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ABSTRAKT 

V bakalářské práci jsou uvedeny základní poznatky o fyzikálních vlastnostech a 

technologii laminátových kompozitů. V experimentální části jsou uvedena měření tepelných 

vlastností laminátových kompozitů se skelnými, kevlarovými a uhlíkovými vlákny. Výsledky 

dobře korelují s tabulkovými hodnotami. 

 

ABSTRACT 

 

The bachelor’s thesis presents basic knowledge of physical properties and technology of 

laminated composites. The experimental section contains measurement of thermal properties 

of laminated glass-fibre composites, Kevlar fibre composites and carbon-fibre composites. 

The results correspond to the table of values. 
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Úvod 

 

Během vývoje lidské společnosti si člověk osvojil dovednost používat nejrůznější 

materiály jako kámen, bronz, železo, dřevo či keramiku. Nejen objevování nových, ale taktéž 

vylepšování již známých materiálů je předmětem úsilí, které lidskou společnost provází po 

celou dobu její existence. Cestou zlepšování teprve kráčejí polymerní materiály, které mají za 

sebou necelou stoletou historii. 

Díky svým omezeným mechanickým vlastnostem byly plasty používány pouze tam, kde 

netvořili nosnou část konstrukce. Na druhou stranu lamináty mají široké spektrum vlastností, 

jež se bez problému vyrovnávají běžně užívaným konstrukčním materiálům a jsou tedy 

použitelné na výrobu nosných konstrukčních prvků. Dá se říci, že jsou nejambicióznějšími 

kandidáty, kteří jsou schopni nahradit kovy a jiné tradiční materiály v konstrukčních 

aplikacích. Nejvíce rozšířené jsou v dnešní době lamináty, které mají jako pojivo organické 

polymery a jsou vyztuženy anorganickými nebo organickými vlákny. Tyto vlákna mají 

vysokou tuhost, pevnost a teplotní stabilitu. Použitím těchto vláken je možno získat zcela 

nový, unikátní materiál kombinující synergicky mechanické vlastnosti výztuže se snadností 

zpracování polymerů. Tyto materiály se nazývají vláknové kompozity s polymerními 

matricemi. 

Výroba pryskyřic používaných v laminátech začala před druhou světovou válkou ve 

Spojených státech amerických, ale první dílčí chemické reakce, kterých se i dnes využívá při 

výrobě, byly známy už v polovině devatenáctého století. Ve druhé světové válce se začaly 

vlastnosti laminátu podrobně zkoumat, zejména v USA a Velké Británii. Příslibem výzkumu 

mělo být nahrazení kovových částí vojenského materiálu. Polymerní materiály, laické 

veřejnosti známé jako pryskyřice a plasty nebo umělé hmoty se v masové míře začaly 

využívat v 50. letech, kdy se začala rozvíjet petrochemie. Díky usilovnému vývoji se lamináty 

staly nejen náhražkou kovů, ale i nosnými konstrukčními materiály s vynikajícími 

vlastnostmi. 

Důvod, proč je dnes rozvoj laminátů tak markantní je, že lamináty jsou vyráběny 

v jednom kroku zároveň s konečným tvarem dílce či výrobku, tj. že jsou do značné míry šity 

na míru konečnému aplikování a to nejen svými vlastnostmi a strukturou, ale také výrobní 

technologií. Nejdůležitější vlastnost laminátu je tvarovatelnost málo pevného polymeru 

s pevností a tuhostí vyztužujících vláken. Další neméně důležité vlastnosti jsou například 

nízká hustota, velkou předností je nekorozivnost, odolnost proti opotřebení, minimální tepelná 
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vodivost, elektroizolační vlastnosti, nulový útlum elektromagnetických vln a vysoký útlum 

zvukových vln. 

Shrnutí je následující, tj. že kompozitní materiály se široce využívají ve stavebnictví, 

strojírenství (letecký průmysl, automobilový průmysl, vojenský průmysl, lodní průmysl, 

elektrotechnický průmysl) a ve sportu. 
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1 Teoretická část 

1.1 Úvod do laminátu 

Kompozitní materiály jsou složeny ze dvou nebo více fyzikálně čí chemicky odlišných 

fází. Tužší, tvrdší a pevnější nespojitá složka se nazývá výztuž. Spojitou složkou rozumíme 

tu, která má funkci spojiva výztuže a nazývá se matrice. Materiál, který má být zařazen do 

skupiny kompozitů, musí splnit následující podmínky: 

- podíl výztuže musí být větší jak 5%  

- mechanické, fyzikální, chemické vlastnosti výztuže a matrice se liší. Výztuž je 

významně pevnější v tahu a obvykle je tužší než matrice. 

V roce 1908 byla vyrobena fenolická živice zpevněná dřevěnou moučkou, která se 

považovala za první kompozitní materiál. Dalším známým vynalezeným kompozitem se stal 

sklolaminát, jehož první využití bylo za 2. Světové války pro výrobu různých prvků na letadla 

(zejména část trupu letadla). Sklolaminát se od roku 1957 začal vyrábět technologií RTM 

(Resin transfer moulding) a v roce 1966 se využívalo postupu SMC (Sheet moulding 

compound) – technologie lisování polyesterových prepregů. V roce 1961 se odstartoval vývoj 

kompozitů vyztužených uhlíkovým vláknem. Stalo se tak ve firmě Toray, která vyrobila 

uhlíkové vlákno z PAN prekurzoru. V roce 1972 se začalo s masivní výrobou uhlíkového 

vlákna (cca 12 tun ročně). V tomtéž roce firma Dupont vyvinula aramidové vlákno, které má 

obchodní označení Kevlar. 

Špičkové kompozity, které obsahují kontinuální vlákna a polymerní matrici se vyrábí 

technologií postupného ukládání elementárních vrstev. To znamená, že lamináty se skládají 

z vrstevnatě uložených plochých vrstev, výztuže a pojiva, které je vzájemně spojuje [1]. 

Spojovací mezivrstvy posuzujeme jako nekonečně tenké a odolné proti smyku – přenášení 

deformace z jedné vrstvy na druhou. Tloušťka laminátu je oproti plošným rozměrům (šířce              

a délce) obvykle malá.  

Tuhost, pevnost, tepelnou roztažnost a změny rozměrů způsobené vlhkostí, kterou 

absorbuje matrice elementární vrstvy, můžeme vypočítat na základě známých vlastností 

složek, což jsou matrice a vlákna. Jednoduchý výpočtový vztah lze použít tehdy, jsou-li 

vlákna jednosměrně uspořádána a nezvlněna. Při výpočtu vlastností se počítá s naprostou 

soudržností obou složek. 
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Taktéž je nutné brát na vědomí tepelné vlivy, pokud se při stanovování tuhosti a 

pevnosti během pracovních podmínek teplota výrazně mění.   

