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jmenovitě pevnosti, Youngovu modulu pruţnosti a taţnosti laminátových materiálů. V práci 
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ABSTRACT 

       This bachelor’s thesis deals with the measurement and evaluation of mechanical 

properties, namely strength, Young’s modulus and ductility of laminated materials. This work 

details the materials commonly used in the manufacture of laminated composites as well as 

their manufacturing technology. 
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Úvod 

       Polymery jsou dnes neodmyslitelnou součástí nejen v průmyslu, dopravě, ale i ve 

farmaceutickém průmyslu a dalších odvětvích. Z důvodu vynikajících vlastností týkajících 

se chemického sloţení, hydrofilnosti, krystalinity a vodivosti jsou polymery stále více 

poţadovány v různých technologických procesech. Avšak pro některé aplikace polymerům 

jiţ nestačí jejich fyzikální a chemické vlastnosti, a je tedy třeba je povrchově modifikovat 

nebo vytvořit vhodné kompozitní materiály. Vývoj nových materiálů závisí na pokroku ve 

vývoji interaktivního softwaru a elektroniky, na rozvoji měřicích metod, automatizace 

experimentů a také na minimalizaci vlivu lidského faktoru na experiment. 

       První kompozit s polymerní matricí byl vyroben v roce 1908. Byla jím fenolická ţivice 

zpevněná dřevěnou moučkou. Produkce sklolaminátů začala v éře druhé světové války, kde 

slouţily jako kryty a části trupů letadel.  V roce 1957 byla zahájena výroba laminátů 

technologií RTM (Resin transfer moulding)- protlačování pryskyřice a v roce 1966 se zahájila 

výroba technologií lisování polyesterových prepregů [1] SMC (Sheet moulding compound). 
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1 Materiálová část 

1.1 Úvod do kompozitů 

       Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, kompozitní materiál je sloţen ze dvou odlišných materiálů. 

Aby mohl být materiál zvaný kompozitem, musí podíl výztuţe činit více neţ 5% z celkového 

objemu a výztuţ musí vykazovat významně vyšší pevnost a tvrdost v tahu neţ matrice. Pro 

srovnání základních vlastností tradičních a kompozitních materiálů jsou přiloţeny grafy 1.1, 

1.2 a 1.3. 
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Graf 1.1. Srovnání pevnosti v tahu laminátových a běžných konstrukčních materiálů 
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Graf 1.2. Srovnání průměrné hustoty laminátových a běžných konstrukčních materiálů 
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modul pružnosti
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Graf 1.3. Srovnání modulu pružnosti laminátových a běžných konstrukčních materiálů 

 

       Poměr výztuţe a matrice je obvykle dán výrobním procesem a typem pouţitých 

materiálů. Aby se však lépe vyuţily vysoké charakteristiky výztuţe, je příhodné, aby obsah 

výztuţe byl co nejvyšší. Při ručním laminování, např. výroba kanoí, je obsah výztuţe 25- 30 

obj. %, zatímco při sloţitějším výrobním procesu, např. lisování součástí letadel, lze 

dosáhnout aţ obsahu kolem 70 obj. %. 

1.2 Rozdělení kompozitů 

       Kompozitní materiály lze dělit do několika skupin z různých hledisek. Nejběţnější a 

v praxi vyuţívané je dělení podle hlavních sloţek- druhu matrice a typu výztuţe. Matrice 

můţe být kovovým, keramickým materiálem, nebo organickou pryskyřicí. Pro odbornou 

veřejnost se vţily určité zkratky pro jednotlivé kompozitní materiály: 

       FRP- fiber reinforced plastics- vlákny vyztuţené plasty 

- dle délky vláken SFRP (short) krátká, LFRP (long) dlouhá 

- dle druhu vlákna GFRP (glass) skelné, CFRP (carbon) uhlíkové 

- plast v matrici je obvykle polymerní ţivice a jako výztuţ lze pouţít širokou škálu 

vláken- sklo, uhlík nebo kevlar. 

       MMC- metal matrix composite- kompozit s kovovou matricí 

- nejčastější uplatnění mají v automobilovém průmyslu, rozdělují se do dvou skupin 

dle pouţití, na nízkoteplotní do 250 °C s matricí z Al a Mg, na středněteplotní do 650 °C 

s matricí z Cu a Ti, a na vysokoteplotní do 1000 °C na bázi Ni. [1] 
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       CMC- ceramic matrix composite- kompozit s keramickou matricí 

- vyuţívají se v oblastech, kde je třeba, aby odolávaly vysokým teplotám, za výztuţ slouţí 

obvykle krátká vlákna, popřípadě whiskery, nejčastěji z nitridu boru [2]. 

       TMC- titanium matrix composite- kompozit s titanovou matricí  [1]. 

       Z pohledu vláken lze vláknové kompozity rozdělit na skelné, uhlíkové (karbon), 

aramidové, polyethylenové, bórové, křemičito-uhlíkové a křemičito-dusíkaté, hliníkové a 

hlinito-křemičité. 

1.3 Matrice pro laminátový materiál 

       Kupříkladu polymerní systémy, které slouţí jako matrice pro celou řadu laminátů, nemají 

samostatný význam coby konstrukční materiály, a to převáţně pro své mechanické vlastnosti. 

Jejich největší výhodou je schopnost natvarovat se, a pokud je výsledný sloţitý tvar, který by 

se jen těţko soustruţil z kovů, vyztuţen vlákny, která mají výraznější mez pevnosti, můţe být 

výsledný díl vybaven podobnými mechanickými vlastnostmi jako stejný díl z kovu, ovšem 

s výrazně niţší hmotností. Další předností matrice je fakt, ţe rozkládá aplikované napětí na 

výztuţ, která vykazuje mnohem vyšší pevnost ve formě vláken neţ v kompaktní formě, a 

zároveň vlákna chrání před poškozením. 

       Nejčastějším materiálem pro matrice laminátů jsou polymerní ţivice, a to rekatoplastické 

(termosety) a termoplastické. Nejpouţívanější jsou nenasycené polyestery (UP- unsaturated 

polyesters), vinylestery (VE), epoxidy (EP), polypropylen (PP- polypropen) a polyamidy 

(PA). Kvůli zvýšeným nárokům na ekologičnost provozu se ustupuje od reaktoplastových 

materiálů, které se prakticky nedají recyklovat, a jejich nahrazení termoplasty, především PP 

a PA. Pro výběr vhodné matrice se sledují zejména vlastnosti uţitkové (pevnost, pruţnost, 

houţevnatost, creep, odolnost vůči teplu, chemikáliím a UV záření, reakce na oheň, elektrická 

vodivost) a technologické (viskozita, teplota zpracování, doba zkapalnění, vytvrzení, 

smrštění, mnoţství vedlejších sloučenin, skladovatelnost). [18] 

1.3.1 Nenasycené polyestery 

       Díky své ceně a širokým moţnostem nastavení zpracovatelských vlastností jsou 

nejrozšířenější a také jsou vhodné téměř pro všechny druhy technologií výroby laminátů. [3] 

       Lineární nenasycený polyester vzniká neutralizací proplyenglykolu s kyselinou ftalovou, 

kumarovou nebo maleinovou. Tato předpřipravená směs bývá rozpuštěna v reaktivním 
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rozpouštědle, nejčastěji ve styrenu. K iniciaci síťové reakce je zapotřebí organického 

peroxidu, nejčastěji metyletylketonperoxid MEKP. 

       Obvykle jsou polyesterové ţivice viskózní jemně zbarvené kapaliny rozpuštěné 

v monomeru styrenu. Přídavkem styrenu do 50 obj.% se sníţí viskozita a styren se zúčastňuje 

i  zesíťující reakce. I bez přídavku styrenu do roztoku mají polyesterové ţivice výborné 

vlastnosti pro zpracování, avšak při vytvrzování vykazují velké smrštění- aţ 7%. Aby se 

dosáhlo menší míry smrštění, přidávají se do ţivice speciální plniva nebo práškové 

termoplasty. Specifické vlastnosti se dají upravit celou řadou speciálních plniv, například na 

úpravu viskozity, různé inhibitory reakcí, barevné pasty a podobně. 

        Pro komerční trh lze polyesterové ţivice sehnat v tekutém stavu pro kontaktní kladení a 

RTM (resin transfer moulding), ve formě pasty pro technologii BMC a ve formě lisovacích 

plástů, takzvaných prepregů, pro metodu SMC (sheet moulding compound). 

