediatemodulus“),  

o vysokomodulová uhlíková vlákna (HM = ,,highmodulus“),  

o  uhlíková vlákna se supervysokým modulem (UHM = ,,Ultrahighmodulus"). 

Z hlediska struktury se mohou uhlíková vlákna dále rozdělit: 

 dutá uhlíková vlákna, 

 diskontinuální vlákna porušená tahem,  

 mletá uhlíková vlákna,  

 recyklovaná uhlíková vlákna. 

Toto dělení je ale nepřesné kvůli neustálému kombinování mechanických parametrů pevnosti 

a pruţnosti, a tak vznikají nové série vláken. Proto je za vhodnější klasifikaci povaţováno 

rozlišení dle prekurzoru vláken s vysokými parametry na:  

 vlákna na bázi PAN,  

 vlákna na bázi smol a mezofáze. [5, 14, 53 54, 55] 

4.2.3 Výroba uhlíkových vláken 

Uhlíková vlákna nelze kvůli vlastnostem uhlíku vyrábět stejným způsobem jako vlákna 

kovová, skleněná, polymerní a jiná. Způsob výroby uhlíkových vláken se liší v závislosti 

na pouţitém prekurzoru (výchozí surovině). Prekurzorem pro výrobu vláken jsou tři 

materiály. 

 celulóza - vlákna vyrobená z celulózy nedosahují takových kvalit, mají méně 

dokonalou strukturu, vyuţití nacházejí jako izolační materiál pro vysoké teploty; 

 polyakrylonitril (PAN) - vlákna z tohoto prekurzoru, vyráběného od roku 1980, jsou 

povaţována za standardní vlákna; 
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 pyrolyzní oleje a smoly (PITCH) - nákladný způsob příprav uhlíkových vláken 

ze smol je kompenzován nízkou cenou výchozí suroviny. Tato vlákna mají velmi 

vysoký modul pruţnosti. Pevnost v tlaku je oproti standardním vláknům výrazně niţší.  

Při průmyslové výrobě uhlíkových vláken se vyuţívá hlavně dvou výrobních procesů. 

Technicky významnější postup vyuţívá jako prekurzoru polyakrylonitril. V druhém případě 

se k výrobě vláken vyuţívají přírodní polymery - suroviny bohaté na uhlík. [4, 14, 17, 52] 

Schéma na obr. 41 znázorňuje výrobní proces uhlíkových vláken z PAN a PITCH prekurzorů. 

 

Obr. 41: Výrobní proces uhlíkových vláken z PAN a PITCH. [56] 

 

4.2.3.1 Výroba vláken na bázi PAN 

Uhlíková vlákna vyráběná na bázi PAN jsou v dnešní době nejrozšířenější, vyrábí se v široké 

škále vlastností. Prekurzorem je akrylové vlákno, které se vytváří během speciální výroby 

z polymeru - kopolymeru. Kopolymer je připravený ze směsi akrylonitrilu a kyseliny akrylové 

a pouţívá se záměrně pro usnadnění zvlákňování a pro celkově lepší vlastnosti uhlíkového 

vlákna. Struktura PAN vláken je vidět na obr. 42. 
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Obr. 42:Mikrostruktura řezu a podélných vláken z PAN. [57] 

Největším problémem během výroby zůstává poţadovaná orientace vazby atomů uhlíku 

paralelně s osou vlákna. Orientaci je třeba udrţovat pro získání ţádoucí vysoké pevnosti 

a modulu pruţnosti při namáhání ve směru osy vlákna, kde jsou tyto mechanické vlastnosti 

největší.  

Postup výroby uhlíkových vláken z PAN prekurzoru lze rozdělit do čtyř etap: spřádání, 

stabilizace, karbonizace a grafitizace.  

Spřádání je snaha vytvořit co nejlepší orientaci polymerních řetězců. Kopolymer v roztoku je 

tlačen přes trysku, jak je moţné vidět na obr. 43, která je tvořena aţ statisíci otvory 

s průměrem desetin milimetru. Vlákna pak vznikají v průběhu průchodu sráţecí lázní, 

kdy získávají vysokou pevnost, nebo v proudu vlaţného vzduchu, který způsobuje odpaření 

rozpouštědla. Procesem odpaření vznikají vlákna s vysokým modulem pruţnosti. Po promytí 

vláken následuje proces vytahování v atmosféře vodní páry, kterým je dosaţena maximální 

orientace lamel ve směru osy vlákna. Získané nitě (3000 - 12000 vláken) poţadované 

jemnosti se navíjí na cívky. 

 

Obr. 43: Spřádání vláken na bázi PAN. [52] 
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Oxidace a stabilizace se uskutečňuje při teplotě 200 aţ 300 °C. V tomto stádiu se vlákna 

dlouţí pod napětím, tak aby se dosáhlo maximální orientace lineárních makromolekul PAN 

ve směru osy vláken. Následně se vlákna stabilizují za přítomnosti kyslíku. Vytváří 

se kyslíkové můstky, které stabilizují strukturu vlákna a zamezí jeho měknutí během dalších 

operací. Tento proces je nazýván retikulace. Během stabilizace dochází k cyklizaci 

a vzájemnému zesíťování molekul. Struktura vláken se změní z lineární na ţebříkovitou. 

Vlákna od tohoto okamţiku jiţ nejsou tavitelná. Produkt připomínající textilní vlákno je 

černý, ohebný, teplotně stabilní a ţáruvzdorný.  

Karbonizace, další etapa výroby uhlíkových vláken, probíhá za teplot 1100 aţ 1500 °C 

v inertní atmosféře dusíku. Během pyrolýzy dochází k uvolňování těkavých látek tvořených 

kyslíkem, dusíkem a vodíkem (kyanovodík). Pomocí promývání nebo katalytického spalování 

dochází k jejich eliminaci. Zbytek hmoty (kolem 90 %) nyní tvoří uhlík. Vlákna jsou v této 

fázi nejpevnější. 

Grafitace, poslední etapa výrobního procesu, probíhá za přítomnosti argonové nebo dusíkové 

inertní atmosféry v indukčních pecích. Pojem grafitace v tomto případě neznamená převod 

vlákna na grafit, protoţe PAN vlákna jsou negrafitovatelná (nelze dosáhnout trojrozměrné 

struktury charakteristické pro grafit), ale grafitizace označuje termální operaci při 2500 °C. 

Dochází ke zlepšení uspořádání a nárůstu grafenových vrstev, coţ jsou jednoatomové vrstvy 

tvořené uhlíkem, základní stavební jednotkou grafitu. Obsah uhlíku dosahuje maximální 

hodnoty 99 %. Během dlouţení se sníţí odklon mikrokrystalů uhlíku od osy vláken. 

Výsledkem jsou pak vlákna s vysokou hodnotou modulu pruţnosti na úkor klesající pevnosti 

kvůli růstu grafitových krystalů. 

Celý proces je dokončen povrchovou úpravou. Prioritní úlohou povrchové úpravy uhlíkových 

vláken je chránit vlákna před poškozením a zvýšit adhezi vláken k různým typům matrice, 

zejména k těm na bázi pryskyřice. Povrchová úprava spočívá ve "zdrsnění" hladkého povrchu 

vlákna kontrolovanou oxidací v kapalném (anodická oxidace) nebo plynném prostředí (CO2). 

Vlákna se obalí tenkou vrstvou polymeru bez tvrdidla, stejným polymerem, jaký bude pouţit 

na matrici. Povrch vláken je ochráněn a snáze se s nimi manipuluje.[4,5, 14, 15, 52, 54, 56]. 

Vývoj procesů a sloţení vláken během výrobního cyklu uhlíkových vláken je uveden v tab. 3. 
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Tab. 3: Vývoj vláken během výroby. [52]  

Fáze Probíhající procesy 
Složení (obj. %) 

C H N O 

Spřádání Protahování a vyrovnávání řetězců PAN. 68 6 26  

Oxidace 

Dehydrogenace. 

Fixace kyslíku. 

Tvorba můstků mezi řetězci. 

65 5 22 8 

Karbonizace 

>1100°C 
Cyklizace a eliminace O2, H2, N2. 93 1 6  

Vysokoteplotní 

opracování 

>2500°C 

Eliminace posledních heteroatomů. 

Nárůst orientace a velikosti 

polyaromatických krystalů. 

100    

 

4.2.3.2 Výroba na bázi smol a mezofáze 

Druhý postup pouţívaný pro výrobu uhlíkových vláken vychází ze surovin bohatých na uhlík. 

Takovým materiálům odpovídají izotropní smoly na bázi černouhelného dehtu nebo dehtů 

vznikajících při destilaci ropy. Vysokou pevnost a tuhost vláken poskytuje tzv. mezofázová 

smola. Jedná se kapalný krystal sloţený z aromatických molekul o vysoké hmotnosti 

uspořádaných v paralelních vrstvách. 

Postup výroby je shodný s postupem pro vlákna na bázi PAN, jak je zřejmé z obr. 41, má 

však některé specifické vlastnosti vyplývající z rozdílné struktury a molekulové hmotnosti. 

Díky silně orientované struktuře mezofáze není třeba provádět dlouţení. Vlákna 

z mezofázových smol jsou navíc grafitovatelná. Grafenové vrstvy mají dokonalou orientaci 

s osou vláken. Výsledkem jsou tak vlákna s vysokým modulem pruţnosti, tentokrát 

ale na úkor pevnosti, která je oproti vláknům získaných z PAN niţší. Výtěţnost 

při karbonizaci je tímto způsobem vyšší neţ u PAN, ale celkové náklady zůstávají díky 

sloţitosti výroby stále dost vysoké. Uhlíková vlákna na bázi mezofázových smol mají také 

niţší kompatibilitu s pryskyřicemi, coţ způsobuje křehkost, a tím špatnou manipulovatelnost. 