Plasty vyztužené vlákny obsahují konečná nebo nekonečná 3,5 – 24 µm silná vlákna ze 

skla, uhlíku nebo aramidu a matrici z termosetu nebo termoplastu. Složky jsou vybírány dle 

požadavku na použití. U většiny vyztužených plastů se požaduje vyztužení ve směru 

namáhání. Výsledkem je anizotropní materiál vykazující v různých směrech různé vlastnosti. 

90 % všech vyztužených plastů je složeno ze směsi dlouhých skelných vláken                                  

a polyesterových a vinylesterových pryskyřic. Z aplikačního hlediska je většina vyztužených 

plastů vrstevnatě uspořádána a jsou nazývány lamináty. Tento materiál má řadu výhod, ale                        

i nevýhod, které ovlivňují uplatnění výrobku na trhu.  

 

 

 

1.1.1 Výhody laminátů 

 

Velká pružná deformace, velká tvarová přizpůsobivost, vysoká odolnost dynamickému 

namáhání při velkém mechanickém tlumení, nízký součinitel teplotní délkové roztažnosti, 

značná odolnost proti stárnutí a korozi, vysoká pevnost a tuhost zejména při zatížení v tahu ve 

směru vláken, dostatečná surovinová základna, levná výroba, možnost oprav při použití 

termosetické matrice aj. 

 

 

 

1.1.2 Nevýhody laminátů 

 

Neexistuje standardní kompozit, neobvyklé chování materiálů (vlastnosti nelze odvodit 

součtem vlastností jeho složek), specifické vlastnosti a způsob zpracování, obtížně 

proveditelné nedestruktivní zkoušení, nízká pevnost v tahu ve směru kolmém ke směru 

uložení vláken (tvorba trhlin, oslabení vazeb mezi vlákny a matricí), potenciální katastrofální 

následky při případné havárii. 
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1.1.3 Dělení kompozitních materiálů 

 

Kompozitní materiály lze dělit do různých skupin. V praxi se nejběžněji uplatňuje 

dělení dle druhu matrice a typu výztuže což se nazývá dělením podle hlavních složek. Kov, 

keramika nebo organická pryskyřice mohou být složky charakterizující matrici. Na trhu jsou 

některé kompozitní materiály známé pod určitými zkratkami např.  

 

-  kompozity s polymerní matricí (PMC) 

-  kompozity s keramickou matricí (CMC) 

-  kompozity s kovovou matricí (MMC) 

- kompozity s hybridní strukturou  

 

Další obchodní zkratky se vztahují k typu vláken v kompozitním matriálu tj.  

 

- vlákny vyztužené plasty (FRP – fiber reinforced plastics) 

  

 

 

 Dělení těchto vláken podle rozměrů:  

 

- SFRP – short fiber reinforced plastics (krátké)  

- LFRP – long fiber reinforced plastics (dlouhé)  

 

 

Dále tento materiál můžeme dělit dle druhu vláken a to:  

 

- GFRP - glass filber reinforced plastics (skelné) 

-  CFRP – carbon filber reinforced plastics (uhlíkové)  
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2 Vlákna 

 

2.1 Vyztužující vlákna 

 

Jako konstrukční prvky se materiály ve formě vláken používají ojediněle. Avšak 

v kombinaci s materiálem matrice tvoří zajímavou skupinu materiálů pro aplikace. Vzniklý 

kompozitní materiál je tedy složen z vláken, které mají vysokou měrnou pevnost, a z matrice 

– přizpůsobivý úložný materiál [9]. Vyztužující vlákna mohou být: skleněná, aramidová, 

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

a hliníko-křemičité,  přírodní (konopná vlákna) [2]. 

 

 

 

2.1.1 Skleněná vlákna 

 

Vyrobeny z bazalkalické skloviny. Výborný elektrický izolant a má vysokou 

propustnost pro záření. Označovány jako E-vlákna a sklovina jako E-sklovina. Bazalkalická 

sklovina je nejčastěji používaný druh pro výrobu skleněných vláken, který obsadil 90% 

výrobního trhu. 

Další méně významné skloviny jsou na bázi většího obsahu SiO2, MgO, Al2O3 

vyznačující se vyšší pevností. V Evropě označována jako R-sklovina, v USA S-sklovina, 

v Japonsku T-sklovina. Dále pak sklovina vysoce odolná proti kyselinám a agresivním 

chemickým látkám známá jako C-sklovina.  

Na rozdíl od uhlíkových a aramidových vláken jsou skleněná vlákna izotropní. Výroba 

skleněných vláken se uskutečňuje tažením z trysek ze sklářských pecí, kde se za teploty 

1400
o
C roztavuje křemičitý písek, vápenec, kaolín, dolomit, kyselina boritá a kazivec. Trysky 

(platinová slitina) jsou zahřívány na takovou teplotu, aby při průtoku sklovina tekla pomalu                

a rychle tuhla do tvaru vláken. 

Vlákna jsou 2 mm tlustá na výstupu. Poté se postupným dloužením (navíjení za vysoké 

rychlosti) získává požadovaný průměr. Technologické zařízení na výrobu textilních 

skleněných vláken pomocí tažením z trysky je na obrázku 2.1.1c. 
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Struktura vlákna skleněného znázorněna na obrázku 2.1.1a (řetězec z křemíku, kyslíku, 

draslíku, sodíku, vápníku) 

 

 

 

Obrázek 2.1.1a. Struktura skleněného vlákna (snímek pořízen rastrovacím elektronovým 

mikroskopem) [1]   

 

Nejdůležitější typy sklovláknitých výztuží jsou zachyceny na obrázku 2.1.1b. 

a) roving (Pramenec) – pro reaktivní pryskyřice 

b) rohož – pro reaktivní pryskyřice 

c) tkanina z pramenců – pro reaktivní pryskyřice 

d) tkanina z vláken – pro reaktivní pryskyřice 

e) vlákna krátká (přibližně délky 0,22 mm) – pro termoplasty 

f) vlákna dlouhá (přibližně délky 0,5 mm) – pro termoplasty  

 

 

Obrázek 2.1.1b. Nejdůležitější typy sklovláknitých výztuží [2] 
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Postup výroby skleněných vláken pomocí tažení z trysky je znázorněn na obrázku 2.1.1c.  

 

                                                                            

Obrázek 2.1.1c. Výroba textilních skleněných vláken tažením z trysky [1]  

 

Vyztužující vlákna jsou samostatně používána jen výjimečně. Většinou se aplikují 

upravené produkty z důvodu zpracovatelských nároků. Skleněná vlákna jsou hojně využívána 

pro textilní zpracování termosetů, termoplastů a lehkých plastů pro výrobu papíru                    

a povrchových rohoží. Pojmy uvedené níže platí nejen pro skelná vlákna, ale i pro ostatní typy 

vláken:  

 

- Příze  

jsou z vláken a používají se na výrobu pletených výrobků, pásů a tkanin. 