       Ve výrobě se nejčastěji pracuje s ortoftalovými a izoftalovými polyestery. Nejběţnější 

uţití je v dopravním průmyslu, ve výrobě karoserií, lodí, různých krytů a podobně. [11] 

1.3.2 Vinylestery 

       Jedná se o nenasycené estery epoxidů (viz dále), které se vyrábějí z bisfenolu A, nebo 

novolakového bitumenu kyseliny metakrylové a styrénu, který zde plní roli reaktivního 

rozpouštědla [17]. Směs díky rozloţení dvojných vazeb na koncích řetězce není schopná se ve 

větší míře zesítit, coţ zapříčiňuje větší elasticitu vinylesterové matrice. Materiály s touto 

matricí jsou obecně méně náchylné ke korozi, jsou chemicky i tepelně (aţ do 130 °C) 

odolnější. 

1.3.3 Epoxidy 

       Díky mnoha výhodným vlastnostem jsou epoxidy nejhojněji vyuţívané matrice pro 

laminování. Oproti ostatním reaktoplastům mají vysokou hodnotu houţevnatosti, dobrou 

odolnost vůči únavě a tečení, výhodné elektrické vlastnosti a vynikající chemickou odolnost. 

Také při vytvrzování mají nízkou hodnotu smrštění a skvělou přilnavost k vláknům výztuţe. 

V praxi se pouţívají zejména při ručním laminování, ale i při zpracování prepregů a 

technologii RTM. [1] 
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1.3.4 Polyuretany 

       Ve srovnání s polyestery jde o odolnější a houţevnatější ţivice, mají větší pevnost v tahu 

i mezilaminární smykovou pevnost. V praxi se vyuţívaly zejména při reakčním vstřikování 

RIM (reaction injection moulding), dnes jiţ i při pultruzi (taţení) a navíjení (viz dále), a to 

především kvůli prodlouţení vytvrzovací reakce, při níţ na rozdíl od ostatních ţivic 

neuvolňují organické plyny [3]. 

1.3.5 Fenoly 

       Cenově nejvýhodnější matrice. Vznikají kondenzací fenolu s formaldehydem a pro 

laminát se obvykle pouţívají ţivice s přebytkem fenolu, tzv. novolak. Další hlavní skupinou 

fenolických ţivic jsou rezolové ţivice. Novolak bývá vytvrzován za zvýšených teplot a tlaků 

pomocí aminů. Vysoký tlak je nutný kvůli uvolňování vody kondenzační reakcí. Rezolové 

ţivice jsou vyuţívány především na zpracování prepregů a jsou tekuté. Díky nehořlavosti 

vytvrzené fenolické ţivice, která nedýmí ani na přímém plameni, nabízí se pouţití 

v dopravním průmyslu, hlavně leteckém a kolejovém [3]. 

1.3.6 Další typy matric 

       Výše jmenované druhy matric jsou vhodné pro běţné teploty, pro vyšší je třeba pouţít 

jiné druhy, obvykle se pouţívají bismaleidy. Ty odolávají aţ teplotám kolem 230 °C a 

nejčastěji se vyrábějí ve formě prepregů. Jsou však křehčí a absorbují více vlhkosti neţ běţné 

druhy matric. Pokud je nárokováno, aby materiál vydrţel ještě vyšší teploty, lze vyuţít 

polyimidy, které mají skelný přechod okolo 400 °C a na krátké časové úseky jsou schopny 

odolat aţ teplotám do 800 °C. Termosety s polyimidy vykazují tepelnou stabilitu, chemickou 

odolnost a skvělé mechanické vlastnosti. 

       Jako matrice slouţí i řada termoplastů, které mají řadu výhodných vlastností, například 

vynikající chemickou odolnost, houţevnatost, nejsou hygroskopické. Polypropylen PP má i 

velmi výhodnou cenu a pouţívá se zejména na desky pro metodu GMT- glass mat 

thermoplastic, o něco draţší polyamid PA se vyuţívá na vstřikovací technologii aţ do obsahu 

výztuţe 40 obj.%. Pro velmi náročné high-tech aplikace se pouţívají látky polyamidoimid 

PAI a polyetherketon PEEK (nebo jiné jeho zkratky PEK, PEKK, PEKEK). [6] 
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1.4 Výztuže 

       Výztuţ má za úkol zpevňovat materiál. Pevnost vláknové výztuţe je mnohonásobně vyšší 

neţ pevnost matrice, viz graf 1.4, a je dána především malým průřezem vláken, která jsou 

díky tomuto průřezu bezdefektová a tedy v podélném směru velmi pevná. Ve směru příčném 

tomu tak jiţ není, a proto se vlákna různě splétají, aby se dosáhlo vyváţenějších vlastností ve 

více směrech [4]. Splétání do tkanin však není podmínka, v některých aplikacích, kdy je třeba 

získat pevnost pouze v jednom směru, se vyuţívá samostatných vláken nebo jejich svazků 

například metodou navíjení. Mechanické vlastnosti kompozitu jsou tedy dány pouţitou 

matricí, ve větší míře pouţitou výztuţí, ale především uspořádáním výztuhových vláken. 

 

Graf 1.4. Srovnání pevností vláknové výztuže (fibre), matrice (resin) a výsledného kompozitu (FRP composite) [4] 

       Níţe je uvedena tabulka 1.1 s přehledem základních mechanických vlastností 

nejpouţívanějších a nejznámějších vláken a graf 1.5 modelující závislost tahového napětí na 

prodlouţení. Nejlepší poměr má vlákno uhlíkové, nejslabší epoxidová matrice, jejíţ 

prodlouţení je prakticky shodné se skelnými vlákny. 

Tabulka 1.1. Přehled mechanických vlastností běžných vyztužujících vláken [5] 

Druh vlákna 
Hustota 

ρ[kg∙m
-3

]  

Pevnost 

v tahu  

σ [GPa]  

Modul pruţnosti 

v tahu  

E [GPa]  

Taţnost 

A[%] 

Teplotní 

roztaţnost  

α [10
-6
 K

-1
]  

Cena 

€/kg 

E-sklo 2,56 1,4-2,5 76 1,8-3,2 5 1-3 

Kevlar 49 1,44 3,6 131 2,8 -2 25-75 

Uhlíkové vlákno 

Torayca T300 
1,74 3,53 230 1,6 -0,5 50 

Uhlíkové vlákno 

Torayca M34 
1,81 2,74 382 0,6 -0,5 160 
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Graf 1.5. Závislost napětí v tahu na prodloužení u vláken vyztužujících laminát [4] 

       Laminátový kompozit se posuzuje podle několika hledisek. Jsou jimi interakce mezi 

vláknem a matricí, takzvaný interface; mnoţství vláken v daném kompozitu, jinými slovy 

objemový obsah výztuţe; a orientace vláken v kompozitu. Interface je dán stupněm slepení 

kompozitu, tedy hlavně povrchovou úpravou vlákna. Objemový obsah výztuţe je určen 

především výrobním procesem. Tkaniny z vláken o větším průřezu nebo o menší hustotě 

spletení mají kvůli velkému objemu prostoru, který musí být vyplněn matricí tento obsah 

nízký, oproti například rovinovým tkaninám, které mají vyztuţující vlákna mnohem hustěji u 

sebe, a tedy nezbývá místo pro matrici. Průřez vlákna je důleţitý element- tenčí vlákno je 

výhodné z hlediska objemového procenta výztuţe, ale také je mnohem draţší neţ vlákno 

silnější. Pevnost laminátu se přímo úměrně zvyšuje s objemovým procentem výztuţe, a proto 

je třeba toto procento zvyšovat. Pro ilustraci- při injekčních a infuzních technologiích a 

kontaktním kladení tkaniny se dosahuje maximálně 35%, při lisování v hydraulických lisech 

nebo vakuovým lisováním v autoklávu 40- 60% a nejvyšší obsah 70- 80% lze dosáhnout  při 

navíjení a pultruzi. [6] Anizotropie vlastností vlákna lze s výhodou vyuţít při návrhu 

konečného dílu. Například pomocí softwarového modelování zjistit, ve kterých směrech bude 

muset výsledný díl odolávat větším pnutím, a tudíţ bude třeba v tomto směru vyuţít vlastností 

více vláken, neţ ve směrech, kde taková pnutí nebudou. Pokud tedy bude muset odolávat ve 

všech směrech podobným napětím, je výhodné vlákna směrovat do všech směrů, čehoţ se dá 

docílit vrstvením tkanin v různých směrech. 
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1.4.1 Druhy úpravy vláken 

       Samostatná vlákna se splétají do pramenů, které se dále zpracovávají na polotovary. Těmi 

jsou: - sekané prameny- pro přípravu lisovacích a vstřikovacích směsí o délce 3-12 mm [7] 

  - mletá vlákna- zejména vyuţitá v termoplastech určených na vstřikování 

  - rovingy- sdruţené prameny, snopce, které nejsou do sebe zkroucené, pouţívají se pro 

výrobu profilů taţením nebo navíjením, nebo slouţí pro výrobu jednosměrných prepregů. 