V procesu výroby uhlíkových vláken na bázi mezofázové smoly je klíčová právě příprava 

smoly, která musí splňovat řadu podmínek. Smola musí být nejprve filtrací zbavena 

veškerých minerálních příměsí a dalších netavitelných částic. Nenatavitelné částice jsou 

neţádoucí, protoţe mohou způsobit defekty vláken a sniţovat veškeré jejich charakteristiky. 
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Musí dále splňovat řadu kriterií, jako např. nízký obsah popela a kovových iontů, nesmí 

během procesu spřádání měnit viskozitu, musí mít vysoký obsah mezofáze.  

Spřádání vláken na bázi smol, které probíhá za teploty 350 aţ 380 °C, je schematicky 

znázorněno na obr. 44. Jako prekurzor slouţí roztavená mezofázová smola, která je 

vytlačována tryskou. Tím se vyrovnávají mezofázové lamely uspořádané paralelně s osou 

vláken smoly. Z mezofázové smoly vznikají pevná vlákna tak, ţe působením proudu teplého 

vzduchu (100 °C) po průchodu kapilárními kanálky trysky vlákna tuhnou. Celá operace je 

značně náročná, protoţe s měnící se teplotou se mění viskozita smoly a hrozí zpřetrhání 

vláken.  

 

Obr. 44: Spřádání vláken na bázi smol. [52] 

Porovnání struktury uhlíkového vlákna na bázi PAN s uhlíkovým vláknem na bázi 

mezofázové smoly je ukázáno na obr. 45. [5, 14, 15, 52] 

 

Obr. 45:Mikrostruktura uhlíkového vlákna na bázi PAN (vpravo) a vlákna na bázi 

mezofázových smol (vlevo). [31] 
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4.2.4 Vlastnosti uhlíkových vláken 

Uhlíková vlákna s vysokými charakteristikami jsou určena především k výrobě kompozitních 

materiálů. Kromě pevnosti v tahu a jejich tuhosti předávají kompozitům vysokou odolnost 

vůči únavě a skvělou schopnost tlumení vibrací. Zanedbatelné nejsou ani další vlastnosti 

charakteristické pro uhlíkové materiály - ţáruvzdornost, nízký koeficient tepelné roztaţnosti, 

tepelná a elektrická vodivost, mimořádně vysoká korozní odolnost (aţ na silně oxidační 

prostředí). Jsou tedy ideální jako zesilující materiál pro kompozity s kovovou, keramickou, 

polymerní nebo uhlíkovou matricí pro pouţití za vysokých teplot. Další vlastnosti jsou 

shrnuty v následujících bodech: 

o uhlíková vlákna mají progresivní deformační chování, tzn., se zvyšujícím se zatíţením 

roste hodnota modulu pruţnosti, 

o vysoká pevnost (1500 aţ 3500 MPa) i hodnoty modulu pruţnosti (180 aţ 500 GPa) 

stálé do teploty 500 °C, 

o nízká hustota do 2000 kg·m
-3

, průměr uhlíkového vlákna je od 5 do 8 μm, 

o biologická snášenlivost, pouţití např. jako implantáty (umělý kyčelní kloub), 

o silná anizotropie, 

o výborná odolnost proti dlouhodobému dynamickému namáhání (lepší neţ u ocelí, 

hliníku), 

o odolnost vůči kyselinám, zásadám a rozpouštědlům, chemická inertnost do 1000 °C, 

o i přes hořlavost uhlíkových vláken, kompozit obsahující 90 % uhlíkových vláken hoří 

velmi pomalu, proto ho lze brát za nehořlavý, 

o dobrá průchodnost pro záření, neodráţí radarový paprsek, 

o při delším skladování dochází k vytvrzení apretační povrchové vrstvy a vlákna ztrácejí 

ohebnost. 

 

Porovnání nejdůleţitějších vlastností uhlíkových vláken na bázi PAN s vlákny na bázi smol je 

uvedeno v tab. 4. 
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Tab. 4: Porovnání mechanických vlastností vláken na bázi PAN a na bázi PITCH. [58] 

Vlákna na bázi PAN Standardní M IM HM 

Průměr vlákna (μm) 6-8 5-6 6-8 

Hustota (g·cm
-3

) 1,8 1,8 1,9 

Modul pruţnosti v tahu (GPa) 220-240 275-300 350-450 

Pevnost v tahu (GPa) 3,5-5 4-6 4-5,5 

Koeficient tepelné roztaţnosti (10
-6

/°C) -0,4 -0,6 -0,75 

 

Vlákna na bázi PITCH LM HM UHM 

Průměr vlákna (μm) 11 11 10 

Hustota (g·cm
-3

) 1,9 2,0 2,2 

Modul pruţnosti v tahu (GPa) 175-250 380-620 700-970 

Pevnost v tahu (GPa) 1,5-3 2-2,7 2,5 

Koeficient tepelné roztaţnosti (10
-6

/°C) - -0,9 -1,6 

 

4.2.5 Využití uhlíkových vláken 

Pouţití uhlíkových vláken, resp. uhlíkových kompozitů je velmi rozsáhlé. Jak jiţ bylo 

zmíněno, uhlíková vlákna se vyuţívají přednostně pro výrobu kompozitních materiálů. 

Pro svou nehořlavost se dají pouţít jako náhraţka azbestu. Proto jsou součástí komponent 

v letadlech nebo ochranných hasičských pomůcek. V surové formě se dají vyuţít jako součást 

filtru v plynových maskách nebo při čištění krve, dále díky své biokompatibilitě s ţivou tkání 

dokáţou nahradit části šlach a kostí. Zanedbatelné není ani pouţití uhlíkových lamel a tyčí, 

stejně jako u kevlaru, na externí výztuţ betonových konstrukcí. 

Jak je patrné z tabulky 5, uhlíková vlákna, především ve formě kompozitu, pro svou nízkou 

hmotnost a tvarovatelnost zaujímají přední pozice světové spotřeby. [14, 15, 52, 59] 

Tab. 5: Světová spotřeba uhlíkových kompozitů. [52]  

Sektor Podíl (%) 

Letectví a kosmonautika 40 

Sport a zábava 40 

Ostatní průmyslové aplikace 20 
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4.2.5.1 Použití v oblasti letectví a kosmonautiky 

Tato významná oblast aplikace uhlíkových kompozitů převaţuje v USA. Spojení kompozitu 

uhlíkové vlákno-pryskyřice je zajímavé jak z technického, tak ekonomického hlediska. 

Materiál se pak vyuţívá na komponenty civilních i vojenských letadel. Jedná se o součásti 

trupu, směrovky, nosné díly podlahy nebo výztuhy sedadel. Dále se vyuţívají při konstrukci 

vrtulníků na letové listy vrtule, protoţe kompozit dokáţe pohlcovat vibrace. 

Nízká hmotnost uhlíkových materiálů je zásadní především v kosmonautice. Dnes se bez nich 

výroba druţic a orbitálních stanic prostě neobejde. Mimo ekonomického aspektu je velkou 

výhodou velmi nízký součinitel teplotní roztaţnosti, kde ho lze pro kompozity povaţovat 

za nulový. [52] 

4.2.5.2 Použití v oblasti sportu a zábavy 

Spotřeba uhlíkových materiálů pro sport a s tím související aplikace je srovnatelná 

se spotřebou v jiţ zmíněném letectví a kosmonautice. Ve výrobě sportovních potřeb ovšem 

vévodí Japonsko. Oblast je to velmi rozsáhlá. Karbon se pouţívá pro výrobu různých 

sportovních pomůcek a doplňků, od rybářských prutů a navijáků, výztuţí rogal, přes sportovní 

rakety (tenisové, squashové), lyţe, vesla, golfové hole, hokejky aţ po rámy cyklistických kol 

nebo trupy závodních lodí. Obr. 46 ukazuje několik z jiţ jmenovaných aplikací. 

 

Obr. 46: Aplikace karbonu pro sportovní potřeby. [60, 61, 62, 63] 

 



Vybraná vlákna k přípravě polymerních kompozitů 

 

 - 55 - Martina Kalová
® 

 

Dnes se stále častěji uplatňuje myšlenka přenést technologii uhlíkových kompozitů do běţné 

spotřební elektroniky, kam spadají i menší elektronická zařízení. Aplikace karbonu na těchto 

výrobcích dokáţe zkombinovat jak funkčnost, tak exkluzivitu. [52, 64] 

4.2.5.3 Ostatní aplikace 

Ostatní průmyslové aplikace kompozitů jsou mnohé a stále se rozšiřují do dalších a dalších 

odvětví. S uhlíkovými kompozity se tak lze setkat v dopravním průmyslu u dílů 

pro automobily a motocykly, v lodním nebo ţelezničním průmyslu. Pouţití karbonových dílů 

u automobilů je stále častější. Komponenty na míru se objevují na přístrojové desce, 

na dveřních opěrkách nebo řadicí páce. Zajímavou aplikací je zcela karbonový motocykl, 

kde hlavní kritéria při stavbě byly minimální váha a maximální funkčnost a výkon. Byla to 

spíše snaha o pokus, ale pokus úspěšný. Bez paliva se hmotnost vyšplhala na pouhých 145 kg 

při výkonu 200 koní. Zajímavé je, ţe z uhlíkových vláken je na motorce téměř vše, od zadní 

vidlice po přední kolo. Pouze mechanické díly jsou z nejkvalitnějšího titanu a hliníku. 