 

- Nitě (skaná příze) 

tento výrobek je charakterizován jednou nebo více přízemi. Může být jednostupňový 

nebo vícestupňový. 

 

- Roving (pramenec) 

je svazek nekonečných vláken bez zákrutu nebo s minimálním zákrutem. Tvořen      

20 – 60 konci rovnoběžně uložených vláken nebo 6 – 12 000 elementárními vlákny 

taženými přímo z taveniny. Zpracování navíjením, tkaním, tažením nekonečného 

pramence. 
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-  Spředený roving 

charakterizuje stočené vlákna kolem horizontální osy. 

 

- Rohože ze sekaných pramenců 

jsou produkty z 25 – 50 mm dlouhých nepravidelně plošně uložených sekaných 

vláken. Vlákna jsou skládány postupně na sebe, až vznikne vrstva. Následně jsou 

zpevněny pojivem, jež se na vrstvu nastříká, poté se suší v pásové sušárně. Po vyjmutí 

je spojena tak, že je vzniklý produkt možno navíjet. Vzniklé role jsou ihned 

připraveny k použití. 

 

- Rohože z kontinuálních vláken 

jsou charakterizovány nepravidelností uložení vláken, které jsou nekonečné a dále je 

potřeba uvést, že vlákna jsou dezorientována také ve smyčkách a to v několika 

vrstvách. Spojování probíhá opět pojivem. Vyznačují se lepší tvarovatelností než 

rohože ze sekaných pramenců. 

 

- Povrchové (závojové) rohože 

je produkt obsahující vlákna z termoplastu nebo vlákna ze skla. Tyto vlákna se 

pokládají do povrchových vrstev laminátu, který má vysoký obsah pryskyřice. Pro 

zvýšení odolnosti proti obrusu se používá rohože z termoplastu a to konkrétně 

z polyetylenteraftalatu (PET) nebo polyakrilonitrilu (PAN). Musíme však vzít 

v úvahu, že tyto termoplasty jsou při teplotě 40
o
C náchylné na hydrolýzu a mají velmi 

nízkou odolnost proti rozpouštědlům. 

 

- Krátká vlákna 

mají uplatnění pro vyztužování termoplastů 

 

- Tkaniny 

je plochý útvar vzniklý při propojování dvou vzájemně kolmých nití, osnovy a útku. 

Při zvyšování počtu vláken probíhá křížení vazby. 
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- Typy vazeb: 

 

a) Plátnová vazba je jednoduchá základní vazba.  

 

b) Keprová vazba má malé zvlnění vláken, což vede k vyšší pevnosti a tuhosti 

laminátu.   

 

c) Atlasová vazba má menší vychýlení vláken než keprová. Vhodná pro prostorově 

náročné prvky. 

 

Zobrazení vazby plátnové, keprové a atlasové je na obrázku 2.1.1d. 

 

 

 

Obrázek 2.1.1d. Druhy vazeb vyztužujících tkanin [2] 

 

 

 

Shrnutí vlastností skleněných vláken v číslech je v tabulce 2.1.1.1. 

 

Tabulka 2.1.1.1. Vlastnosti skleněných vláken [8] 

 

Pevnost v tahu           

[N.mm
-2

] 

E-modul                      

[N.mm
-2

] 

Součinitel teplotní 

délkové roztažnosti   

[K
-1

] 

Elektrická vodivost 

[S.m
-1

] 

1 500 75 000 5.10
-6

 10
-13
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2.1.2 Aramidová vlákna 

 

Jejich předností je velká tuhost a pevnost. Fungují na bázi lineárních organických 

polymerů. Kovalentní vazby jsou orientovány podél osy vlákna.  

 

 

Aramidovou struktura lze vidět na obrázku 2.1.2.1, kde pozorujeme tuhý hlavní řetězec 

(aromatická jádra) a silné vazby mezi hlavními řetězci (vodíkové můstky). 

 

 

 

   

Obrázek 2.1.2.1. Struktura aramidu [3] 

 

 

Na obrázku je zřejmý, výskyt vodíkového můstku, jehož vazby navzájem spojují 

molekuly. 

Aramidová vlákna nejdou vyrobit a jediný produkt, který se vlastnostmi blíží těmto 

vláknům je na bázi aromatických polyamidů. Vlákno z aramidu má mnoho vynikajících 

vlastností, ale také určité nevýhody. Je například nejlehčím známým vyztužujícím vláknem   

(ρ = 1,45 g.cm
-3

), z čehož můžeme vyvodit vysokou měrnou pevnost. Nevýhodou je, že 

musíme počítat při projektování konstrukcí, že vlákna jsou náchylná na zatížení tlakem 

v podélném směru a taktéž jsou citlivá na namáhání ohybem. Můžeme tedy říci, že aramidové 

kompozity jsou velmi vhodné pro lehké konstrukce, kde převažuje tahové namáhání. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3
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2.1.3 Uhlíková vlákna 

 

Vyznačují se velikou pevností a tuhostí. Nejsou však přizpůsobeny tahovému namáhání. 

Princip spočívá v karbonizaci výchozích organických surovin. Tímto procesem se zbavíme 

všech prvků. Zbyde pouze uhlík. Zlepšení mechanických vlastností docílíme při nárůstu 

teploty, která podporuje grafitizaci cca do 1800
o
C. Užití u větrných elektráren, tlakové 

nádoby aj.  

 

 

 

Ideální grafitová struktura uhlíkového vlákna a mikrostruktura uhlíkového vlákna ukázána na 

obrázku 2.1.3a. 

 

 

 

Obrázek 2.1.3a. Ideální grafitová struktura uhlíkového vlákna a mikrostruktura uhlíkového 

vlákna [3] 
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Vliv teploty zpracování na mez pevnosti v tahu a E-modul uhlíkového vlákna je vyznačena 

graficky na obrázku 2.1.3b.  

 

 

 

Obrázek 2.1.3b. Graf vliv teploty zpracování na mez pevnosti v tahu a E-modul uhlíkového 

vlákna [1] 

 

 

Shrnutí vlastností uhlíkových vláken v tabulce 2.1.3.1. 

 

Tabulka 2.1.3.1. Vlastnosti uhlíkových vláken [8] 

 

Pevnost [N.mm
-2

]  E-modul [N.mm
-2

] Hustota [g.cm
-3

] Elektrická a tepelná 

vodivost [S.m
-1

] 

1 500 – 3 500 180 000 – 500 000 1,6 – 2,0 6,7.10
4
 

 

 

Pozn. Těmito hodnotami rozumíme velmi vysokou pevnost a E-modul, nízkou hustotu, 

dobrou tepelnou a elektrickou vodivost. 