Jejich průřez je udáván v texech- 1 tex činí hmotnost vlákna dlouhého 1 km, nebo 

v dernierech- hmotnost v gramech vlákna dlouhého 9000 m. [4] 

  - příze- sdruţené do sebe zkroucené rovingy, uţíván pro výrobu technických tkanin. 

Příze se navíjí do kuţelovitého tvaru. 

  - rovingové tkaniny- pouţívány ke kontaktnímu laminování, lisování, navíjení a na 

výrobu prepregů. 

  - tkaniny z příze- pouţívány jako izolační, filtrační tkaniny nebo geotextilie 

  - rohoţe- netkané textilie, vlákno můţe být nekonečné nebo nasekané, v textilii je 

neuspořádané. Aby však bylo soudrţné jako tkanina, je zapotřebí na povrch vláken nanést 

vrstvu emulzního nebo práškového pojiva. 

1.4.2 Povrchová úprava vláken 

       Kvůli abrazivní degradaci vláken vlivem vzájemného otěru před utkáním do tkaniny, 

popřípadě různým chemickým vlivům majícím za následek porušení homogenity vlákna, a 

tím sníţení mechanických vlastností, musí samostatná vlákna projít povrchovou úpravou. Tou 

je pokrytí povrchu tenkým filmem, který krom mechanické a chemické ochrany vlákna 

ulehčuje další zpracování (tkaní), chrání povrch proti navlhnutí (skelná vlákna jsou 

hydrofilní), sniţuje antistatické vlastnosti vláken, čímţ vlákna méně přitahují prach a zároveň 

zlepšuje interface, tedy vazbu mezi vláknem a matricí. 

       Druh povlaku se volí podle vlákna. Na trhu se vyskytují povlaky měkké (silonové), 

polotvrdé (organokovové) a tvrdé (silonové i organokovové). Měkké povlaky se vyuţívají 

například při kontaktním laminování, tvrdé při technologiích, kde je třeba vlákna sekat- 

lisování prepregů, taţení profilů. 
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1.4.3 Druhy tkaní 

       Jak jiţ bylo výše uvedeno, vlákno v materiálu můţe být uloţeno ve formě netkané 

rohoţe, v rozemletém stavu jako plnivo do vstřikovacích termoplastů, nebo nejběţněji jako 

tkanina. Druh útku se volí podle namáhání konečného produktu, viz obrázek 1.1 [4]. 

 

Plain (jinak téţ plátnová vazba), obrázek 1.1.a- je nejpevnější, ovšem 

nejméně tvarovatelná, zároveň je vlákno velmi zprohýbané, coţ zapříčiňuje 

vysokou míru zvlnění. 

 

Twill (keprová vazba), obrázek 1.1.b- vykazuje podobné vlastnosti jako 

plátnová vazba, ovšem při vhodné povrchové úpravě můţe být 

tvarovatelnější. 

Satin (atlasová vazba), obrázek 1.1.c- ačkoli je nejméně pevná, lze při 

tomto stylu tkaní dosáhnout největšího objemového mnoţství vlákna a 

vlákno se tolik nezvlní jako u předchozích dvou, a proto se tato vazba hodí 

na několikanásobné vrstvení. 

 

Leno, obrázek 1.1.d- lze vyuţít pouze na lamináty s dvěma druhy vláken. 

Pevnější tvoří osnovu a zdvojené měkčí drţí jeho polohu. 

 

 

Mock leno, obrázek 1.1.e- je velmi podobný plátnové vazbě, tento styl 

zvyšuje tkanině poréznost, sniţuje tloušťku a zdrsňuje povrch (výhodné pro 

lepší interface) 

 

Basket, obrázek 1.1.f- je velmi podobný plátnové vazbě, vlákna zde nejsou 

tolik prohýbána, ovšem je také méně pevný. Je vhodná pro vlákna s větším 

průřezem. 
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1.4.4 Skelná vlákna 

       Jak jiţ název napovídá, jedná se o skleněný materiál, který se vyrábí ze sklářského 

kamene. Ten je tvořen křemenným pískem (70%), vápencem, potašem (K2CO3) a 

kolemanitem (CaB3O4(OH)3·H2O). Konečné chemické sloţení se různí dle typu skla. 

Rozlišujeme typy A (alcalic), C (chemical resistence), E (electric), S (strength) a C 

(corrosion). Pro lamináty se vyuţívá nejvíce E, C a S sklo, z názvu vyplývá, ţe první 

jmenované je elektricky vodivé a druhé má vysokou pevnost. [8] Chemické sloţení a 

mechanické vlastnosti nejpouţívanějších typů skel jsou přehledně zobrazeny v tabulkách 1.2 

a 1.3. 

Tabulka 1.2. Chemické složení skelných vláken [8]  

 sloţení 

E- sklo 55% SiO2, 18% CaO, 8% Al2O3, 4,6% MgO 

C- sklo 65% SiO2, 13% CaO, 4.1% Al2O3·Fe2O3 

S- sklo 65% SiO2, 25% Al2O3, 10% MgO 

 

Tabulka 1.3. Mechanické vlastnosti vybraných skelných vláken [8] 

 E- sklo C- sklo S- sklo 

průřez [μm] 5-16 9-13 9-13 

hustota [g∙cm
-3

] 2,55 2,49 2,49 

modul pruţnosti [GPa] 73 69 86 

pevnost v tahu [MPa] 3-4 3 4,6 

prodlouţení v tahu [%] 4,8 4,8 5,7 

součinitel tepelné roztaţnosti [K
-1

] 5 7,2 5,6 

teplota tavení [°C] 800 750 970 

       E sklo má niţší obsah zásaditých prvků a je pevnější neţ A sklo. Zároveň je nejlevnější, 

má dobré pevnostní charakteristiky a elektrické vlastnosti. C sklo má niţší pevnost a sníţené 

vlastnosti za vyšších teplot, odolává chemikáliím, ale ve vodě se alkálie rychle vyplavují. 

Nejlépe se chová S sklo, které je lehčí, má větší modul pruţnosti a tepelnou i chemickou 

odolnost, ovšem pro svou cenu způsobenou vyšší tavicí teplotou se pouţívá jen s epoxidovou 

matricí v letectví. 

       Výroba spočívá v tavbě sklářského kamene při teplotě cca 1400 °C. Zvlákňování se 

provádí různými způsoby, nejběţnější je zvlákňování přes trysky- z trysky ve dně tavicí 
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nádoby se odtahují vlákna s jemností 4- 13 μm a po utuhnutí se spojují do svazku a navíjí, jak 

naznačuje obrázek 1.2. Dalším způsobem je například taţení tyčemi (vhodné pro výrobu 

rovingů)- ze zahřátých kolmo umístěných tyčí odkapávají kapky, které se táhnou a chladnou 

na bubnu, kde se přímo navíjí. [9] Ještě před utuhnutím je však třeba vlákna povrchově 

upravit, aby byla chráněna před korozí, mechanickým poškozením a aby se dobře spojila 

s matricí při laminování. Tento krok se nazývá přímá apretace. 

 

Obrázek 1.2. Schéma postupu výroby skelných vláken [10] 

1.4.5 Aramidová vlákna 

       Vyztuţující vlákna vyrobená z aromatických polyamidů. [10] Průřez primárních 

monovláken činí cca 12 μm, samostatně se pouţívají jako roving nebo tkaniny, ty se vyrábí i 

z kombinace aramidového vlákna a buď skla nebo uhlíkového vlákna. 