Zvláštností jiţ není ani pouţití uhlíkových vláken na hudební nástroje nebo interiérové 

zařízení domácnosti (vana, toaleta).  

Stručný přehled vyuţití materiálu z uhlíkových vláken při svých typických pevnostech 

a modulech pruţnosti je zobrazen níţe na obr. 47. 

 

Obr. 47:Aplikace uhlíkových materiálů. [58] 
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Určitou brzdou pro běţné aplikace byla dříve cena uhlíkových vláken a s tím související 

nechuť výrobců měnit zavedené výrobní postupy. V 70. letech minulého století se pohybovala 

cena za kilogram vláken kolem 100 USD. V devadesátých letech pak klesla aţ na 40 USD.  

I dnes jsou uhlíková vlákna ve formě textilie aţ dvakrát draţší neţ ostatní i jednosměrná 

vlákna, skleněná nebo aramidová. Proto je vhodná a v této době se stále více rozšiřující 

aplikace uhlíkových vláken do hybridních kompozitů. Dají se kombinovat s téměř všemi 

druhy vláken. Výborné je například spojení uhlíkových a aramidových vláken, kde spojením 

dochází k doplnění nevýhod jednoho vlákna výhodami druhého vlákna a naopak. 

Přehled vlastností aramidových a uhlíkových vláken je zaznamenán v tab. 6. 

Tab. 6: Porovnání vlastností aramidových a uhlíkových kompozitů. [14]  

Vlastnosti 
Kompozity 

aramidové uhlíkové 

Hustota ++ + 

Mez pevnosti v tahu + + 

Modul pruţnosti + ++ 

Mez pevnosti v tlaku - + 

Rázová houţevnatost + - 

Tlumení + - 

Chování při statickém a dynamickém namáhání + ++ 

Dielektrické vlastnosti ++ - 

Adheze, přilnavost - + 

Nasákavost - + 

Cena + - 
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4.3 Hybridní kompozitní materiály 

Slovo řecko-latinského původu „hybrid“ lze nalézt v mnoha vědních oborech. V biologii 

se tento termín uţívá ve významu kříţení druhů zvířat a rostlin. Vyskytuje se taktéţ 

v technických oborech, kde se tímto slovem označuje ,,směs“ různých materiálů. Hybridní 

kompozitní materiály jsou tak systémy vytvořené ze tří, případně více sloţek. Hybridní 

matrice obsahuje dva typy polymerů, hybridní plnivo je sloţené ze dvou i více typů plniv. 

Buď je jeden druh vyztuţujícího materiálu (plniva) začleněn do směsi dvou a více matric, 

popř. v jediné matrici se objevuje dva a více druhů vyztuţujících nebo plnících materiálů, 

jak je názorně ukázáno na obr. 48. Existuje taktéţ kombinace obou moţností v jednom 

materiálu.  

 

Obr. 48: Schéma vzniku hybridního kompozitu. [15] 

Moţnost kombinovat různé druhy výztuţí (tzv. hybridizovat) je atraktivní, protoţe relativně 

snadno umoţňují navrhnout kompozity cílených mechanických vlastností. Daří se tak skloubit 

specifické a často protikladné poţadavky na vlastnosti materiálu. Moţnost jejich aplikací 

se tak výrazně rozšiřuje. Zvýšením pevnosti, tuhosti a lomové houţevnatosti spolu s redukcí 

hmotnosti a ceny se stávají z hybridních kompozitů materiály, které jsou vhodné pro letecký, 

kosmický, lodní nebo stavební průmysl. Toto splňuje několik koncepcí hybridních kompozitů, 

z nichţ nejuţívanější je spojení uhlíkového vlákna propleteného s kevlarovým vláknem. 

Karbon vyniká vysokou úrovní tuhosti a pevnosti, zatímco aramid poskytuje odolnost proti 

nárazu, oděru a zlomení. Hybridní tkanina se pouţívá pro výrobky do náročných podmínek. 

Variantu karbon-kevlarového kompozitu je moţné vidět na obr. 49. Oba dva druhy vláken 

mají nízkou hustotu a také relativně velké náklady na výrobu. Dále existují kombinace jako 

Sklo-aramidová vlákna nebo sklo-karbonová vlákna. Skleněná vlákna především sniţují cenu 

hybridního kompozitu. Častá kombinace hybridního materiálu je také spojení vyztuţujícího 

vlákna s částicovým plnivem.  
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 Obr. 49: Karbon-aramidový kompozit. [65]  

Slibnou aplikací hybridních materiálů kombinujících různé typy vláken mohou být také 

tzv. termostabilní struktury, které jsou při změně teploty rozměrově stálé. Pro některé 

kompozity, např. se skleněnými či borovými vlákny, je součinitel tepelné roztaţnosti 

pozitivní, zatímco pro jiné materiály, např. na bázi uhlíkových nebo aramidových vláken, je 

negativní. Vhodným zkombinováním vláken s pozitivními a negativními součiniteli lze získat 

materiál s nulovou tepelnou roztaţností. [15, 65, 66, 67, 68, 69] 

4.3.1 Aplikace hybridních kompozitů 

Hybridní kompozity, zejména spojení karbon-aramid, jsou stále vyhledávanějšími. Spojují 

se zde pozitiva jak uhlíkových tak aramidových vláken a nevýhody jednotlivých vláken 

se vzájemně pokrývají. Kompozit tak získá výbornou rázovou houţevnatost, coţ ocení 

především motocykloví jezdci. Hybridního kompozitu se hojně vyuţívá u ochranných přileb, 

kde je niţší hmotnost a vysoká odolnost proti rázu ţádaná. 

Také sportovní pomůcky dokáţou uplatnit kvality hybridního kompozitního materiálu. 

Pingpongová pálka v sobě dokáţe zkombinovat přednosti karbonu a flexibility aramidu. 

Výsledkem je pak jednoduché ovládání zejména při útočných úderech. Dále se typická 

tkanina můţe nacházet u závodních kajaků.  

Také v odvětvích designu stejně jako karbonové kompozity i karbon-aramidové hybridy mají 

své místo. [70, 71] 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Praktická část se bude zabývat výrobou, zkoušením, vyhodnocením a srovnáním 

mechanických vlastností tří druhů kompozitních materiálů s epoxidovou matricí a výztuţí 

ve formě tkaniny. Jedná se o kompozit s uhlíkovými vlákny a o hybridní kompozity na bázi 

uhlík-aramidových vláken, jeden s plátnovou vazbou a druhý s vazbou keprovou. Cílem je 

zjisti, který ze zkoumaných materiálů je nejvhodnější pro pouţití v praxi jak z hlediska 

mechanických vlastností tak z hlediska ekonomického. 

5.1 Výroba zkušebních vzorků 

5.1.1 Příprava podkladu a výztuže 

Pro výrobu zkušebních vzorků byly pouţity tři druhy tkanin na bázi uhlík nebo uhlík-aramid 

s plátnovou nebo keprovou vazbou, jejichţ struktury jsou zdokumentovány na obr. 50.  

 

 

Obr. 50: Tkaniny - uhlíková (vlevo), uhlík-aramidová, plátno (uprostřed), uhlík-aramidová, 

kepr (vpravo). 

Tkaniny jsou vyrobeny konkrétně z uhlíkových vláken značky Toray a aramidových vláken 

značky Twaron. Specifikace pouţitých tkanin na výrobu kompozitů je uvedena v tab. 7. 

Skladba o stejném počtu vláken v útku i osnově, která je společná pro všechny tři pouţité 

materiály, zajišťuje pevnost a kvalitu vazby beze změn vlastností materiálu. [72] 
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Tab. 7: Specifikace jednotlivých tkanin. [72] 

 Uhlíková tkanina 
Hybridní tkanina 

uhlík/aramid 

Hybridní tkanina 

uhlík/aramid 

Vazba plátno plátno kepr 

Plošná hustota (g·cm
-2

) 160 164 165 

Hustota (g·cm
-3

) 1,76 1,76/1,44 1,76/1,44 

Specifikace vláken HS 3K 200 tex 
HS 3K 200 tex/ 

2200 121 tex 

HS 3K 200 tex/ 

2200 121 tex 

Výrobce Toray Toray/Twaron Toray/Twaron 

 

Pro výrobu kompozitů byla zvolena metoda ručního laminování, která na rozdíl od další 

moţné metody - vakuové infuze - je daleko rychlejší a ekonomičtější. Výsledný výrobek 

ovšem nemusí dosahovat takových kvalit, jako v případě vakuové infuze, protoţe ruční 

laminování závisí zejména na zkušenostech a preciznosti operátora.  

Pro výrobu plochých kompozitních desek bylo nutné nejdříve připravit formu, tzn. rovný 

podklad s hladkým povrchem. K tomuto účelu poslouţily laminované desky, které byly 

vyčištěny od hrubých nečistot a opatřeny vrstvou separátoru (obr. 51). Po zaschnutí nánosu 

separátoru se povrch vyleštil papírovou utěrkou a postup se zopakoval, aţ se vytvořil 

na povrchu formy film, který působí proti přilnutí pryskyřice k podkladové desce během 

vytvrzování. 

 

Obr. 51: Separační pasta. 

Dále bylo nutné nastříhat tkaninu, kaţdou na několik stejných kusů pro kladení na sebe, 

tak aby společně s vrstvami matrice bylo dosaţeno poţadované tloušťky desky, ze které pak 

budou vyřezány zkušební vzorky. Pro dosaţení tloušťky 1,5 aţ 2,0 mm se z kaţdé tkaniny 
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nastříhalo šest kusů tkaniny, jak ukazuje obr. 52. Uhlíková tkanina na rozměry100x50 mm, 

hybridní tkaniny pak na rozměry 45x40 mm. Na stříhání aramidových vláken bylo nutné 

pouţít speciální nůţky se zoubky.  