Mimo jiné mají kompozity z uhlíkových vláken vysokou korozní odolnost (málo odolné 

pouze v silně oxidačním prostředí). Také musíme vyzdvihnout dobrou snášenlivost 

s živočišnou tkání (implantáty v podobě kyčlí atd.). Nevýhodou uhlíkových vláken je velká 

lámavost za běžných podmínek. Zamezení této nežádoucí vlastnosti dosáhneme apretací 

směsi na bázi epoxidové pryskyřice. Má jednak funkci ochrany a jednak podporuje zlepšení 

vazby mezi vláknem a matricí. 
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2.1.4 Srovnání uhlíkových, aramidových a sklem vyztužených kompozitů 

 

Tyto kompozity od sebe výrazně odlišuje anizotropie mechanických vlastností a 

především velmi rozdílné hodnoty součinitelů teplotní roztažnosti. Většina matric má 

součinitel teplotní roztažnosti v rozmezí 100.10
-6

 K
-1

, u skleněných vláken je u tohoto 

součinitele hodnota 5.10
-6

 K
-1

 a u uhlíkových i aramidových  vláken je součinitel dokonce 

záporný v podélném směru -1.10
-6

 K
-1

 a -2.10
-6

 K
-1

. Při těchto hodnotách je možná aplikace 

dílů při střídavých teplotách s velkou rozměrovou stálostí. Co se týče chemické odolnosti, 

uhlíková vlákna vykazují velkou odolnost vůči kyselému a alkalickému prostředí, zatímco 

skleněná a aramidová vlákna zaznamenávají pokles pevnosti při styku s tímto prostředím [4]. 

Také je nutno zmínit, že uhlíková vlákna jsou elektricky vodivá, kdežto skelná a aramidová 

jsou elektricky málo vodivá. Z hlediska cenového lze o těchto kompozitech říci, že 

nejlevnější, ať už dostupností surovin, či finančními nároky na výrobní proces, jsou skleněná 

vlákna. U aramidových vláken jsou snadno dostupné výrobní suroviny, ale drahý výrobní 

proces (výroba probíhá pomalu mokrým spřádáním za asistence agresivních rozpouštědel). 

Pro výrobu uhlíkových vláken je nutno použit drahé příze, které musí být předem upravené. 

Když přidáme malou výrobní rychlost a vysokou energetickou náročnost, tak nám jasně 

vyplývá, že uhlíková vlákna jsou jednoznačně nejdražší.       

 

Porovnání cen vláken podle surovin a různých typů v tabulce 2.1.4.1.  

 

Tabulka 2.1.4.1. Ceny vláken podle surovin a různých typů [3] 

 

Materiál Cena (1 euro / kg) 

Sklo 2 - 3 

Aramid 20 - 30 

Uhlík standardní (HT, IM) 

Uhlík vysokomodulový (HM) 

Uhlík speciální (HT, UHM) 

20 - 80 

100 - 500 

100 - 1000 

Bor 350 
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3 Matrice 

 

Matrice je materiál, kterým je prosycován systém vláken a partikulárních komponentů. 

Po zpracování vznikne výrobek, který dlouhodobě nemění tvar. Surovina, jež vznikla se 

označuje jako kompozit. Jedním z úkolů matrice je ochrana vláken tj.: 

- ochrana vlákna před vlivy okolního prostředí 

- přesměrování namáhání z jednoho vlákna na druhé 

- převedení namáhání na vlákna 

- udržování tvarové stálosti výrobku a polohy vláken  

 

Kvalitního kompozitu dosáhneme především zajištěním adheze na rozhraní mezi dvěma 

fázemi vlákno-matrice. Je-li zvýšený požadavek na fyzikální a chemické vazby mezi vláknem 

a matricí, na vlákno je nanášena tzv. apretace. Každá matrice požaduje rozdílný druh apretace. 

Aby se mohla apretace provést, musí mít matrice vhodnou viskozitu a povrchové napětí. 

Účelem je dokonalé smočení vláken a eliminace výskytu bublin na těchto vláknech.  

Matrici u polymerních kompozitů lze dělit na termosety nebo-li reaktoplasty a na 

termoplasty. V dřívějších dobách bývaly používany pro vytváření kompozitů zejména 

epoxidové (EP-R) a polyesterové (UP-R) pryskyřice. Mají největší uplatnění i v dnešní době 

pro většinu kompozitních použití a souhrnně je můžeme nazývat jako reaktivní pryskyřice. 

Nízkomolekularita a kapalný stav za normálních teplot jsou hlavními přednostmi tohoto 

materiálu.  

Obecně lze říci, že termosety mají lepší viskózní vlastnosti a to i ve formě taveniny                

a taktéž jsou lépe zpracovatelné, snadněji smáčitelné a jeho vlákna se lépe prosycují než          

u termoplastu.  

 

 

 

3.1 Reaktivní pryskyřice 

 

    Tavitelné nebo kapalné pryskyřice. Jsou vytvrzovány polyadicí či polymerací bez 

odštěpení těkavých složek (ČSN 64 2001) za pomoci tvrdidel (katalyzátory, urychlovače, 

fenoly). Tvrdidla vyvolávají katalytickou polymerizaci pryskyřic VE-R, MA-R, UP-R a FA-R. 

Taktéž mohou ovlivňovat proces vytvrzování v průběhu polyadice epoxidových (EP-R) 
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pryskyřic. Reaktivní pryskyřice obecně tvoří silnou skupinu termosetů používající se k výrobě 

kompozitů. 

Tyto pryskyřice jsou známy pod mnoha názvy jako například licí, impregnační, 

laminační a prosycovací. Níže uvedeny nejvýznamnější typy těchto pryskyřic: 

 

a) Epoxidové pryskyřice (EP-R)  

b) Vinylesterové (VE-R), fenakrylátové (PFA-R) pryskyřice 

c) Fenolické pryskyřice (PF-R) 

d) Metakrylátové pryskyřice (MA-R) 

e) Izokyanátové pryskyřice 

f) Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) 

 

 

 

3.1.1 Epoxidové pryskyřice (EP-R) 

 

Látky kapalné až pevné za normální teploty. V molekule se vyskytují 1-2 epoxidové 

skupiny. Epoxidové skupiny jsou hlavními složkami pro sestavení makromolekuly. 

Důležitým znakem kromě epoxidové skupiny je také trojčlenný kruh skládající se ze dvou 

atomu uhlíku a jednoho atomu kyslíku (nevytvrzená pryskyřice). Časté je přidávání tvrdidla, 

které je v pevném nebo kapalném stavu. Molekula tvrdidla obsahuje aktivní vodíkové ionty, 

které reagují s epoxidovými skupinami pryskyřice a to vede k vytvoření trojrozměrné sítě. 