       Hlavní výhodou aramidového vlákna oproti skleněnému je stejná pevnost v tahu, ovšem 

za méně neţ poloviční hustoty, coţ znamená, ţe specifická pevnost (pevnost/hmotnost) je 

několikrát vyšší. Pevnost v tlaku je se sklem také velmi podobná, ale modul pruţnosti je 

téměř dvojnásobný, a tedy i schopnost pohlcovat velké mnoţství energie, coţ jej předurčuje 

k pouţití v dopravě a k osobní ochraně (výroba neprůstřelných vest). Zároveň je aramidové 
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vlákno velmi odolné vůči chemickým, tepelným i mechanickým abrazivním vlivům. Přehled 

těchto vlastností je uveden v tabulce 1.4. 

       Nejznámější výrobce aramidových vláken je francouzský Dupont, vlastník obchodní 

značky Kevlar. 

Tabulka 1.4. Vybrané mechanické vlastnosti aramidových vláken [12] 

 
vlákna s nízkým 

modulem 

vlákna s vysokým 

modulem 

hustota [g∙cm
-3

] 1,4 1,5 

pevnost v tahu [GPa] 3,5 2,8 

pevnost v tlaku [GPa] 70 130 

prodlouţení [%] 4,0 2,7 

1.4.6 Uhlíková vlákna 

       Ve většině mechanických charakteristik vítězí nad všemi ostatními vlákny uhlíkové 

vlákno. Vykazuje velmi vysokou pevnost v tahu i tlaku, výborně odolává korozi, tečení i 

únavě. Pouze v rázové pevnosti jej překonává skelné a aramidové vlákno. 

       Uhlíková vlákna lze vyrobit dvěma způsoby, a to z polyakrylonitrilových (PAN) vláken 

nebo z pyrolyzovaných pryskyřic a olejů (odpadní produkt při destilaci ropy). 

       PAN vlákna vznikají podobným taţením jako vlákna skelná, a to dvěmi způsoby- za 

sucha (pouze tavenina polyakrylonitrilu) a za mokra (PAN je v roztoku organických 

rozpouštědel), následně se zpracovávají kontinuálním procesem oxidace a následné 

karbonizace při teplotách do 1400 °C pro zvýšení pevnosti, popřípadě projdou další operací 

při ještě vyšších teplotách pro vznik grafitické struktury pro zvýšení modulu pruţnosti. 

       V případě pyrolyzovaných olejů a pryskyřic je třeba tyto suroviny nejprve zvláknit, po 

této proceduře následuje obdobný proces jako s PAN vlákny. Výsledné vlákno má průřez cca 

6 μm. 

      Technologický postup je uveden na obrázku 1.3. Nejprve je nutno vlákno stabilizovat 

v oxidačním prostředí za teplot 220-300 °C, kde je na vlákno aplikováno tahové napětí. Tím 

se způsobí vznik rovnoběţných makromolekul PAN, které se zesíťují do ţebříkovité struktury 

kyslíkovými můstky. Během tohoto procesu vlákno zčerná a získá schopnost netavitelnosti. 

Druhým krokem je karbonizace, ta probíhá při teplotách 1000-1500 °C v intertním prostředí, 

obvykle v dusíku. Karbonizací se rozumí přetvoření struktury PAN odstraněním vodíku, 

dusíku, kyslíku a dalších příměsí na čistější uhlík (jeho čistota se pohybuje od 80 do 95%). 
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Zde vlákno zvyšuje svou pevnost. Volitelnou procedurou je grafitizace, která probíhá za ještě 

vyšších teplot (1800- 3000 °C) opět v inertním prostředí. Díky vysoké teplotě se z vlákna 

dostane více „nečistot“, které byly původně ve struktuře PAN, tedy se dále zvyšuje čistota 

uhlíku, vznikají dokonalejší monokrystaly. Tyto pak způsobují vyšší tvrdost vlákna. Pokud se 

vyrábí z PAN vlákna vlákno s vysokým modulem, při grafitizaci je třeba na vlákno aplikovat 

tahové napětí, čímţ se sníţí úhel odklonu mikrokrystalů od osy. [10] 

 

Obrázek 1.3. Schéma technologického postupu výroby uhlíkového vlákna [10] 

       Pro výrobu nejtvrdších vysokomodulových vláken VHM (very high modulus), UHM 

(ultra high modulus) se pouţívají pryskyřice, odpadní produkty z destilace ropy nebo černého 

uhlí. V této formě je polyamidový řetězec v neuspořádaném tvaru, proto je třeba jej zahřát aţ 

změkne. V této fázi se roviny aromatických jader uspořádají podél osy vlákna. Další postup je 

shodný s výrobou uhlíkového vlákna z PAN vlákna, čili stabilizace, karbonizace, grafitizace. 

Hlavním rozdílem je rozdílná mikrostruktura vlákna z PAN a z pryskyřic. Krystaly jsou 

v pryskyřičném vláknu téměř rovnoběţné s osou vlákna, jejich rozloţení můţe být radiální, 

náhodné, smíšené nebo stopkovité, ale nevyskytuje se ve zvlněné podobě. 

      Navzdory názvu, ani nejlepší uhlíkové vlákno není tvořeno 100% uhlíkem. u vláken 

z PAN prekurzorů se jeho obsah pohybuje v oblasti 92- 97%, u kvalitně zpracovaných 

pryskyřičných pak nad 99%. Oproti skelným vláknům jsou uhlíková vlákna výrazně křehčí, a 

proto mají pro lepší tvarovatelnost uţší průřez (5-7 μm). Vykazují silnou anizotropii 

mechanických vlastností. V kolmém směru na osu vlákna vykazují nízký modul pruţnosti a 

kladný koeficient délkové roztaţnosti. Ve směru podélném je tomu naopak, vlákno se se 

zvýšenou teplotou zkracuje. 

       Obecně se dají uhlíková vlákna rozdělit podle pevnosti a modulu pruţnosti od nejniţších 

hodnot po nejvyšší na AS (average strength), IM (intermediate modulus), HS (high strength), 
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HT/HTA (high tenacity) pro pouze karbonizovaná vlákna. Grafitizovaná mají vyšší modul 

pruţnosti- HM (high modulus). 

       I uhlíkovým vláknům je třeba před laminováním upravit povrchovou vrstvu kvůli 

zlepšení interface, očištění vlákna, zvýšení chemické a korozní i abrazivní odolnosti. 

Povrchová úprava se provádí vakuovou desorpcí na odplynění povrchu a následným 

rozpuštěním adsorbovaných látek v matrici. 

1.4.7 Polyesterová vlákna 

       Polyesterová vlákna vykazují nízkou hustotu, vysokou houţevnatost, dobrou abrazivní 

odolnost a jsou levná. Na druhou stranu mají velmi nízké pevnostní charakteristiky, pročeţ se 

příliš do laminátů nehodí. Lze je pouţít pouze ve formě povrchové vrstvy, protoţe sniţuje 

hmotnost výsledného výlisku a lze jej vhodně kombinovat se všemu druhy matric i vláken. 

1.4.8 Polyethylenová vlákna 

       V surové podobě lze tento materiál pouţít například na PET lahve, které mají velmi nízké 

pevnostní charakteristiky hlavně díky velmi dlouhým a náhodně orientovaným řetězcům. 

Pokud by se však řetězec narovnal do směru vlákna, tento proces je znám pod jménem gel- 

spinning, PET získá velmi vysokou pevnost v tahu. Jelikoţ má velmi nízkou hustotu 

(< 1 g∙cm
-3

), mají PET vlákna vůbec nejvyšší specifickou tahovou pevnost ze všech 

dostupných vláken. Bohuţel pevnost v tlaku je u kompozitů vyztuţených PET velmi nízká a 

modul pruţnosti jen těsně převyšuje skelná vlákna typu E, coţ ve spojení s poměrně vysokou 

cenou a také neuspokojivým interfacem, který se ani povrchovou úpravou příliš nelepší, 

neumoţňuje tomuto materiálu se v laminátových kompozitech příliš ujmout. 

1.4.9 Borová vlákna 

       Získání borového vlákna patři mezi extrémně nákladné, a proto se tento typ výztuţe příliš 

neuţívá, ovšem pokud je třeba, aby výsledný kompozit odolával vysokým teplotám, lze bor 

velmi dobře vyuţít. Zejména kvůli ceně se borové vlákno vyskytuje jen v laminátech 

speciální letecké a sportovně závodní techniky. Toto vlákno se také vyuţívá v hybridní 

podobě, kdy se tká společně s uhlíkovým. Tenkou vrstvu borové tkaniny lze velmi výhodně 

vyuţít k posílení celkových vlastností kompozitů s uhlíkovým nebo kovovým vláknem. 