 

Obr. 52: Nastříhané tkaniny na výrobu kompozitních desek.  

5.1.2 Příprava pryskyřice 

Jako pojivo byla pouţita epoxidová pryskyřice L 285, se kterou jsou kompatibilní všechny tři 

tkaniny. Pryskyřice s tuţidlem, míchané v hmotnostním poměru 100:40, má velmi dobrou 

viskozitu, díky čemuţ jsou vlákna snadno a rychle prosycena. Je tak docíleno menší 

hmotnosti kompozitu. Pryskyřice vytvrzuje krátce uţ při niţších (pokojových) teplotách. Její 

hustota se pohybuje v rozmezí 1,18 aţ 1,23 g·cm
-3

 při 25°C. Díky svým dobrým 

mechanickým a tepelným vlastnostem nachází vyuţití v modelářství, leteckém a lodním 

průmyslu nebo na výrobu forem a nástrojů. 

Mnoţství pouţité pryskyřice závisí na hmotnosti suché tkaniny. Ţádná norma neuvádí, kolik 

pryskyřice správně pouţít, ale z praxe je ověřeno, ţe jí má být hmotnostně stejně, jako 

tkaniny, plus několik desítek gramů (cca 40 g) pryskyřice navíc, protoţe během laminace 

dochází ke ztrátám pojiva vsakováním do válečku a ulpíváním na stěnách nádoby, ve které je 

směs epoxidu a tuţidla namíchána. 

Váţení probíhalo na laboratorní váze. Nejprve se do nádoby nalila pryskyřice, poté tuţidlo 

a celá směs se promíchala dřevěnou špachtlí.  

5.1.3 Ruční laminování 

Jako první bylo nutné nanést na separovanou formu vrstvu pryskyřice pomocí ručního 

válečku a přiloţila se první vrstva tkaniny. Nanesla se další vrstva pryskyřice a opět 
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se válečkem rozetřela po celé ploše tak, aby byla tkanina prosycena rovnoměrně. Celý postup 

se opakoval do té doby, neţ byly poloţeny a prosyceny všechny vrstvy výztuţe. 

Se směsí epoxidu a tuţidla se musí manipulovat dostatečně rychle, protoţe po určité době 

hrozí ţelatinace a následné tvrdnutí matrice, coţ můţe ovlivnit prosycení výztuţe a pevnost 

celého kompozitního materiálu. Po vytvrzení kompozitu při pokojové teplotě se hotové desky 

sejmuly z formy a následně se nechaly nařezat vodním paprskem a strojní rozbrušovací pilou 

na jednotlivá zkušební tělesa různých rozměrů dle typu mechanické zkoušky.  

 

5.2 Mechanické vlastnosti polymerních kompozitů 

Nejčastěji se u materiálů, kde výjimku netvoří ani polymerní kompozity, určují mechanické 

vlastnosti. Podstatou mechanických zkoušek je zjistit, jak působí mechanická síla (např. tah, 

tlak, ohyb) na zkoumaný materiál. Vliv na chování kompozitů při mechanickém namáhání má 

především vytvrzení matrice, dále obsah a rozloţení plniva (vláken).  

Z hlediska doby a způsobu působení síly se mechanické zkoušky dělí na: 

 krátkodobé (zkouška v tahu, v ohybu, v tlaku, ve smyku nebo zkoušky tvrdosti), 

 dlouhodobé (creepové a cyklické zkoušky), 

nebo na 

 statické (např. v tahu, ohybu, creepové deformační zkoušky), 

 dynamické (rázová a vrubová houţevnatost, cyklické zkoušky). 

Není ale moţné určit pro všechny materiály jednotné podmínky provedení mechanických 

zkoušek, protoţe polymerní kompozity jsou velmi variabilní v chemickém i morfologickém 

sloţení. Normy upravují tyto podmínky jen rámcově, a proto výběr konkrétních podmínek 

pro konkrétní zkoušku bývá svěřen většinou do rukou operátora, který se buď řídí 

materiálovými normami, nebo nechá rozhodnutí výběru typu a podmínek zkoušky na svém 

odborném uváţení. Je důleţité přihlédnout k tomu, jakým způsobem bude výrobek po dobu 

svého pouţívání namáhaný.  
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Nejrozšířenější skupinu zkušebních postupů na testování mechanických vlastností představují 

metody, které zkoumají vliv působení vnějších sil na deformaci zkušebního tělesa. Nejčastější 

pouţívanou experimentální metodou je zkouška tahem. [14, 15, 73] 

 

5.3 Zkouška tahem 

Jedná se o základní, nejjednodušší, nejčastější a zároveň nejpouţívanější mechanickou 

zkouškou zaloţenou na deformaci zkušební tyče jednoosým tahem pro zjištění pevnosti, 

modulu pruţnosti v tahu a celkové deformace daného materiálu. Zkušební těleso se upne 

do čelistí trhacího stroje, kde je zatěţováno konstantní silou do porušení, obvykle 

do protaţení, nebo přetrţení vzorku. [14, 15] 

5.3.1 Podmínky zkoušení 

Zkoušky tahem plastů jsou normativně popsány v rozsáhlé normě ISO 527, která má několik 

částí. ČSN ISO 527 - 1 - Plasty. Stanovení tahových vlastností. 1. část: Všeobecné zásady, 

ČSN ISO 527 - 2 - Plasty. Stanovení tahových vlastností. 2. část: Zkušební podmínky 

pro tvářené plasty, nebo ČSN ISO 527 - 3 - Plasty. Stanovení tahových vlastností. 3. část: 

Zkušební podmínky pro fólie a desky. ČSN ISO 527- 3, která se vztahuje na zkoušky tahem 

fólií a desek, předepisuje obdélníkové zkušební těleso ve formě pásky se šířkou 10 aţ 25 mm 

a délkou minimálně 150 mm. Rychlost posunu čelistí při zkoušce tahem je dle normy 

přípustná v rozmezích od 5 do 500 mm/min. [74] 

Počet těles na zkoušku je minimálně 5. Samozřejmě platí, ţe čím více těles se pouţije, 

tím budou výsledky přesnější. Vyloučení hodnoty ze souboru paralelních měření norma 

povoluje jen v následujících případech: 

 pokud se těleso přetrhne mimo vyznačenou pracovní část, 

 v případě obdélníkových těles tehdy, jakmile těleso prokluzuje v čelistech,  

 pokud dojde k přetrhnutí do 10 mm od čelisti. [74] 

Pro tuto konkrétní úlohu byla zkouška provedena na multifunkčním servohydraulickém 

zkušebním stroji LFV 100 v mechanické zkušebně VŠB-TU Ostrava. 
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5.3.2 Zkušební vzorky 

Podle tvaru kompozitu se navrhují různé tvary zkušebních těles v souladu s normou 

ČSN EN ISO 527-1 aţ 5, jeţ bere v potaz stavbu kompozitu. Pro kompozity jednosměrně 

vyztuţené nebo vyztuţené tkaninou je tahová zkouška prováděna na plochých normovaných 

vzorcích s rovnými stranami a se zesílením v místě upnutí příloţkami. Příloţky by měly mít 

přibliţně stejný modul pruţnosti jako zkoušené těleso. Proto byly vzorky opatřeny příloţkami 

z hybridního kompozitu o délce 50 mm, které se nalepily vteřinovým lepidlem na konce obou 

stran zkušebních těles. Vzdálenost mezi upínacími čelistmi pak činila 100 mm. Zkušební 

vzorky byly do zkušebního zařízení upnuty pomocí hydraulických čelistí. Rychlost zatěţování 

byla stanovena na 5,0 mm/min. Výsledkem tahové zkoušky je pracovní diagram materiálu, 

coţ je křivka závislosti napětí na deformaci materiálu. Z něho jsou pak určeny ţádané 

materiálové vlastnosti. Pro sníţení vlivu koncentrace napětí je lepší příloţky na koncích 

u měřené délky zkosit. Tahová síla pak působí na vzorek přes vrstvu lepidla smykem.[15, 53, 

74] 

5.3.3 Tahové vlastnosti uhlíkového kompozitu 

Tahová zkouška byla realizována na pěti zkušebních vzorcích délky 200 mm při rychlosti 

zatěţování 5 mm/min. Zkouška se prováděla do přetrhnutí zkoušeného kompozitu (obr. 53). 

 

Obr. 53: Vzorky uhlíkového kompozitu po deformaci tahem. 

Z obr. 54 a tabulky 8 vyplývá, ţe k přetrţení ve středu zkoušeného vzorku došlo pouze 

ve dvou případech, u desky 3 a 4. U vzorků 1 a 2 došlo k porušení v čelistech. Výrazný vliv 

na hodnotu pevnosti to ale nemělo, coţ dokazuje i srovnání vzorků 2 a 3, z nichţ první praskl 

v čelistech a druhý uprostřed pracovní délky a i tak byly výsledné hodnoty pevnosti velmi 

podobné. Dále srovnáním zkušební desky 3 a 4 se zjistilo, ţe vzorek porušený uprostřed své 
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délky měl menší hodnotu pevnosti neţ vzorek porušený v čelistech. Do průměru hodnot meze 

pevnosti v tahu nebyly zahrnuty hodnoty mechanických vlastností vzorku 5, jelikoţ 

při zatěţování tělesa docházelo k jeho prokluzování v čelistech, a tak došlo ke zkreslení 

výsledků. Hodnoty pevnosti v tahu se tak pohybují do 500 MPa. Výsledky modulu pruţnosti 

v tahu a taţnosti byly ve všech případech velmi podobné. Střední hodnota modulu pruţnosti 

byla stanovena na 30 GPa a celková deformace na 2,9 %. 