Reakčním mechanismem je zde polyadice, při níž se kyslíkový atom epoxidové skupiny váže 

na vodíkový atom tvrdidla. Vzniká skupina OH
-
 , která zaručuje výborné přilnavé vlastnosti 

epoxidových pryskyřic. 

Při teplotách vyšších než 200 
o
C (teplota skelného přechodu) existují u EP-R výchozí 

složky pro systémy, které vytvrzují za studena i za tepla s lepšími vlastnostmi než VE-R                  

a UP-R. Vyskytují se zde samozhášivé flexibilizované typy a typy modifikované kaučukem. 

Všechny tyto typy vykazují vysokou tažnost a přitom se nesnižuje hodnota tvarové stálosti za 

tepla. Postupné zvyšování teploty se používá u urychleného vytvrzování pryskyřic bez 

vnitřního pnutí. Při vytvrzování vždy reaguje jedna molekula tvrdidla s jednou molekulou 

pryskyřice. Dá se říci, že se nebude zvětšovat molekula a zvyšovat viskozita. Nastává tzv. 

gelování, kdy pryskyřice přestane téci.    
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EP-R patří mezi velmi kvalitní termosety, které se vyznačují velkou rozměrovou stálostí 

a přilnavostí k povrchu a taktéž mají výborné mechanické vlastnosti. U vyztužených 

kompozitů se zpracovává pouze 8% této pryskyřice. Nejvýznamnějším představitelem je 

bisfenol A s formulovaným aminovým tvrdidlem. Hlavní oblasti použití: elektrotechnika, 

letectví, kosmonautika, sportovní potřeby, výroba rotorových listů u větrných elektráren.  

    Výhody a nevýhody EP-R:    

- čtyřikrát dražší než UP-R  

- přesné dodržení poměru tvrdidlo/pryskyřice, 

- vhodné jako matrice pro vysokopevnostní vlákna díky dobrým mechanickým 

vlastnostem 

- vlastnosti lepidla 

- odolnost proti chemikáliím závislá na druhu tvrdidla 

- teplota skelného přechodu vyšší než 200 
o
C 

- může být agresivní při styku s kůží 

Vlastnosti různých druhů EP-R popsány v tabulce 3.1.1.1. 

 

Tabulka 3.1.1.1. Vlastnosti a použití různých epoxidových pryskyřic pro kompozity [5]  

 

E – modul pružnosti v tahu , HDT – tvarová stálost za tepla (dle ČSN EN ISO 75-1/3), Tg – teplota skelného 

přechodu, δ – tažnost, η – viskozita, σPt – mez pevnosti v tahu  
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3.1.2 Vinylesterové pryskyřice (VE-R) známé také jako fenakrylátové 

pryskyřice (PHA-R) 

 

Vyskytují se zde metakrylátové skupiny s esterovými vazbami, které tvoří zesítění. 

Vinylesterové pryskyřice na bázi bisfenolu A mají vysokou houževnatost, která zapřičiňuje 

velkou odolnost proti prostředí alkalickému a nižší tvarovou stálost za tepla (díky dvojným 

vazbám). Základní složka pro VE-R vychází z fenolitických pryskyřic. Obsahují kratší 

molekulové řetězce, jenž zapříčiňují nižší viskozitu a vyšší stupeň zesítění. Z toho vyplývá, že 

jsou odolné proti vysokým teplotám, nevýhodou je křehkost. Vyznačují se dobrou odolností 

proti aromatickým uhlovodíkům. Vinylesterové pryskyřice mají stejné zpracování jako 

polyesterové pryskyřice (UP-R). Pryskyřice jsou rozpouštěny ve styrénu, vyskytují se zde 

dvojné vazby a vytvrzování probíhá pomocí peroxidu. Oblast použití: odvod čistého plynu 

velkorozměrovými troubami, pračky, chladící věže, přepravní nádrže.  

   

 Výhody a nevýhody VE-R: 

- dražší a houževnatější než UP-R 

- více možností dávkování urychlovače a styrénu při zpracování 

- vysoká odolnost proti korozi 

- neekologičnost styrénu   

 

 

 

3.1.3 Fenolické pryskyřice (PF-R) 

 

Vyrobeno kondenzací fenolů a 50% formaldehydů. Fenol/formaldehyd v poměru                

1 : 1,2 - 2,5 vede ke vzniku rezolu. Rezoly jsou málo pevné až kapalné látky, které při 70 
o
C 

měknou. Kapalné rezoly mají střední molekulovou hmotnost v rozmezí 290-330 g/mol. U 

pevných rezolů je hmotnost větší cca 400 – 600 g/mol [6]. 

Při vytvrzování PF-R lze zpozorovat tepelně-komplexní a chemicko-komplexní průběh. 

Tento průběh je vyznačován exotermickými a endotermickými pochody. Při                          

60 – 80 
o
C se začíná odpařovat volná H2O. Souběžně s tímto procesem měkne nevytvrzená 

hmota a narůstá pohyblivost molekulových řetězců. Tyto jevy lze označit za endotermické              

a probíhají až do teploty 110 
o
C. Na této teplotě začíná probíhat silná exotermní reakce, která 
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má výdrž až na teplotu 160 
o
C. PF-R se vyznačují vynikající odolností proti chemikáliím               

a teplu, nízké hořlavosti, malé toxicitě kouře. Oblast použití: pojiva pro izolační materiály, 

desky pro zpracování dřeva, pojivo pro vodovzdorné dřevařské výrobky, vnitřní vybavení 

železničních vagónů, vozidel a letadel. 

    Výhody a nevýhody PF-R: 

- bezpečné chování při požáru 

- nízký podíl na výrobě vyztužených kompozitů 

- vysoká tepelná odolnost a tvarová stálost 

 

 

3.1.4 Metakrylátové pryskyřice (MA-R) 

 

Vyrobeny z monomerních esterů metakrylové kyseliny a polymerizovatelné směsi 

polymerních esterů.  

 

 

 

3.1.5 Nenasycené polyesterové pryskyřice (UP-R) 

 

Nejlevnější a hojně využívaný produkt pro kompozity, které jsou bezbarvé nebo slabě 

nažloutlé. Rozpouštějí se v reaktivních rozpouštědlech. Proces vytvrzování probíhá za 

normální nebo zvýšené teploty velmi rychle. Při tomto procesu je uvolňováno reakční teplo      

a důsledkem uvolnění se materiál objemově smršťuje až o 9%. Vytvrzování polyesterových 

nenasycených pryskyřic funguje na bázi radikálové kompolymerizace dvojných vazeb 

molekul styrénu s dvojnými vazbami pryskyřice. Častá použitelnost je lákavá i díky nízké 

viskozitě, kvalitnímu smáčení vláken.   