Obvyklý průřez borových vláken je poměrně velký, činí 80- 100 μm. Začala se vyrábět 

v 60. letech pod obchodní značkou Borsic [13] 
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1.4.10 Keramická a přírodní vlákna 

       Keramická vlákna se v laminátech pouţívají nejčastěji ve formě krátkých whiskerů, a to 

v odvětvích, kde je třeba vysoké tepelné odolnosti. Spíše se s nimi lze setkat u laminátů 

s kovovými matricemi neţ s polymerními. 

       Přírodní vlákna jako juta, sisal a podobně se pouţívají pouze v „low- tech“ odvětvích. 

Nelze u nich docílit jednotné homogenity a jejich hlavní výhodou je nízká hustota (0,5-

 0,6 g∙cm
-3

), čímţ jsou schopny dosáhnout alespoň průměrných specifických pevností. 
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2 Technologická část 

2.1 Technologie výroby 

2.1.1 Druhy vrstvení 

       Deformace laminátu zatíţeným vnější silou je způsobena vlastnostmi vlákna, matrice a 

procentuálního zastoupení obou jmenovaných v kaţdé ose, kde působí napětí. Mechanické 

vlastnosti samostatné vrstvy jsou odvozeny podle druhu útku a orientace tkaniny. Vše tedy 

velmi závisí na druhu vlákna, například uhlíkové vlákno je mnohem citlivější na směr 

namáhání neţ třeba kevlar. Graf 2.1 demonstruje základní mechanické vlastnosti, Youngův 

modul, střihový modul a Poissonovo rozdělení v závislosti na úhlu. [4] 

 

Graf 2.1. Obvyklá závislost modulů pružnosti na úhlu v uhlíkové tkanině [4] 
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       Odstranění této silné anizotropie vlastností je moţné vrstvením. Pokud se laminuje 

jednosměrná tkanina, je obvyklé ji vrstvit podobně, jak ukazuje obrázek 2.1. 

 

Obrázek 2.1 Schéma vrstvení jednosměrné tkaniny [4] 

       V odborném textu se toto konkrétní vrstvení zapisuje ve tvaru (0/+45/-45/90/-45/+45/0). 

Při navrhování takovéto sendvičové struktury je třeba zvaţovat symetrii a vyváţenost vrstev. 

Příklad uvedený na obrázku 2.1 je symetrický podle středové roviny, coţ omezuje deformaci 

v ohybu a pokud bychom sečetli všechny úhly, získali bychom celkový úhel 0 °, coţ 

zabraňuje střihové deformaci. 

2.1.2 Formy 

       Laminátový materiál lze vyrobit různými způsoby, vţdy je třeba nechat výsledný produkt 

natvarovat do poţadovaného tvaru a následně vytvrdit. Jako materiál slouţí často dřevo a 

překliţka, modelářské hlíny, tuhé pěny a tmely, případně pro povrchové vyztuţení také tenčí 

laminát. [10] Po dokonalém zpracování tvaru formy je nutno model tepelně stabilizovat na 

teplotu, které bude forma při výrobě vystavena, povrchově upravit například polyuretanovými 

laky nebo polyesterovým „topcoatem“ (svrchní vrstva- „kabát“), speciálními tmely vytvořit 

dělicí a ořezové roviny, v případě vícedílných forem dělicí roviny opatřit čepy nebo 

průchodkami pro přesné usazení forem a v případě potřeby osadit ořezové plochy kováním 

chránícím vůči opotřebení. Způsob laminování také určuje materiál, ze kterého je vyrobena 

forma. Výrobní formy pro ruční a injektáţní technologie se zhotovují většinou z laminátu 

případně v kombinaci s pěnami nebo balzou a dalšími sendvičovými materiály, pro injektáţní 

technologie z polymerbetonu nebo kovové. Kovové jsou formy pro lisovací technologie, 

navíjení, taţení a odstředivé lití. [10] 
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2.1.3 Ruční laminování 

       Jedná se o instrumentálně nejméně náročnou proceduru laminování, která se uplatňuje 

především v malosériové výrobě, při výrobě prototypů nebo sloţitě tvarovaných výrobků. 

Forma pro tuto metodu je pouze jednostranná. Spočívá v nanášení tekuté ţivice pomocí 

laminovacích válečků  na jednotlivé vrstvy vláken ve formě tkanin nebo rohoţí zpravidla 

umístěných na tzv. gelcoatu. Druhou moţností je pouţití speciální laminovací pistole, která 

stříká tekutou matrici a z druhé hlavně nasekané provazce vlákna. Gelcoat je plastový výlisek 

ve tvaru konečného produktu, je tenký a funguje jako svrchní vrstva chránící laminát před 

hrubým zacházením. Jde o tu část, která je obvykle vidět, proto je obvykle barvený v barvě 

konečného produktu. Při ručním laminování se materiál vytvrzuje často zastudena, ovšem pro 

urychlení celého procesu lze kompozit dotvrdit i při teplotách lehce zvýšených (60-80 °C). 

Vyuţívá se jak skelných, tak i aramidových i uhlíkových vláken, matrice je obvykle 

polyesterová nebo epoxidová- volba závisí na poţadovaných vlastnostech konečného 

produktu. Metoda je nejlevnější z hlediska přístrojů, avšak kvůli nízké produktivitě, emisím 

rozpouštědel a nízké reprodukci kvality se nevyuţívá ručního laminování při větších sériích 

výroby. Schéma metody je na obrázcích 2.2 a 2.3.  

 

Obrázek 2.2 Ruční laminování [10] 

 

Obrázek 2.3 Ruční laminování stříkáním [10] 
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2.1.4 Vakuově-injekční vstřikování 

       Pro injekční (RTM) a vakuově-injekční (VARTM- vacuum assisted resin transfer 

moulding) vstřikování bývají pouţity podobné vstupní materiály jako pro ruční laminování, 

tzn. polyesterové nebo epoxidové ţivice obvykle se skelnými vlákny. Forma je dvoudílná, 

uzavřená. Fakt, ţe je forma dvoudílná, zaručuje lepší kvalitu výrobku i rychlejší proces 

výroby oproti ručnímu nanášení. Existují dva druhy forem, kde je uprostřed přívod pojiva a 

vakuové vedení je umístěno po obvodu formy, a opačný případ (vakuum uprostřed a vedení 

ţivice po obvodu). Princip je zobrazen na obrázcích 2.4 a 2.5. Výhodou VARTM je díky 

niţším tlakům (0,4- 1 bar) moţnost méně robustní konstrukce oproti klasické RTM, coţ 

umoţňuje výrobu větších kusů. Tato metoda je však limitována sloţitostí výrobku. [10]. 

 

Obrázek 2.4. Technologie RTM [10] 

 

Obrázek 2.5. Vakuově- injekční laminování [10] 



21 

 

2.1.5 Vakuové lisování 

       Tato metoda (VIP- vacuum infusion process) je podobná technologii VARTM, ale ţivice 

(pro tento způsob laminování polyesterová, epoxidová nebo vinylesterová) není vstřikována, 

pouze odsávána ze zásobníku pomocí vakua (0,6- 0,8 bar), jak znázorňuje obrázek 2.6, 

popřípadě před laminováním můţe být nahrubo rozprostřena na suché výztuţi. Spodní forma 

pro VIP je tuhá, svrchní obvykle z kompozitu a pruţná, aby zajistila regulaci přítlaku. [14] 

Touto metodou se vhodně vyrábí tzv. sendvičové struktury, zde s jádrovým materiálem pěnou 

nebo voštinou. Kromě svrchní formy z kompozitu se také pouţívá vakuové prosycování pod 

pruţnou folií. Zde je vakuum rozváděno po obvodu a pojivo se přisává ze zásobní lahve nebo 

u větších dílů perforovanými trubičkami do vzdálenějších míst. Dalším podtypem vakuového 

laminování je metoda SCRIMP, kde je pojivo rozváděno pomocí separační tkaniny, která 

reguluje objem pojiva umístěné po celém povrchu suché výztuţe. Hlavní nevýhodou této 

metody je náročnost vyladění vakuového procesu zjištěním ideálních míst vtoků a výtoků, 

velikost vakua a podobně. Touto technologií se obvykle vyrábějí lodě. 