Tab. 8: Vyhodnocení tahových vlastností uhlíkového kompozitu. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 
Pevnost v tahu 

σm [MPa] 
394, 8 502,2 529,0 393,8 383,6 452,2 56,4 

Modul pruţnosti 

v tahu E [GPa] 
28,9 32,2 31,2 30,2 26,8 29,9 1,6 

Celková deformace 

εcelk [%] 
3,1 3,3 2,9 2,1 4,1* 2,9 0,4 

Místo porušení 

desky 

horní 

čelist 

spodní 

čelist 
střed střed prokluz - - 

* Hodnota tažnosti při prokluzu vzorku v čelistech není zahrnuta do průměrné hodnoty. 

 

5.3.4 Tahové vlastnosti hybridního kompozitu s plátnovou vazbou 

Podmínky zkoušení byly stejné jako u uhlíkových kompozitů Na obr. 54 jsou 

zdokumentované vzorky po deformaci tahovou zkouškou. 

 

Obr. 54: Vzorky hybridního kompozitu (plátno) po deformaci tahem. 

Z výsledků měření, které jsou uvedeny v tabulce 9, se dá říci, ţe pro všech pět zkušebních 

vzorků se výsledky u pevnosti v tahu, modulu pruţnosti, ani celkové deformaci vzájemně 
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výrazně nelišily. Na zkušebních tělesech ani v jednom případě nedošlo k přetrţení v rozmezí 

testovací délky, pouze k porušení v blízkosti horní nebo spodní čelisti. Průměrná hodnota 

pevnosti v tahu dosahovala 350 MPa, modul pruţnosti kolem 22 GPa a deformace průměrně 

2,7 %. 

Tab. 9: Vyhodnocení tahových vlastností hybridního kompozitu s plátnovou vazbou. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 
Pevnost v tahu 

𝜎m [MPa] 
394, 2 337,6 379,6 338,1 347,4 350,7 15,0 

Modul pruţnosti 

v tahu E [GPa] 
25,1 20,2 23,6 22,1 20,6 22,3 1,6 

Celková deformace 

εcelk [%] 
2,4 2,6 2,7 2,4 3,3 2,7 0,3 

Místo porušení 

desky 

spodní 

čelist 

horní 

čelist 

horní 

čelist 

horní 

čelist 

horní 

čelist 
- 

 

 

5.3.5 Tahové vlastnosti hybridního kompozitu s keprovou vazbou 

Stejně jako v předešlých případech, tak i zde byla zkouška tahem provedena na pěti vzorcích 

při rychlosti zatěţování 5 mm/min. Po přetrţení zkušebních desek (obr. 55) byly 

vyhodnoceny mechanické vlastnosti tohoto hybridního kompozitu. Stejně jako v předchozích 

dvou případech docházelo k porušení vzorků převáţně v čelistech, kromě zkušební desky 1. 

Porovnáním mechanických vlastností desky 1 a ostatních desek se však došlo ke stejnému 

závěru jako v případě uhlíkových desek, ţe místo porušení nemělo vliv na mechanické 

vlastnosti zkoušeného kompozitu. Průměrní pevnost v tahu dosahovala 338 MPa, modul 

pruţnosti byl zjištěn 24 GPa a deformace 1,9 %. Pro přehlednost jsou naměřené výsledky 

uvedeny v tab. 10. 

 

Obr. 55: Vzorky hybridního kompozitu (kepr) po deformaci tahem. 
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Tab. 10: Vyhodnocení tahových vlastností hybridního kompozitu s keprovou vazbou. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 
Pevnost v tahu 

σm [MPa] 
336, 2 337,3 306,4 347,8 361,3 338,2 17,7 

Modul pruţnosti 

v tahu E [GPa] 
25,0 24,3 24,9 22,4 24,8 24,3 0,9 

Celková deformace 

εcelk [%] 
1,8 2,0 1,6 3,8* 2,0 1,9 0,2 

Místo porušení 

desky 
střed 

horní 

čelist 

horní 

čelist 
prokluz 

spodní 

čelist 
- 

 

* Hodnota tažnosti při prokluzu vzorku v čelistech není zahrnuta do průměrné hodnoty. 

5.3.6 Shrnutí tahových vlastností zkoumaných kompozitů 

Výstupy jednotlivých tahových zkoušek, pracovní diagramy závislosti deformace na napětí, 

byly zpracovány do souhrnného tahového diagramu, který srovnává průběh zatěţování 

uhlíkového a hybridních kompozitů. Pro lepší přehlednost je v grafu na obr. 56 uveden pouze 

reprezentativní zástupce kaţdého z kompozitů.  

 

Obr. 56: Srovnání průběhu tahových zkoušek vybraných kompozitů. 

Z grafu vyplývá, ţe největší pevnosti dosáhl uhlíkový kompozit. Kompozity s hybridní 

výztuţí mají průběh zkoušky téměř totoţný, avšak hybridní materiál s plátnovou výztuţí 

vykazoval něco vyšší pevnost. S deformací na tom byly kompozity obdobně jako s pevností. 

Nejvíce se deformoval uhlíkový kompozit, nejméně pak hybridní kompozit s keprovou 

vazbou. 
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5.4 Zkouška tříbodovým ohybem 

Cílem této zkoušky bylo určit pevnost v ohybu zkoumaného materiálu. Nejčastěji se provádí 

tříbodovým ohybem, kdy je zkušební vzorek podepřený na dvou koncích a uprostřed své 

délky zatěţován určitou silou, jeţ působí kolmo na povrch vzorku. V místě působení síly pak 

dochází k prohnutí, porušení a následnému prasknutí zkušebního tělesa. Schematicky je 

princip metody znázorněn na obr. 57. [15, 19] 

 

Obr. 57: Schéma zkoušky tříbodovým ohybem. [19] 

5.4.1 Podmínky zkoušení 

Zkouška ohybem pro plasty je předmětem normy ČSN EN ISO 14125 - Vlákny vyztužené 

plastové kompozity - Stanovení ohybových vlastností. Tato norma dovoluje tříbodové i další, 

např. čtyřbodové, uspořádání zkušebního stroje. 

Zkouška byla provedena na totoţném multifunkčním přístroji, jaký byl pouţit při zkoušce 

tahem. Vyměnit se musely pouze čelisti k uchycení vzorku. Po zadání vstupních parametrů 

zkoušeného materiálu (rozměry zkušebních těles, rychlost zatěţování) se po spuštění stroje 

zaznamenal průběh zkoušky v reálném čase. V průběhu procesu byla měřena síla působící 

na těleso v závislosti na průhybu. [15, 75] 

5.4.2 Zkušební vzorky 

Norma předepisuje zkušební těleso ve tvaru pravoúhlého hranolu (desky). Rozměry jsou 

rozděleny podle bliţších specifikací zkušebního tělesa do několika tříd. Pro toto konkrétní 

zkoušení bylo testováno 5 vzorků od kaţdého typu kompozitu. Vzorky uhlíkového 

a hybridního kompozitu s plátovou vazbou měly normativní rozměry (dle IV. třídy) 

100 x 15 x 2 mm se vzdáleností podpěr 80 mm, hybridní kompozit s keprovou vazbou pak 
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85 x 15 x 2 mm se vzdáleností podpěr 64 mm (II. třída). Působením trnu zatěţovací rychlostí 

2 mm/min na střed se vzorek začal prohýbat. Poté se ohybové vlastnosti deformovaných 

vzorků, jenţ jsou zobrazeny na obr. 58, 59 a 60, vyhodnotily a zaznamenaly do tab. 11, 12 

a 13. [15, 75] 

5.4.3 Ohybové vlastnosti uhlíkového kompozitu 

 

Obr. 58: Vzorky uhlíkového kompozitu po deformaci ohybem. 

Tab. 11: Vyhodnocení ohybových vlastností uhlíkového kompozitu. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 

Pevnost v ohybu 

 [MPa] 
333,8 306,6 355,0 351,2 334,6 336,2 15,0 

 

5.4.4 Ohybové vlastnosti hybridního kompozitu s plátnovou vazbou 

 

Obr. 59: Vzorky hybridního kompozitu (plátno) po deformaci ohybem. 

Tab. 12: Vyhodnocení ohybových vlastností hybridního kompozitu s plátnovou vazbou. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 

Pevnost v ohybu 

 [MPa] 
282,0 288,4 291,6 307,0 272,6 288,3 10,0 
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5.4.5 Ohybové vlastnosti hybridního kompozitu s keprovou vazbou 

 

Obr. 60: Vzorky hybridního kompozitu (kepr) po deformaci ohybem. 

Tab. 13: Vyhodnocení ohybových vlastností hybridního kompozitu s keprovou vazbou. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 

Pevnost v ohybu 

 [MPa] 
267,4 258,7 236,6 280,3 213,8 251,4 20,7 

 

5.4.6 Shrnutí výsledků ohybové zkoušky uhlíkového kompozitu 

Z tabulek 12 aţ 14 je zřejmé, ţe nejvyšší pevnost v ohybu 336,2 ± 15,0 MPa má uhlíkový 

kompozit, který byl ohybem deformován do úplného přelomení ve středu délky vzorku. 