UP-R (ČSN EN ISO 3672-1, 2) vynalezeny roku 1936 a v dnešní době 70% této 

vyrobené pryskyřice je využito do kompozitních aplikací.  

Nenasycené polyesterové pryskyřice jsou vyrobeny díky reakci mezi glykolem              

a dikarbonovou kyselinou (kyselina maleinová). Typy UP-R se liší podle druhu základní 

molekuly. Kromě již uvedené kyseliny maleinové lze použít například anhydridy kyseliny 

ftalové, které zlepšují chemickou odolnost, zpracovatelské vlastnosti, tepelnou odolnost, 

houževnatost a odolnost proti hydrolýze. Dále se často používá surovina poměrně nízké ceny, 
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která je důležitá v lodním průmyslu (stavba lodí) a jmenuje se dicyklopentadien (DCPD). 

DCPD společně s glykoly a nenasycenými kyselinami tvoří směs, která se používá pro 

povrchy s malou porazitelností struktury výztuže [7].  

Reaktivnost UP-R závisí na velikosti obsahu polymerizovatelných dvojných vazeb ve 

výchozích surovinách. Čím vyšší obsah, tím vyšší reaktivnost. Zvyšující se reaktivita 

ovlivňuje hustotu zesítění kopolymeru (zesítění se zvětšuje) a tím se také zvětšuje množství 

uvolňovaného reakčního tepla což následně vede ke smrštění polymeru. Tyto pryskyřice 

s vysokou reaktivností se vyznačují výbornou tuhostí a vysokou teplotou skelného přechodu. 

U tohoto typu pryskyřic probíhá vytvrzování za vysokých teplot kvůli jeho vysokému počtu 

síťovacích míst.   

U nenasycených polyesterových pryskyřic se často přidávají přísady, jednak jako 

zlevňující materiál a jednak jako plnivo, což vede ke zvýšení viskozity (ta však také závisí na 

obsahu styrenu, kterého ho může být až 50%) a snížení smrštění. Příkladem plniv může být 

kaolín, křída. Rozdílných vlastností lze taktéž dosáhnout změnou chemické struktury                       

a přidáním aditiv. 

 

Přehled vlastností UP-R uveden v tabulce 3.1.5.1. 

 

Tabulka 3.1.5.1. Vlastnosti a použití různých nenasycených polyesterových pryskyřic [8]  

 

 

   

E – modul pružnosti v tahu, HDT – tvarová stálost za tepla (dle ČSN EN ISO 75-1/3),              

Tg – teplota skelného přechodu, δ – tažnost, η – viskozita, σPt – mez pevnosti v tahu  
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Pouze středně kondenzované pryskyřice na bázi kyseliny izoftalové mají při stejném 

kondenzačním stupni horší konečné vlastnosti než pryskyřice na bázi ortoftalové [9]. 

Co se týče chemické odolnosti, dá se říci, že neexistuje univerzální chemicky odolná 

UP-R. Jsou odolné buď proti aromatickým uhlovodíkům, nebo proti alkáliím. Pryskyřice na 

bázi různých kyselin jsou použitelné v určitém teplotním rozsahu, nedá se však určit, která je 

nejodolnější.  

    Oblast použití: zpracovatelské technologie, vzduchotechnika 

    Výhody a nevýhody UP-R: 

- škodlivost styrenu na životní prostředí  

- po zpracování nastává velké smrštění (6-9%) 

- dobrá variabilita při zpracování – určení obsahu složek – katalyzátoru                                   

a styrénu  / urychlovače 

- velká odolnost proti povětrnosti 

- úplně neodolávají alkalickému namáhání 

- nízká cena, spolehlivost a široká použitelnost v praxi 

 

 

 

4 Tepelné vlastnosti 

 

S navyšující se teplotou se matricové materiály roztahují ve všech směrech, zatímco 

uhlíková a aramidová vlákna se roztahují pouze ve směru kolmém na směr vláken a ve směru 

vlákna dochází ke smršťování.  

 

Součinitelé teplotní roztažnosti matrice a různých druhů vláken uveden v tabulce 4.1. 
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Tabulka 4.1. Součinitel teplotní roztažnosti různých složek kompozitů [1] 

 

 

 

 

Z tabulky vyplývá fakt, že součinitele teplotní roztažnosti mají vlákna nižší než má 

matrice. Matrice se i při zvýšené teplotě neroztáhne ve směru uložení vláken, jelikož vlákna 

brání roztáhnutí tímto směrem. U aramidových a uhlíkových vláken může docházet dokonce 

ke smrštění (negativní roztažení). Součinitel teplotní roztažnosti laminátu ve směru vláken je 

konstantní tehdy, je-li při vyšší tuhosti vlákna negativní součinitel teplotní roztažnosti malý -  

- platí pro velký obsah objemového podílu vláken. Pro kompozity z uhlíkových vláken je 

součinitel teplotní roztažnosti roven nule - laminát se neroztahuje vlivem teploty.  

Ve směru kolmém na směr vlákna se periodicky opakuje oblast vlákna a oblast matrice. 

Dochází k superpozici jejich roztažení vlivem sériového uspořádání. U jednosměrně 

vyztuženého laminátu v kolmém směru na vlákna teplotní dilatace s rostoucím obsahem 

vláken klesá (neplatí pro oblast s velmi malým objemovým podílem vláken), (obr. 4.1). Tento 

nezvyklý jev se dá vysvětlit tak, že matrice je namáhána ve směru vláken tlakem za změny 

teploty ΔT ˃ 0 a je-li vysoké Poissonovo číslo, matrice zapříčiní prodloužení v příčném 

směru. Tím dosáhneme vyšší hodnotu součinitele než má matrice. 
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Grafické znázornění součinitele teplotní roztažnosti kompozitů vyztužených uhlíkovými, 

aramidovými a skleněnými vlákny uvedeno v obrázku 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4.1. Závislost součinitele teplotní roztažnosti jednosměrně vyztuženého kompozitu 

skleněným (GFK), uhlíkovým (CFK) a aramidovým (AFK) vláknem na objemovém podílu 

vláken  

 

 

 

4.1 Teplotní hranice použití 

 

    Jsou vyznačeny teplotou, při které dochází k velkému úbytku tuhosti matrice. Hranice 

se stanovuje pomocí závislosti modulu pružnosti na teplotě. Nejběžnější metodou sestrojení 

této hranice je tzv. 2% metoda.  