 

Obrázek 2.6. Princip technologie VIP [10] 

       K vakuovému lisování lze přiřadit i laminování prepregů. Této metody se vyuţívá 

s oblibou v leteckém průmyslu. [1] 

       Prepregem bývá obvykle tkanina ze skelných vláken jiţ pokrytá určitou vrstvou matrice, 

a to polyesterové nebo vinylesterové jiţ převedená do částečně vytvrzeného stavu s různými 

přísadami (pigmenty, látky upravující hořlavost, smrštění apod.). [5] Za zvýšené teploty je 

prepreg schopen opětovně téct, a tak se vytvarovat přesně podle formy a následně vytvrdit do 

konečné podoby. Pro speciální aplikace se vyuţívá i matric bismaleidových a polyimidových 

(vysoká tepelná odolnost) nebo fenolických (nehořlavost). 

      Prepregy se po vrstvách ručně kladou na spodní formu, kdy se striktně dodrţuje typ i 

orientace vláknen a získává se tak sendvičová struktura. Metoda je prakticky totoţná s 
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metodou SCRIMP, figuruje zde odtrhová tkanina, která připravuje danou část výlisku pro 

další lepení, perforovaná separační tkanina, pomocí které se reguluje objem matrice (a tedy i 

objem výztuţe) a odsávací rohoţ, která pohlcuje přebytečnou matrici. Tento sendvič je přikryt 

a utěsněn tenkou folií, která zajistí dostatečný přítlak pomocí vakua, a následně putuje do 

vytvrzovací komory, popř. autoklávu, kde se při teplotách 80- 200 °C (významně záleţí na 

matrici) vytvrzuje. Po odstranění problémů s rozmístěním vakuovacích trubic je tato metoda 

velmi výhodná, protoţe poskytuje vysokou a reprodukovatelnou kvalitu. Na obrázku 2.7 je 

znázorněn onen sendvič společný pro SCRIMP a SMC. 

 

Obrázek 2.7. Vakuové lisování SMC a SCRIMP [10] 

2.1.6 Lisování 

       Lisovat lze za studena, ovšem touto metodou se vyrábí pouze dřevotřískové lamino, nebo 

za tepla. Při lisování za tepla musí být obě (v případě vícedílných forem všechny) části formy 

vyhřívány a jejich povrch vyleštěný. Lisuje se za tlaků 1-30 MPa nejčastěji materiál zvaný 

prepreg- lisovací rohoţ SMC (sheet moulding compound), popřípadě lisovací těsta DMC 

(dough moulding compound) nebo lisovací směsi premixy BMC (bulk moulding compound). 

       Prepreg pro lisování se vkládá do vyhřívané formy v hydraulickém lisu na cca 80% 

povrchu Běţná teplota lisování se pohybuje kolem 100- 150 °C. Při lisování termoplastových 

(PP, PET, PC) desek vyztuţených skelnými vlákny (GMT glass mat thermoplastics) je třeba 

polotovarovou desku předehřát infrazářičem, a aţ poté lisovat, zde je však teplota lisování 

vyšší, aţ kolem 200 °C. Na obrázku 2.8 je znázorněn princip metody. 
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Obrázek 2.8 Lisování za tepla [10] 

2.1.7 Tažení 

       Taţení, jiným slovem pultruze [5], je metoda, při níţ je rovingové vlákno taţeno skrz 

lázeň tekuté matrice, kde dochází k jeho přesycení. Následuje odţdímání přebytečné matrice 

vytvrzovací ohřev v tvarovacím průvlaku, kde získá výrobek svůj konečný tvar, jak 

demonstruje obrázek 2.9. Proces je kontinuální a lze vyrábět plné, duté i tvarované profily 

s vysokým objemovým obsahem vláken. Vyztuţujícím rovingovým vláknem bývá obvykle 

vlákno skelné, ale i uhlíkové nebo aramidové, obvykle v kombinaci se stuhami tkanin nebo 

rohoţí pro získání příčného zpevnění. Matrice se pouţívají nízkoviskózní polyesterové, 

vinylesterové nebo epoxidové, které za zvýšených teplot (80- 160 °C) rychle tvrdnou. 

 

Obrázek 2.9 Schéma tažení [10] 
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2.1.8 Další typy laminování 

       Mezi další typy lze zařadit jiné typy kontinuálního laminování, kde výchozím materiálem 

bývají tkaniny, rohoţe nebo sekané pramence nanášené na nosnou folii, prosycované 

pryskyřicí průchodem v lázni nebo zkrápěním. Po překrytí vrchní separační folií je materiál 

vtahován do tvarovací a vytvrzovací zóny. Linka je zakončena odtahovým, formátovacím a 

řezacím zařízením, jak je znázorněno na obrázku 2.10. 

 

Obrázek 2.10 Schéma výroby vlnitého laminátu [10] 

       Laminovat lze také metodou navíjení- lze tak vyrobit duté profily- různé trubky, nádrţe i 

jiné nádoby sloţitějších tvarů, protoţe proces je řízen počítačem, čímţ zaručuje dostatečnou 

přesnost v kladení tkaniny. Modelový příklad navíjení je zobrazen na obrázku 2.11. 

 

Obrázek 2.11. Schéma navíjení [10] 

       Metoda odstředivého lití je v podstatě kombinací strojního stříkání (viz 2.5.3) a rotace 

duté válcové formy. Obvykle se pouţívá sekaný skelný roving a běţné polyesterové 
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pryskyřice ortoftalového typu, pouze na vnitřní vrstvu (protoţe hotové dílce slouţí nejčastěji 

jako trubky pro korozní námahu) vinylestery nebo vysoce pruţné pryskyřice. Díky smrštění 

po vytvrzení lze hotovou trubku snadno z formy vyjmout. Princip metody je zobrazen na 

obrázku 2.12. 

 

Obrázek 2.12. Schéma odstředivého lití [10] 
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3 Tahová zkouška 

3.1 Statická zkouška tahem 

       1. 3. 2010 nabyla platnosti nová norma ČSN EN ISO 6892-1 (420310), která nahradila 

dříve platnou ČSN EN 10002-1 (420310), která se popisuje statickou zkoušku v tahu. Jedná se 

o deformaci zkušebního vzorku jednoosým tahovým napětím, které lineárně narůstá 

konstantní rychlostí aţ do přetrţení vzorku. Norma určuje také způsob určování 

mechanických vlastností. V praktické části budou vyhodnoceny následující hodnoty 

mechanických vlastností: 

- Youngův modul pruţnosti E [MPa] 

- Smluvní mez kluzu Rp,0,2 [MPa] 

- Mez pevnosti v tahu Rm [MPa] 

- Taţnost A [%] 

3.1.1 Veličiny 

- Youngův modul pružnosti E je definován jako podíl napětí a relativního prodlouţení 

v lineární části tahového diagramu. Jinými slovy se jedná o směrnici přímky, kterou tato 

závislost vymezuje. 

 (3.1) 

σ [MPa] ... napětí 

ε [1] ... relativní prodlouţení 

       Pokud je napětí rovnoměrně rozloţeno po celém příčném průřezu vzorku, lze jej 

definovat vztahem: 

 (3.2) 

F [N] ... deformační tahová síla 

S [mm
2
] ... původní příčný průřez vzorku, plocha kolmá na působící sílu 
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       Relativní prodlouţení je poměr podélného rozměru během zatěţování a původního 

podélného rozměru, jedná se o bezrozměrné číslo: 

 (3.3) 

Δl [mm] ... prodlouţení vzorku během zatěţování, obvykle měřeno průtahoměrem 

l [mm] ... původní měrná délka vzorku, popřípadě průtahoměru 

- Smluvní mez kluzu Rp,0,2 je definována jako napětí, při kterém začíná docházet k plastické 

deformaci. Její určení je však pro různé materiály různé. 

       U ocelí lze obvykle na tahovém diagramu nalézt tzv. výraznou mez kluzu, která se 

vyznačuje horní a spodní hranicí- horní je definována jako napětí, při kterém je deformace 

ještě elastická, spodní je počátkem plastické deformace. 

       V případě tahové zkoušky gumárenských směsí se mez kluzu určuje jako hodnota 

inflexního bodu tahové křivky, coţ je dáno především specifickým tvarem tahové křivky. 