Hybridní kompozity ať uţ s plátnovou nebo keprovou vazbou mají pevnost v ohybu o něco 

menší, 288,3 ± 10,0 MPa (plátno) a 251,4 ± 20,7 MPa (kepr), avšak nedošlo k úplnému 

přelomení. Obě ohnuté části vzorku drţely u sebe bez viditelného porušení jednotlivých 

vláken, coţ lze pozorovat i na obr. 59 a 60. Celý průběh zkoušení je proto lépe vyhodnotit 

také graficky (obr. 61). Z diagramu zkoušky v ohybu lze vyčíst, ţe nejvíce ohybovému napětí 

odolával uhlíkový kompozit aţ do lomu. Průběh zkoušky pro oba hybridní kompozity byl 

velmi podobný. Po dosaţení maxima pevnosti v ohybu náhle pevnost klesla a opět cyklicky 

klesala. To je dáno tím, ţe se nezpřetrhala aramidová a uhlíková vlákna hybridního kompozitu 

najednou, ale deformace se postupně šířila. Nejvíce se deformoval uhlík-aramidový kompozit 

s plátnovou vazbou. 
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Obr. 61: Grafické srovnání ohybových vlastností kompozitů. 

 

5.5 Zkouška rázem v ohybu dle Charpyho 

Často zkoušenou vlastností kompozitních materiálů je odolnost vůči nárazu, tzv. rázová 

houţevnatost. Principem zkoušky je zjištění nárazové práce, tedy energie nutné k přeraţení 

zkušebního vzorku buď s uměle vytvořeným vrubem ve tvaru "V" (vrubová houţevnatost) 

nebo na přeraţení širší strany vzorku bez vrubu. K měření rázové houţevnatosti, nejčastěji 

udávané v jednotkách J·cm
-2

 (kJ·m
-2

), se vyuţívá zařízení nazývané Charpyho kladivo. 

5.5.1 Podmínky zkoušení 

Zkouška rázem v ohybu Charpyho metodou je popsána normou ČSN ISO 179 - Plasty. 

Stanovení rázové houževnatosti. Tato dynamická metoda z terminologického hlediska 

nepouţívá výraz vrubová houţevnatost, ale je nahrazen termínem rázová houţevnatost těles 

s vrubem. Zkouška probíhala při pokojové teplotě na měřicím přístroji značky 

Tinius Olsen 503 s nominální rázovou energií kyvadla se závaţím 7 J. Energie pro rázovou 

deformaci zkušebního tělesa se získá pomocí padajícího kyvadlového kladiva na střed vzorku, 

uloţeného na podpěrách zkušebního zařízení. Část energie padajícího kladiva se spotřebuje 

na přeraţení vzorku. Hodnota této energie je definovaná jako rozdíl mezi počáteční energií 

rázového kyvadla a energií kyvadla zbývající po přeraţení zkoušeného vzorku. Čím je část 

spotřebované energie větší, tím je menší výška, do které kladivo po přeraţení vystoupí. 

Energie potřebná na přeraţení vzorku se následně odečte ze stupnice (displeje) zkušebního 

zařízení.[9, 15, 76] 
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5.5.2 Zkušební vzorky 

Rozměry vzorků pro materiály na bázi reaktoplastů a termoplastů jednosměrně nebo 

vícesměrně vyztuţených specifikuje příslušná norma ISO 179. Zkouška byla uskutečněna 

na 5 vzorcích pro kaţdý typ zkoumaného kompozitu. Z uhlíkového kompozitu a hybridního 

kompozitu s plátnovou vazbou byly pouţity vzorky o rozměrech 100 x 15 x 2 mm. Vzorky 

z hybridního kompozitu s keprovou vazbou byly o něco menší, a to 85 x 15 x 2 mm. 

I přes zadané rozměry bylo nutné změřit tloušťku, šířku a šířku pod vrubem jednotlivých 

vzorků s přesností na 0,02 mm. Vzorky se pak jednotlivě umístily na podpěry zkušebního 

zařízení v nejniţší poloze kladiva. Poté se uvolnilo kladivo z počáteční polohy, kdy určitou 

rychlostí narazilo na zkoušený kompozit. Vzorky po deformaci v ohybu jsou 

zdokumentovány na obr. 62. Výsledné hodnoty nárazové energie silně závisí na druhu 

vláknové výztuţe a matrice, objemu výztuţe a na orientaci vláken vzhledem k působení síly. 

[76] 

 

 

Obr. 62: Zkušební vzorky před a po zkoušce rázem v ohybu dle Charpyho. 
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5.5.3 Výsledky zkoušky rázové houževnatosti uhlíkového kompozitu 

Tab. 14: Vyhodnocení rázové houţevnatosti uhlíkového kompozitu. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 

Tloušťka [mm] 1,62 1,56 1,64 1,60 1,60 1,60 0,02 

Šířka pod vrubem 

[mm] 
7,78 7,50 7,84 7,30 8,32 7,75 0,31 

Rázová houţevnatost 

[kJ/m
2
] 

16,56 16,48 19,56 16,01 17,97 17,32 1,14 

Rázová houţevnatost 

[J/cm
2
]  

1,73 ± 0,11 

 

5.5.4 Výsledky zkoušky rázové houževnatosti hybridního kompozitu s plátnovou vazbou 

Tab. 15: Vyhodnocení rázové houţevnatosti hybridního kompozitu s plátnovou vazbou. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 

Tloušťka [mm] 1,86 1,82 1,90 1,72 1,90 1,84 0,06 

Šířka pod vrubem 

[mm] 
7,76 7,88 7,64 7,68 7,56 7,70 0,10 

Rázová houţevnatost 

[kJ/m
2
] 

54,38 49,41 40,19 46,51 37,39 45,58 5,39 

Rázová houţevnatost 

[J/cm
2
]  

4,56 ± 0,54 

 

5.5.5 Výsledky zkoušky rázové houževnatosti hybridního kompozitu s keprovou vazbou 

Tab. 16: Vyhodnocení rázové houţevnatosti hybridního kompozitu s keprovou vazbou. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 

Tloušťka [mm] 1,60 1,66 1,56 1,70 1,68 1,64 0,04 

Šířka pod vrubem 

[mm] 
7,48 8,06 7,80 8,06 7,68 7,82 0,19 

Rázová houţevnatost 

[kJ/m
2
] 

41,77 39,66 42,66 28,11 36,09 37,66 4,63 

Rázová houţevnatost 

[J/cm
2
]  

3,77 ± 0,46 
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5.5.6 Shrnutí výsledků zkoušky rázová houževnatost 

Získané výsledky rázové houţevnatosti byly vyhodnoceny a následně zpracovány do grafu 

(obr. 63). Jak vyplývá z tab. 14, tab. 15 a tab. 16, u hybridních tkanin jsou hodnoty rázové 

houţevnatosti velmi podobné. Průměrná hodnota rázové houţevnatosti Charpyho metodou 

pro kompozit s hybridní výztuţí v keprové vazbě je 3,77 ± 0,46 J/cm
2
. Pro hybridní kompozit 

ve vazbě plátnové je výsledná průměrná hodnota rázové houţevnatosti o něco vyšší, 

4,56 ± 0,54 J/cm
2
. Oproti tomu, kompozit s uhlíkovou výztuţí dosáhl přibliţně polovičních 

hodnot, neţ materiál s uhlík-aramidovými vlákny, a to 1,73 ± 0,11 J/cm
2
. Aramidová vlákna 

obecně vykazují vyšší houţevnatost neţ vlákna uhlíková, coţ vedlo také ke zvýšení 

houţevnatosti hybridního kompozitu. Hodnoty vrubové (rázové houţevnatosti) polymerních 

materiálů jsou obecně daleko niţší neţ u kovů. Jejich zvýšení lze dosáhnout např. vyztuţením 

houţevnatějšími vlákny. [9, 15] 

 

Obr. 63: Grafické srovnání rázové houţevnatosti kompozitů. 

 

5.6 Průrazová zkouška 

Rázovou houţevnatost polymerních materiálů lze mimo Charpyho metody měřit dalším 

alternativním způsobem dynamického zkoušení, a to pomocí padostroje. Princip padostroje je 

zaloţen na pádu tlouku na zkušební těleso. Poté se vyhodnotí, kolik je třeba energie (v J) 

a maximální síly na proraţení zkušebního vzorku. Padostroje jsou schopny eliminovat 

nedostatky kyvadlových přístrojů díky moţnosti volby energie a rychlosti provedené 

deformace. 
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5.6.1 Podmínky zkoušení 

Rázová zkouška padostrojem Zwick HIT230F byla realizovaná podle normy 

ČSN EN ISO 6603 - 2. Plasty. Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém 

namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška. Vstupní veličiny, jako maximální 

energie padajícího tlouku, výška pádu tlouku váţícího 23,17 kg a teoretická rychlost, 

se nastaví na určitou hodnotu, vhodnou právě pro zkoušený materiál. K porušení tělesa 

dochází působením dvouosých (biaxiálních) napětí ve středu zkušebního vzorku. Porušení 

se projeví nejčastěji kruhovou trhlinou a následným proraţením tělesa. Protoţe zkouška trvá 

jen velmi krátce, je nutné pouţít pouze elektronické snímače síly s vysokým vlastním 

kmitočtem. Výsledky zkoušky průrazem mohou být ovlivněny materiálem tlouku, hrubostí 

jeho povrchu a povrchem zkušebního tělesa. [77] 

5.6.2 Zkušební vzorky 

Měření bylo provedeno pro kaţdý typ kompozitního materiálu na pěti zkušebních vzorcích 

o rozměrech 100 x 100 mm. Způsob podepření a upnutí zkušebního tělesa můţe mít určitý 

vliv na chování materiálu při průrazu. Zkušební těleso, které je neupevněno, se můţe 

v případě nemazaného tlouku deformovat z rovinného tvaru na kuţelovitý, vlnitý. Tomu lze 

předejít namazáním tlouku, ale hlavně upnutím zkušebního tělesa dostatečnou silou. 