 

Grafické znázornění 2% metody pro stanovení teplotní hranice na obrázku 4.1.1 
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Obrázek 4.1.1  2% metoda pro stanovení teplotní hranice použití vyztužených plastů dle (DIN 

65583). HDT – teplota tvarové stálosti   
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5 Experimentální část 

 

5.1 Teorie experimentální části 

 

5.1.1 Základní termofyzikální veličiny 

 

Tepelné vlastnosti látek jsou důležitým faktorem v mnoha částech vědy, výzkumu          

a vývoje. Jejich zkoumání a důležitost má nezastupitelné místo téměř ve všech technických 

oblastech moderní lidské společnosti. Tepelné vlastnosti jsou definovány příslušnými 

veličinami, které jsou nazývány termofyzikálními parametry. Příkladem je jak tepelná a 

teplotní vodivost, tak také hmotnostní tepelná kapacita, která figuruje v popise tepelných 

přenosových jevů. 

- Tepelná vodivost  

je termofyzikální veličina vyjadřující schopnost látky vést teplo. Její definice vychází 

z Fourierova zákona stacionárního vedení tepla [11]. Určuje jej vztah 5.1. 

 

 q = - grad T 

 

5.1 

        

q – plošná hustota tepelného toku [W.m
-2

] 

grad T – teplotní gradient  

 

Tepelnou vodivost můžeme vyjádřit jako množství tepla, které v ustáleném stavu projde 

jednotkovým průřezem látky při jednotkovém teplotním gradientu za jednotku času [11]. 

 

- Teplotní vodivost a  

Je termofyzikální veličina vyjadřující rychlost teplotních změn v látkách. Je vyjádřena 

vztahem 5.2 vyjadřující makroskopickou interpretaci [12]. 

 

 a = 
 

    
 

 

                                      5.2 

koeficient tepelné vodivosti [W.m
-1

.K
-1

] 
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ρ – hustota [kg.m
-3

] 

cp – hmotnostní tepelná kapacita[J.kg
-1

.K
-1

] 

 

Vztah pro mikroskopickou interpretaci prostřednictvím fonónů. 

 

 a = 
 

 
 vz lf 

 

5.3 

 

vz – rychlost zvuku v látce [m.s
-1

] 

lf – volná dráha fononů [11] 

 

- Hmotnostní tepelná kapacita cp 

definována jako množství tepla potřebného k ohřátí jednotkového množství látky                 

o jednotku teploty. Tato veličina vyjadřuje schopnost látky akumulovat 

(shromažďovat) teplo. Rozeznáváme dva základní druhy hmotnostní tepelné kapacity 

a to za stálého tlaku a stálého objemu znázorněné v rovnici 5.4, 5.5.  

                         

Při stálém tlaku: cp = 
  

    
 

  

    
 

5.4 

                                         

  

            m – hmotnost látky [kg] 

            dQ – je teplo potřebné ke zvýšení teploty o dT [J] 

             

                   

Při stálém objemu: cv = 
  

    
 

  

    
 

 

5.5 

 

   

Hmotnostní tepelná kapacita při konstantním tlaku se používá zejména u kapalin a 

pevných látek. Rozdíl mezi cv a cp se v praxi nebere v potaz. Výrazný rozdíl mezi těmito 



27 
 

hodnotami sledujeme u plynu, řešení se nabízí v podobě vyjádření do poměru, tím vznikne 

tzv. Poissonova konstanta [12].  

 

Vodivost teplotní a tepelná představují tzv. teplotransportní parametry, pomocí kterých 

se popisují stacionární procesy přenosu tepla. K popisu stacionárních procesů je potřeba znát 

hmotnostní tepelnou kapacitu (termodynamický parametr látek).   

 

 

 

5.1.2 Přenos tepla vedením (kondukcí) 

 

Souvisí s tepelným pohybem a vzájemným energetickým působením molekul, atomů, 

iontů a elektronů. Teplo se přenáší vedením nejen v tuhých, ale i v kapalných a plynných 

tělesech, ovšem u tuhých neprůzračných látek je jediným mechanismem sdílení tepla [13]. 

Mechanismus přenosu spočívá v šíření vibrační energie stavebních částic látky, které kmitají 

v uzlech okolo rovnovážných poloh v krystalické mříži. Na přenose vibrační energie u kovu 

se podílejí kromě stavebních částic také volné elektrony, které se navzájem srážejí i narážejí 

do stavebních částic nebo jsou kolem nich rozptýleny. Proto jsou kovy velmi dobrými vodiči 

tepla. 

Dále lze vedení tepla rozdělit na vedení stacionární, což znamená vedení tepla při 

konstantních gradientech, a na vedení nestacionární, kde jsou teplotní gradienty funkcí 

času[14]. Obě tyto vedení popisuje pan Fourier ve svých zákonech pro stacionární a 

nestacionární vedení tepla vztahem 5.6, 5.7.  

 

      

   Fourierův zákon stacionárního vedení tepla:  

           

 q = - grad T 

 

                                    5.6 

    Fourierův zákon nestacionárního vedení tepla: 

 

                                                           

  5.7 ,2T
t

T
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   - Laplaceův operátor 

    t     - proměnná času   

 

Platnost obou Fourierových zákonů je omezena pouze na příklad, že se v objektu 

nenachází zdroj tepla, přičemž se předpokládá, že teplotní vodivost je nezávislou konstantou 

prostoru a času. 

 

 

 

5.1.3 Přenos tepla prouděním (konvekcí) 

 

Existuje pouze v proudícím prostředí. Pohybující tekutina předává nebo odebírá teplo z 

povrchu okolních těles. Proces představuje objemový tok makroskopických oblastí tekutých 

látek, jež jsou v různých tepelných stavech. Přenos tepla prouděním vždy doprovází                 

i induktivní přenos, protože dochází k přímým srážkám objemových částí látky o různých 

teplotách.  

Proudění může vznikat samovolně v důsledku teplotních gradientů – přirozená 

konvekce. Nebo pomocí kompresoru – nucená konvekce.  

Výměna mezi tuhými látkami a kapalinami nebo plyny popisuje Newtonův ochlazovací 

zákon v rovnici 5.8.    

 

                                                                                                                      

  5.8 

                              

  

q – hustota tepelného toku [W.m
-2

] 

hc – koeficient konvektivního přestupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

Tw – povrchová teplota tělesa [K] 

TT – je teplota tekutiny v dostatečné vzdálenosti od rozhraní prostředí [K] 

 

,c Tw TThq 
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Konvektivním prouděním se taktéž přenáší teplo latentní, které vzniká nebo se 

spotřebovává při fázových změnách látek. 

 

 

  

5.1.4 Přenos tepla zářením (radiace) 

 

Vzniká pomocí elektromagnetického vlnění. Tepelná energie se mění 

v elektromagnetické vlnění, které se šíří prostorem, je pohlcováno povrchy okolních těles, kde 

se opět promění v tepelnou energii. Přenos tepla zářením může probíhat i v absolutním vakuu 

[13]. Model, který nejlépe charakterizuje radiační mechanismus se nazývá absolutně černé 

těleso (ideální tepelný zářič (absorbent)). Jedná se o objekt, který dokonale pohltí veškeré 

dopadající zaření a vyzáří pouze to, které odpovídá jeho teplotě. Vztah ze Stefan – 

Boltzmannova zákona (idealizovaný model) udává rovnice 5.9. 