       U většiny jiných materiálů (mezi něţ patří i lamináty) se výrazná mez kluzu nevyskytuje, 

a proto se pouţívá smluvní dohoda, kdy hodnota Rp,0,2 je průsečík tahové křivky a přímky 

rovnoběţné s elastickou deformací, a to ve vzdálenosti 0,2% konečného prodlouţení Δlmax.  

- Mez pevnosti v tahu Rm je určována u všech materiálů shodně, a to jako podíl maximální 

síly dosaţené během zkoušky a původního příčného průřezu vzorku. Lze tedy vyjádřit 

vztahem: 

 (3.4) 

Fm [N] ... maximální síla pouţitá k přetrţení vzorku 

S [mm
2
] ... původní příčný průřez vzorku 

- Taţnost A je charakterizována jako podíl trvalého prodlouţení po přetrţení vzorku a 

původní délky vyjádřený v procentech 

 (3.5) 

Δlmax [mm] ... maximální dosaţená hodnota prodlouţení 

l0 [mm] ... původní délka vzorku 
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3.1.2 Rozměry vzorků 

       Pro zkoušení v České Republice musí zkušební tělesa (vzorky) splňovat normu ČSN EN 

ISO 6892-1. Liší se tvary vzorků kovových, gumových, plastových a laminátových. Krom 

specifických vzorků se zkouší tzv. poměrné zkušební tyče- známe krátkou a dlouhou. Jsou to 

tyče, které splňují poměr délky vůči průřezu dle rovnice: 

 (3.6) 

 l0 [mm] ... původní délka 

 k [1] ... kostanta- obvykle 5,65, popřípadě její násobek 

 S0 [mm
2
] ... plošný průřez zkušební tyče 

Pokud tento poměr není splněn, tyč se nazývá nepoměrná. Na obrázcích 3.1 a 3.2 jsou 

zobrazeny tvary vzorků z kovů. Tyto je třeba vysoustruţit nebo odřezat z materiálu. 

 

Obrázek 3.1. Kovový plochý vzorek (do tloušťky 3 mm) 

 

Obrázek 3.2. Kovový válcový vzorek 

       Plastové a gumové vzorky se lijí v tekutém stavu do forem předem daných rozměrů. Tvar 

gumového vzorku je znázorněn na obrázku 3.3. Prostor mezi svislými čarami označuje 

pracovní část, a zde by mělo dojít k porušení, všechny parametry dané normou jsou uvedeny 

v tabulce 3.1. 

 

Obrázek 3.3. Tvar gumového zkušebního vzorku 
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Tabulka 3.1. Geometrické parametry zkušebních vzorků z elastomeru 

rozměr [mm] typ 1 typ 2 typ 3 typ 4 

celková délka >115 >75 >50 >35 

šířka lopatek 25 ± 1 12,5 ± 1 8,5 ± 0,5 6 ± 0,5 

délka zúţené části 33 ± 2 25 ± 1 16 ± 1 12 ± 0,5 

šířka zúţené části 6 4 ± 0,1 4 ± 0,1 2 ± 0,1 

vnější přechodový poloměr 14 ± 1 9 ± 0,5 7,5 ± 0,5 3 ± 0,1 

vnitřní přechodový poloměr 25 ± 2 12,5 ± 1 10 ± 0,5 3 ± 0,1 

 

Plastové vzorky se vyrábí obdobně, parametry jsou uvedeny přímo v obrázku 3.4, jejich 

tloušťka se pohybuje do 1 mm. 

 

Obrázek 3.4. Zkušební vzorek z plastu, hodnoty jsou v [mm] 

       Vzorky z laminátu mají jiný tvar, jak je vidět na obrázku 3.5. Je to dáno především 

strukturou laminátu- delší vlákna snesou větší zatěţující napětí, čehoţ při úzkém pracovním 

prostoru není moţné docílit. Tloušťka vzorků je s ohledem na zkoušený materiál 2- 10 mm. 

 

Obrázek 3.5. Schéma laminátového vzorku 
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3.2 Mechanismus porušování laminátu při tahové zkoušce 

 Při současném výskytu vrstev různých orientací (tj. vrstev s vlákny skloněnými pod 

úhlem α vůči působícímu napětí) dochází v průběhu tahové zkoušky k tomuto sledu 

poškozování laminátu:  

- vznik příčných trhlin ve vrstvách 90 ° 

- vznik smykových trhlin matrice a porušování rozhraní vlákno/matrice ve vrstvách s 

úhlem α 

- přetrţení vláken ve vrstvách 0 °  

- lom laminátu. 

Viditelný zlom na tahovém diagramu způsobí porušení vrstev ± α. Jestliţe se během tahové 

zkoušky laminát nejdříve poruší delaminací vrstev, svědčí to o nezvládnuté technologii nebo o 

pouţití starých polotovarů (zestárlé, tj. prošlé prepregy s polovytvrzenou pryskyřicí). [3] 
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4 Praktická část 

       V následující části bude uvedena statická zkouška tahem pro rohoţové sklolamináty 

vyrobené metodou ručního laminování (viz 2.5.3) a vyhodnocení veličin E, Rp 0,2, Rm a A (viz 

kapitola 3). 

4.1 Použité materiály 

       Vzorky byly vyrobeny ze dvou materiálů lišících se pouze matricí. U obou byla pouţita 

povrchová vrstva Gelcoat OLDOPAL S 250 V, coţ je samozhášivý gelcoat na bázi směsi 

elastifikovaných polyesterů isoftalového typu pro ruční nanášení. Tento typ je určen ke 

zhotovení povrchů dílců především v dopravě (dílce aut, vozidel hromadné přepravy, lodí), 

obkladové stavební panely apod.  

       Matricí L1 byla Synolite 8388-P-1- nenasycený polyester rozpuštěný ve styrenu. Jedná se 

o vhodné pojivo pro sklem vyztuţené kompozity, je vyvinuto speciálně stavbu lodí, kde je 

vedle vysoké mechanické pevnosti poţadována i vysoká tvarová stálost za tepla. 

       Za matrici L2 byla pouţita Synolite 8175-W-1- nenasycená polyesterová pryskyřice 

retardovaná vůči hoření. Materiál je vhodný pro zhotovování dílců pro strojírenství, silniční a 

lodní dopravu, na které jsou kladeny zvláštní nároky z hlediska poţárně-technických 

vlastností. 

       Jako výztuţ byly pouţity v obou typech vzorků rohoţe ze sekaných pramenců skelného 

vlákna. 

       Zkoušené lamináty pochází z firmy Ladislav Michalík, která dodává laminátové výrobky 

především do dopravních prostředků. Zde prezentované dva typy slouţí coby vnější díly- čela 

tramvají a vlečných vozidel, zakrytování podvozků, blatníky trakčních podvozků, větrací 

klapky, kryty ventilátorů a vnitřní díly- obloţení stropů, stanoviště řidiče, nadedveřní zákryty, 

okenní zákryty, bezpečnostní skříňky a podobně. [15] 

       V následující tabulce 4.1 jsou uvedeny základní vlastnosti materiálů pouţitých ve 

vzorcích. Bohuţel, pro matrici L2 nebyly tyto hodnoty k dispozici. 
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Tabulka 4.1. Mechanické vlastnosti materiálů použitých v laminátu [16] 

 
Pevnost v tahu 

[MPa] 

Youngův modul 

pruţnosti [GPa] 

Prodlouţení A 

[%] 

tvarová stálost 

zatepla [°C] 

OLDOPAL 

S 250 V 
52 2,4 8,2 57 

Synolite 8388-

P-1 
70 3,7 2,2 85 

Synolite 8175-

W-1 
--- --- --- 60 

 

4.2 Použitá aparatura 

       V této práci se nebudu zabývat různými typy strojů a zařízení, která lze vyuţít pro měření 

materiálových charakteristik, proto budou popsány pouze přístroje pouţité pro vykonané 

zkoušky, které budou popsány níţe. 

4.2.1 Trhací stroj Walter+Bai AG LFV 100 kN 

       Níţe uvedené tahové zkoušky byly provedeny na švýcarském víceúčelovém 

servohydraulickém univerzálním testovacím stroji řady LFV 100 kN firmy Walter+Bai AG, 

znázorněném na obrázku 4.1. Jedná se o typ servohydraulického víceúčelového zkušebního 

stroje, který má spodní čelist pevnou a horní pohyblivou, ovládanou servohydraulickým 

mechanismem. Tento stroj lze vyuţít kromě výše zmíněné statické zkoušky tahem i na další 

zkoušky, například v ohybu a tlaku. K měření obvykle stačí pouze vyměnit čelisti za jiný typ, 

například pro ohyb, změnit softwarově mód pohybu horní čelisti a lze měřit. 