Po spuštění tlouku s maximální energií 230 J z výšky 440 mm teoretickou rychlostí 2,938 m/s 

došlo podle předpokladů k porušení ve středu vzorku, jak je patrné z obr. 64. Dosaţené 

hodnoty z průběhu zkoušky byly zpracovány a vyhodnoceny do tab. 17, tab. 18 a tab. 19. 

Grafickému znázornění průběhu průrazové zkoušky odpovídají pak obr. 65, obr. 66 a obr. 67. 

[77] 

 

Obr. 64: Zkušební vzorky po průrazové zkoušce - uhlíková destička (vlevo), hybridní 

destička, plátno (uprostřed), hybridní destička, kepr (vpravo). 
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5.6.3 Průrazové vlastnosti uhlíkového kompozitu 

Tab. 17: Vyhodnocení průrazové zkoušky uhlíkového kompozitu. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 

Max. rázová síla 

Fmax [N] 
1555,05 1571,67 1725,21 1537,06 1610,06 1599,81 65,84 

Energie při max. 

rázové síle Wm [J] 
4,39 4,30 2,98 2,97 4,64 3,89 0,71 

Průhyb při průrazu 

Ip [mm] 
5,29 4,68 4,76 5,08 4,94 4,95 4,65 

Síla při průrazu 

Fp [N] 
777,53 785,83 862,61 768,53 805,03 799,91 32,91 

Celková energie při 

průrazu Ep [J] 
6,79 6,66 6,93 7,09 6,80 6,89 0,14 

 

 

Obr. 65: Průběh průrazové zkoušky uhlíkového kompozitu 
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5.6.4 Průrazové vlastnosti hybridního kompozitu s plátnovou vazbou 

Tab. 18: Vyhodnocení průrazové zkoušky hybridního kompozitu s plátnovou vazbou. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 

Max. rázová síla 

Fmax [N] 
2375,55 2129,75 2151,69 2252,63 2427,50 2267,42 103,62 

Energie při max. 

rázové síle Wm [J] 
4,85 4,99 6,03 7,39 6,18 5,89 0,81 

Průhyb při průrazu 

Ip [mm] 
7,36 7,85 9,12 7,38 6,24 7,59 0,82 

Síla při průrazu 
Fp [N] 

1187,77 1064,87 1075,85 1126,32 1213,75 1133,71 51,81 

Celková energie 

při průrazu Ep [J] 
14,70 18,68 19,99 18,30 21,99 18,73 2,09 

 

 

Obr. 66: Průběh průrazové zkoušky hybridního kompozitu s plátnovou vazbou. 
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5.6.5 Průrazové vlastnosti hybridního kompozitu s keprovou vazbou 

Tab. 19: Vyhodnocení průrazové zkoušky hybridního kompozitu s keprovou vazbou. 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Střední 

hodnota 

Chyba střední 

hodnoty 

Max. rázová síla 

Fmax [N] 
1826,64 1673,99 1890,05 2328,38 1844,15 1912,64 215,76 

Energie při max. 

rázové síle Wm [J] 
5,29 4,57 5,22 3,58 3,97 4,53 0,66 

Průhyb při průrazu 

Ip [mm] 
7,06 6,97 6,71 5,36 7,65 6,75 0,75 

Síla při průrazu 
Fp [N] 

913,32 836,99 945,02 1164,19 922,08 956,32 107,88 

Celková energie 

při průrazu Ep [J] 
14,23 16,80 15,26 11,92 16,60 14,96 1,74 

 

 

Obr. 67: Průběh průrazové zkoušky hybridního kompozitu s keprovou vazbou. 
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5.6.6 Shrnutí výsledků průrazové zkoušky 

Z vyhodnocení zkoušky padajícím tloukem vyplývá, ţe k proraţení zkušebních destiček došlo 

ve všech třech případech ve velmi krátkém čase, cca 15 ms. V tento moment vystřelil pík síly 

na proraţení vzorku do maximálních hodnot. Největší síly (2267 N) na proraţení bylo potřeba 

pro materiál s hybridní výztuţí v plátnové vazbě, kdy energie při průrazu dosahovala téměř 

19 J. Naopak jako nejméně houţevnatý se projevil uhlíkový kompozit, kterému stačilo 

na poškození síly 1600 N, s energií průrazu necelých 7 J. Průměrných hodnot, maximální síly 

průrazu 1913 N a rázové energie 15 J, dosáhl uhlík-aramidový kompozit s keprovou vazbou. 

 

5.7 Srovnání mechanických vlastností 

V tab. 20 je uvedeno srovnání mechanických vlastností, kterých bylo dosaţeno mechanickými 

statickými zkouškami v tahu a ohybu, a dynamickými zkouškami rázové houţevnatosti 

Charpyho metodou a metodou padajícího tlouku. 

Tab. 20: Srovnání mechanických vlastností vybraných kompozitů. 

 
Uhlíková tkanina 

(plátno) 

Hybridní tkanina 

uhlík/aramid (plátno) 

Hybridní tkanina 

uhlík/aramid (kepr) 

Pevnost v tahu σm [MPa] 452,2 ± 56,4 350,7 ± 15,0 338,2 ± 17,7 

Modul pruţ. v tahu E [GPa] 29,9 ± 1,6 22,3 ± 1,6 24,3 ± 0,9 

Celková deformace εcelk [%] 2,9 ± 0,4 2,7 ± 0,3 1,9 ± 0,2 

Pevnost v ohybu σ [MPa] 336,2 ± 15,0 288,3 ± 10,0 251,4 ± 20,7 

Rázová houţevnatost 

(Charpy) [J/cm
2
] 

1,7 ± 0,1 4,6 ± 0,5 3,8 ± 0,5 

Max. rázová síla Fmax [N] 1599,8± 65,8 2267,4 ± 103,6 1912,6 ± 215,8 

Celková energie při průrazu 

Ep [J] 
6,9 ± 0,1 18,7 ± 2,1 15,0 ± 1,7 

 

Tahové vlastnosti dopadly o něco lépe pro materiál s uhlíkovými vlákny. Pevnost v ohybu 

byla nejvyšší taktéţ u uhlíkového kompozitu, který se po dosaţení maximální ohybové síly 

rozlomil. Hybridní kompozity dosáhly sice niţší ohybové pevnosti, avšak snášely deformaci 

dále bez viditelného poškození jednotlivých vláken v ohýbané části vzorku. Konkrétně 

hybridní kompozit s plátnovou vazbou snesl aţ o pět procent více deformace, poté byla 
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zkouška ukončena. Rázové vlastnosti dopadly nejlépe pro kompozit s hybridní plátnovou 

výztuţí, který na své porušení potřeboval nejvíce síly. I co se týče ceny za m
2
 těchto materiálů 

(přibliţná plošná hustota, stejná šířka a vazba textilní výztuţe), nejdraţší jsou stále uhlíková 

vlákna, cca 640 Kč/m
2
. Za textilii z aramidových vláken se zaplatí kolem 400 Kč/m

2
. 

Hybridní výztuţ s cenou přibliţně 500 Kč/m
2
 je proto kompromisem jak z hlediska ceny, 

tak z hlediska svých unikátních vlastností. [78] 

 

5.8 Rozbor mikrostruktury kompozitů 

Pro mikrostrukturní analýzu byly pouţity vzorky odebrané pro kaţdý typ zkoumaného 

kompozitu ve směru příčném. Ve všech případech se jednalo o kompozit vyztuţený textilií, 

která má ve všech směrech stejné vlastnosti, a proto se metalograficky hodnotil u kaţdého 

vzorku pouze jeden (příčný) směr. 

5.8.1 Příprava vzorků 

Pro lepší manipulaci se nařezané vzorky pro mikrostrukturní analýzu musely zafixovat. 

Pro tento druh kompozitů, citlivý na teplo a tlak, se zvolil způsob zalévání za studena. 

Nařezané vzorky se umístily do formiček o průměru 3 cm a zalily pryskyřicí. Konkrétně 

se jednalo o akrylovou pryskyřici DuroCit-3, coţ je tří sloţková pryskyřice s krátkou 

vytvrzovací dobou, cca 30 minut, a vynikajícími zalévacími schopnostmi bez následného 

smrštění při vytvrzování. Zalité vzorky je vhodné ještě umístit do vakuové nádoby za účelem 

odstranění bublin vzduchu vzniklých při zalévání vzorků.  

Po době vytvrzení byly vzorky vyňaty z formiček a poté obroušeny na sadě brusných papírů. 

Leštění se provádělo na automatické leštičce pomocí leštícího kotouče smáčeného 

diamantovou suspenzí. Po omytí vodou, odmaštění lihem a vysušení byly vzorky (viz obr. 68) 

připraveny pro mikroskopické pozorování a vyhodnocení mikrostruktury. [53, 79] 
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Obr. 68: Zkušební vzorky - uhlíková deska (1), uhlík-aramidová deska, plátno (2), 

uhlík-aramidová deska, kepr (3). 

5.8.2 Vyhodnocení středního průměru vláken 

Střední průměr uhlíkových (obr. 69) a aramidových (obr. 70) vláken jednotlivých typů 

kompozitů byl vyhodnocen pomocí optického mikroskopu a obrazové analýzy ImagePro Plus. 

Z digitální fotografie mikrostruktury v řezu při zvětšení 500x se pro deset náhodně vybraných 

vláken kaţdého vzorku změřil jejich průměr v různých směrech.  

 

Obr. 69: Vyhodnocení průměru uhlíkových vláken. 



Praktická část 

 

 - 82 - Martina Kalová
® 

 

V tab. 21 jsou uvedeny střední hodnoty průměru vláken a směrodatné odchylky z deseti 

měření pro kaţdý ze tří typů uhlíkových kompozitů.  

Tab. 21: Vyhodnocení středního průměru vláken v jednotlivých kompozitech. 

 

Uhlíkový 

kompozit 

(plátno) 

Hybridní kompozit 

(plátno) 
Hybridní kompozit (kepr) 

Uhlíkové 

vlákno 

Uhlíkové 

vlákno 

Aramidové 

vlákno 

Uhlíkové 

vlákno 

Aramidové 

vlákno 

Střední průměr vlákna [µm] 6,7 6,3 12,5 6,3 12,6 

Směrodatná odchylka [µm] 0,5 0,5 1,0 0,6 0,6 

 

 

Obr. 70: Vyhodnocení průměru aramidových vláken. 

 

Z předešlých snímků mikrostruktury vláken zkoumaných kompozitů vyplývá, ţe aramidová 

vlákna mají aţ o polovinu větší průměr neţ vlákna uhlíková. Menší průměr vlákna vzhledem 

k jeho délce je také důvodem větší pevnosti v tahu uhlíkových vláken. 
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Na snímku mikrostruktury (obr. 71) je zřejmé, ţe objemový podíl vláken v hybridním 

kompozitu jakékoliv vazby je velmi sloţité určit. Výpočet objemu výztuţe znesnadňuje 

střídání příčných a podélných vrstev uhlíkových a armidových vláken, a také nedostatečný 

kontrast podélných aramidových vláken při pouţití optického mikroskopu. Aramid lze tak 

velmi snadno zaměnit s matricí. Na detailu aramidových vláken v podélném směru je patrné 

vytahování se části vláken, které vytváří chomáče po délce tohoto vlákna (obr. 72). 

 

Obr. 71: Mikrostruktura hybridního kompozitu. 

 

 

Obr. 72: Detail mikrostruktury podélných aramidových vláken. 
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Určení objemového podílu vláken v uhlíkovém kompozitu se jeví o poznání jednodušší, 

jelikoţ kontrast uhlíkových vláken je vyšší neţ u aramidových vláken. Přesto ani zde nebylo 

moţné uspokojivě pouţít software pro obrazovou analýzu, jelikoţ příčná vlákna prosycená 

pryskyřicí víceméně splývala s matricí. Určení objemového dílu podélných vláken ztrácelo 

smysl neboť zjištěná hodnota by nebyla s ničím srovnatelná. Mikrostruktura uhlíkového 

kompozitu je zobrazena na obr. 73. 

 

 

Obr. 73: Mikrostruktura uhlíkového kompozitu. 

 

Objem výztuţe vzhledem k matrici je tedy moţné určit pouze odhadem. Z předešlých snímků 

lze odhadnout podíl vláken na 60 - 70 % u hybridních kompozitů, u uhlíkového kompozitu 

se výztuţ pohybuje v přibliţně stejném objemu jako u hybridů, ovšem jak ukazuje obr. 73, 

nelze přehlédnout velké mnoţství dutin v uhlíkovém materiálu. Dutiny vznikly nedokonalým 

prosycení vrstev výztuţe pryskyřicí, nedostatečným přítlakem na váleček, kterým 

se pryskyřice rovnoměrně nanášela. Dutiny jsou bezpochyby jednou z hlavních příčin niţších 

mechanických vlastností uhlíkového kompozitu oproti publikovaným hodnotám. 
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6 ZÁVĚR 

V této diplomové práci byla řešena problematika konkrétních druhů vláknových 

kompozitních materiálů. Podrobněji byly rozebrány polymerní kompozity s uhlíkovými 

vlákny, s vlákny aramidovými a také hybridní kompozity na bází uhlík-aramidových vláken. 

Základní informace o sloţení kompozitu, o kompozitním materiálu jako takovém, o rozdělení, 

výrobě a o jejich vyuţití se stalo předmětem teoretické části diplomové práce, která rozšiřuje 

více do hloubky práci bakalářskou. Teorie přiblíţila téma tohoto námětu do takové míry, 

aby bylo moţné následně provést praktickou část. V té se podrobněji řešily tři druhy ručně 

vyrobených kompozitních materiálů, a to uhlíkového kompozitu a dvou hybridních 

kompozitů s rozdílnou vazbou vláknové výztuţe. Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké 

jsou mechanické vlastnosti jednotlivých typů zkoušených materiálů, a srovnat je mezi sebou. 

Zejména pak vyhodnotit, jaký vliv má hybridní kompozit s uhlík-aramidovými vlákny 

na pevnost, tuhost, rázovou houţevnatost a ohyb oproti jednodruhovému uhlíkovému 

kompozitu. Dále byl proveden rozbor mikrostruktury. Ta ovlivňuje výslednou pevnost v tahu, 

modul pruţnosti v tahu, taţnost a další mechanické vlastnosti zkoumaného materiálu. 

Mechanické zkoušky, tahová, ohybová, rázová podle Charpyho a průrazová, se prováděly 

na pěti vzorcích s rozměry dle normy nebo o rozměrech ověřených z praxe, pro kaţdý typ 

kompozitu zvlášť. Namáháním zkušebních těles jednoosým tahem aţ do porušení bylo 

dosaţeno výsledků pevnosti v tahu, modulu pruţnosti v tahu a celkové deformace. Nejvyšší 

pevnosti v tahu dosáhl kompozit s uhlíkovou výztuţí, 452 MPa, hybridní kompozity měly 

pevnost téměř o 100 MPa niţší. Modul pruţnosti byl nejvyšší taktéţ pro uhlíkový kompozit 

(30 GPa), tak jako byla nejvyšší i hodnota celkové deformace (2,9 %). Zkouškou tříbodovým 

ohybem byla zaznamenána ohybová pevnost zkušebních vzorků. Nejvyšší ohybová pevnost 

se naměřila u uhlíkového kompozitu, a to 336 MPa. Rázové zkoušky Charpyho metodou 

a metodou padajícího tlouku objasnily rozdíl v rázové síle a rázové energii, které byly potřeba 

na porušení jednotlivých druhů kompozitů. Nejlepších výsledků rázové zkoušky podle 

Chyrpyho dosáhly hybridní kompozity, 4,6 J/cm
2
 pro plátnovou vazbu a 3,8 J/cm

2
 pro vazbu 

keprovou. O poznání niţší hodnota, 1,7 J/cm
2
, patřila uhlíkovému kompozitu. Na proraţení 

hybridního kompozitu s plátnovou vazbou se vynaloţila síla 2267 N, na proraţení hybridního 

kompozitu s keprovou vazbou síla asi o 300 N niţší.  

Porovnáním naměřených údajů uhlíkového a hybridních kompozitů vzájemně mezi sebou 

bylo zjištěno, ţe výsledky mechanických vlastností mezi uhlíkovým kompozitem 
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a hybridními kompozity se dost liší, tak jako se do určité míry liší i výsledky mezi hybridním 

kompozitem s plátnovou vazbou výztuţe a hybridním kompozitem s keprovou vazbou. 

To můţe být v praxi pro určité aplikace velmi uţitečné. Nebylo ale zdaleka ani v jednom 

případě dosaţeno hodnot, které jsou tabelovány nebo kterých se běţně v praxi dosahuje. 

Důvodem mohly být nedostatky při výrobě samotných kompozitů (např. nepřesné zváţení 

vláknové výztuţe, s tím související nepřesné namíchání pryskyřice, nedostatečné prosycení 

výztuţe pryskyřicí). Ke zkreslení výsledků v případě tahové zkoušky a zkoušky v ohybu 

mohlo dojít pouţitím nevhodného typu zkušebního stroje, který je primárně určen svou 

konstrukcí pro zkoušení kovových materiálů. Další příčinou mohlo být prokluzování vzorku 

v čelistech vlivem nedostatečného přítlaku trhacího stroje na upínací hlavy nebo nedokonale 

nalepených příloţek pouţitých k zesílení konců zkušebních vzorků. Taktéţ výsledné hodnoty 

dalších zkoušek mohly být ovlivněny zejména kvalitou výroby vzorků nebo odchylkami 

v samotném provádění zkoušek. Z tohoto důvodu bylo potřeba vyhodnotit mikrostrukturu 

zkoušených kompozitů, která do jisté míry mohla objasnit, proč materiál dosahoval niţších 

pevností, neţ je uváděno v tabulkách. 

Rozbor mikrostruktury uhlíkových a hybridních materiálů na základě střední velikosti 

uhlíkových vláken ukázal, ţe uhlíková vlákna v porovnání s aramidovými mají téměř 

o polovinu menší průměr, a proto jsou v tahu pevnější. U aramidových vláken bylo zase  

zjištěno, ţe se mají schopnost sbalovat a vytvářet chomáče, coţ se při deformaci ohybem 

projevilo neporušením vzorků aţ do maximálního průhybu. Objemový podíl vláken 

v kompozitech byl stanoven pouze odhadem. Důvodem byl hlavně špatný kontrast 

aramidových vláken, který neumoţňoval pouţít k vyhodnocení digitální obrazovou analýzu. 

Uhlíková vlákna vykazovala vyšší kontrast vůči matrici,ale jen v podélném řezu. Dále byl 

ze snímku patrný velký počet dutin, které vznikly při samotné výrobě kompozitních desek 

nedokonalým prosycením výztuţe pryskyřicí.  

Výsledkem práce bylo zjištění, ţe z hlediska výsledků mechanických vlastností i z hlediska 

ekonomického dopadl nejlépe hybridní kompozit s plátnovou vazbou. Stal se dobrým 

kompromisem mezi draţším kompozitem s uhlíkovými vlákny a mechanicky méně 

odolnějším hybridním kompozitem s keprovou vazbou.  
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