 

Obrázek 4.1. Trhací stroj W+B AG 
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4.2.2 Digitální clip-on extenzometr 

       Extenzometry jsou zařízení, která s vysokou přesností měří malé změny v délce 

zkušebního tělesa, jde o mnohem přesnější metodu stanovení Youngova modulu pruţnosti neţ 

z výstupu z trhacího stroje. Extenzometry jsou hojně vyuţívány, protoţe mají poměrně velký 

rozsah. Před přetrţením zkušebního vzorku je však třeba extenzometr sundat, jinak by mohlo 

dojít k jeho poškození. Při našem měření byl pouţit typ clip-on stejné firmy jako trhací stroj, 

tj. Walter+Bai AG, vlastní typ 2542-025M-010-ST, jehoţ měrná délka činí 25 mm a pracuje 

s přesností ± 2,5 mm (± 10%) v rozmezí teplot -40 °C aţ 100 °C. Zařízení je vyobrazeno na 

obrázku 4.2. 

 

Obrázek 4.2. Digitální clip-on extenzometr W+B AG 

4.3 Vlastní měření 

       Byly měřeny tři vzorky jedné matrice a tři vzorky matrice druhé. Kvůli nedostatku 

zkušebního materiálu neodpovídaly vzorky normě ČSN EN ISO 6892-1. Tvar vzorků zůstal 

zachovaný, ale rozměry byly změněny na zhruba 15×4×150 mm. Zkouška byla provedena při 

konstantní rychlosti příčníku s horní čelistí v = 2 mm∙min
-1

. Elastická taţnost A byla měřena 

na vzdálenosti 100 mm a modul pruţnosti E byl určován pomocí hodnot z extenzometru. 

Níţe, v grafech 4.1 a 4.2, jsou uvedeny křivky tahových diagramů zpracované z číselného 

výstupu z trhacího stroje W+B AG LFW 100 kN v komerčním programu Microsoft Excel
®

. 
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Tahové diagramy pro matrici L1
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Graf 4.1. Tahový diagram laminátu s matricí L1 

Tahové diagramy pro matrici L2
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Graf 4.2. Tahový diagram laminátu s matricí L2 

       Jak je na první pohled patrno, třetí vzorek u matrice L1 i u matrice L2 vykazoval zcela 

odlišný modul pruţnosti E (daný směrnicí přímkového úseku tahové křivky)  oproti prvním 

dvěma, coţ lze vysvětlit například jiným uspořádáním vláken ve vzorku, popřípadě různými 
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nehomogenitami (například bubliny) přítomnými v materiálu a vzniklé při laminování. Právě 

kvůli různě orientovaným vláknům vykazují především rohoţové lamináty velké výkyvy 

vlastností. Zcela běţně se vyskytuje rozptyl hodnot do 20%. 

       Na obrázcích 4.3 a 4.4 jsou zobrazeny vzorky před aplikací napětí, jsou znázorněny 

nedokonalosti procesu laminování a vzorky po přetrţení. Matrice L1 vykazovala horší stupeň 

laminování, bubliny byly velké a protáhlé na rovině skelné rohoţe, zatímco makroskopické 

bubliny v matrici L2 byly mnohem menší a kulaté, viz obrázky 4.3 a 4.4 uprostřed. 

 

Obrázek 4.3. Vzorek matrice L1 před zkoušením; makroskopické nehomogenity v materiálu a vzorek po zkoušení 

 

Obrázek 4.4. Vzorek matrice L2 před zkoušením; makroskopické nehomogenity v materiálu a vzorek po zkoušení 

       V následujících tabulkách 4.2 a 4.3 jsou shrnuty hodnoty rozměrů vzorků i spočítané 

materiálové charakteristiky, obrázek 4.4 demonstruje pouţité délky vzorků uvedené 

v tabulkách 4.2 a 4.3. 

 

Obrázek 4.4. Způsob popsání velikostí vzorku 
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Tabulka 4.2. Vzorky a charakteristiky pro matrici L1 

č. 

vzorku 

a0 

[mm] 

t0 

[mm] 

S0 

[mm
2
] 

Fmax 

[kN] 

Rm 

[MPa] 

Ø Rm 

[MPa] 

Ael 

[%] 

Ø Ael 

[%] 

E 

[GPa] 

Ø E 

[GPa] 

1- 1 3,682 15,043 55,388 4,27 77,03 

74,62 

1,752 

1,795 

72,8 

63,8 1- 2 3,374 15,151 51,119 3,65 71,37 1,425 71,4 

1- 3 3,271 15,065 49,278 3,72 75,47 2,208 47,3 

 

Tabulka 4.3 Vzorky a charakteristiky pro matrici L2 

č. 

vzorku 

a0 

[mm] 

t0 

[mm] 

S0 

[mm
2
] 

Fmax 

[kN] 

Rm 

[MPa] 

Ø Rm 

[MPa] 

Ael 

[%] 

Ø Ael 

[%] 

E 

[GPa] 

Ø E 

[GPa] 

2- 1 4,360 15,000 65,400 5,49 83,90 

75,09 

1,952 

2,143 

63,5 

53,0 2- 2 3,895 15,073 58,709 3,80 64,76 1,511 61,5 

2- 3 3,867 15,100 58,392 4,47 76,62 2,966 34,1 

 

       Hodnoty a0 a t0 byly naměřeny posuvným měřitkem, podle obrázku 4.4 je jasné, ţe 

hodnota S0 vznikla vynásobením a0 a t0: 

  (4.1) 

       Hodnota Fmax je odečtená z výstupu, coby síla, při které se vzorek přetrhl. Hodnota Rm 

byla spočítána podle vztahu: 

 (4.2) 

       Hodnota elastické deformace, čili Ael, je určena podílem délky vzorku po přetrţení ku 

délce před zatíţením, viz vztah 3.5. 

       Pro stanovení číselného vyjádření Youngova modulu pruţnosti, který je dán směrnicí 

přímkového úseku tahového diagramu (obecně viz vztah 3.1) bylo zapotřebí tento přímkový 

úsek stanovit. K tomuto úkolu poslouţil program Microsoft Excel
®

, lze to však zpracovat i 

v jiném softwaru, například Matlab
®

. Postup byl takový, ţe musela být nalezena posloupnost 

velmi nízkých derivací napětí. Tyto úseky tahových diagramů i se spojnicí trendu s vypsanou 

rovnicí regrese a regresním koeficientem jsou uvedeny v tabulce 4.4. 
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Tabulka 4.4. přímkové úseky jednotlivých tahových diagramů pro obě matrice 
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       Hodnota Youngova modulu pruţnosti je směrnicí regresní přímky, coţ odpovídá první 

číselné hodnotě uvedené v regresní rovnici, vyjádřené v GPa. Výsledky jsou uvedeny výše 

v tabulkách 4.2 a 4.3. 

5 Závěr 

       Tato bakalářská práce řeší problematiku vlastností kompozitních materiálů na bázi 

laminátů. 

 - První kapitola se věnuje vlastnostem ţivic a výztuţí běţně pouţívaných pro 

lamináty podle odborné literatury. 

 - Druhá část práce je zaměřena na technologie výroby laminátů od nejlevnějších a 

nejpouţívanějších po velmi úzce pouţívané. 

 - Třetí část je věnována měření statických mechanických veličin pomocí statické 

tahové zkoušky. 

 - Poslední část této bakalářské práce se zabývá praktickými zkouškami 

laminátových struktur a byly stanoveny jejich mechanické vlastnosti. Tabulky pro zjištění 

dobrého souladu nebyly dostupné, avšak pro vyuţití zkoumaného laminátu pro kryty v 

tramvajích jsou pevnostní a pruţnostní charakteristiky postačující, jelikoţ tyto díly nejsou 

příliš silově namáhány. Rozdíly mezi mechanickými vlastnostmi obou ţivic nejsou příliš 

vysoké, ale jistý rozdíl je patrný. Nejdůleţitějšími vlastnostmi jsou samozhášivost a tvarová 

stálost za tepla, které jsou jiţ dány sloţením ţivic, a tudíţ jsou splněny. 
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