    

                                        

 

 q = σST
4
 

 

                                     5.9 

 

q – hustota tepelného toku[W.m
-2

]  

T – absolutní teplota tělesa [K] 

S – plocha tělesa [m
2
] 
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5.1.5 Metoda soustředěné tepelné kapacity 

 

Metoda soustředěné tepelné kapacity je speciálním případem Newtonovy metody 

chladnoucího tělesa. Tato metoda není založena na přestupu tepla kondukcí, jak udává 

Fourierův vztah. Důležitou veličinou, která hraje velkou roli v procesu, je koeficient 

konvektivního přestupu tepla.  

Metoda je založena na Biotovém čísle (bezrozměrný parametr), které je popsáno 

vztahem 5.10 a jeho úprava po dosazení charakteristického rozměru v rovnici 5.12. 

 
Bi = 

   

   
 

                                        5.10 

 

k – je tepelná vodivost materiálu [W.m
-1

.K
-1

]  

h – koeficient přestupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

V – objem tělesa [m
3
] 

S – je celková plocha, ze které se teplo odvádí do okolí [m
2
] 

 

Jestliže se podělí objem V a plocha S získáme tzv. charakteristický rozměr Lc. Tento 

charakteristický rozměr Lc je uveden v rovnici 5.11. 

 

 

2

L

ba2

Lba

S

V
Lc 

..

..
  

 

5.11 

 

Biotovo číslo je potom rovno:
 

k2

Lh

k

Lh
Bi c

.

..
 , 

 

5.12 

Z rovnice vyplývá, že pokud je Biotovo číslo menší než 0,1, lze zanedbat kondukční přestup 

tepla.  

Vztah, kterým tedy získáme koeficient konvektivního přestupu tepla je zahrnut v rovnici 

5.13 vyjadřující relaxační čas τ. 
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 h

Lc cp
  ,

 

5.13 

 

ρ – hustota měřeného vzorku [kg.m
-3

] 

cp – specifická tepelná kapacita [J.kg
-1

.K
-1

] 

h – celkový koeficient přestupu tepla [W.m
-2

.K
-1

] 

 

V našem měření je celkový koeficient přestupu tepla složen z koeficientu konvektivního 

přestupu tepla hc a koeficientu radiačního přestupu tepla hr. Koeficient konvektivního 

přestupu tepla se získává tzv. „fitováním“. 

 

 

 

5.1.6 Měření tepelné vodivosti 

 

5.1.6.1 Popis technologického zařízení a pro tepelná měření 

 

Zařízení bylo vynalezeno na katedře materiálového inženýrství na Fakultě metalurgie             

a materiálového inženýrství VŠB – TUO. Zařízení je složeno z adiabatické komory, která 

zabezpečuje konvektivní přestup tepla ze zkoumaného vzorku do okolí – podmínka platnosti 

pro model soustředěné tepelné kapacity. Teplota je zaznamenávána bez kontaktu se vzorkem 

z jeho povrchu snímačem Rayte Thermaled MID 02. S citlivostí 0,1 
o
C. Vzorek se před 

měřením nastříká černou nelesklou barvou. Vzorky s nanesenou barvou se vloží do Dewarovy 

nádoby a setrvají v ní do doby potřebné k rovnoměrnému prohřátí v celém objemu. Po ohřevu 

jsou vzorky vloženy do adiabatické komory na polystyrénový stolek (výborné izolační 

vlastnosti – minimalizuje odvod tepla). V této komoře, která je napojená na počítač, se vzorek 

ochlazuje, data jsou odváděna do počítače a v příslušném programu je vynášená ochlazovací 

křivka v závislosti na čase. Po ukončení měření se naměřená data dále vyhodnocují 

v programu MATLAB 7.0.1. Detaily aparatury jsou na obrázku 5.1.6.1.1.     
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Obrázek 5.1.6.1.1. Aparatura pro provádění teplených měření. Vlevo nahoře a vlevo dole jsou 

detaily měřící komory, vpravo je elektronika.      

 

 

 

5.2 Experimentální měření tepelné vodivosti a její vyhodnocení 

 

Měření bylo vykonané na třech různých kompozitech, které obsahovaly skelná vlákna, 

uhlíková vlákna a kevlarová vlákna. Vzorky byly načerněny matným lakem s emisivitou 0,95. 

 V první fázi se vzorky zahřály na libovolnou teplotu vyšší než je pokojová. Z celé 

ochlazovací křivky jsme nebrali v potaz její začátek a konec (z důvodu přechodových jevů). 

Z tohoto důvodu je určený teplotní rozdíl vzat z useknuté části křivky.  

Vyhodnocovali jsme následující parametry, které jsou uvedeny v tabulce 5.2.1. 
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Tabulka 5.2.1. Získané parametry po proběhnuté zkoušce tepelné vodivosti 

 

Parameter Význam 

 CdTmax   Maximální teplotní rozdíl na vyseknuté časti křivky 

 s  Relaxační čas 

 CTamb   Teplota okolí 

 12  K.m.Wh  Celkový koeficient přestupu tepla do okolí 

 11  K.kg.Jc p  Specifická tepelná kapacita 

  712 10.s.m   Teplotní vodivost (difuzivita) 

 11  K.m.Wk  Tepelná vodivost 

 

 

 

Rozměry vzorků a příšlušné hodnoty (v tabulce 5.2.2) 

 

Tabulka 5.2.2. Rozměry vzorků ze skelného, uhlíkového a kevlarového vlákna 

 

Laminát obsahující skelná vlákna 

   šířka [m] délka [m] tloušťka [m] 

0,01740 0,02306 0,00193 

0,01730 0,02299 0,00197 

0,01736 0,02331 0,00200 

0,01725 0,02336 0,00196 

0,01750 0,02294 0,00204 

0,01710 0,02289 0,00202 

0,01725 0,02307 0,00192 

0,01743 0,02336 0,00196 

0,01761 0,02307 0,00194 

0,01743 0,02336 0,00196 

0,01736 0,02314 0,00197 
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Laminát obsahující uhlíková vlákna 

šířka [m] délka [m] tloušťka [m] 

0,01469 0,01582 0,00088 

0,01442 0,01578 0,00084 

0,01433 0,01543 0,00085 

0,01463 0,01553 0,00088 

0,01428 0,01570 0,00084 

0,01440 0,01573 0,00092 

0,01447 0,01557 0,00087 

0,01431 0,01554 0,00086 

0,01439 0,01564 0,00096 

0,01436 0,01575 0,00099 

0,01465 0,01584 0,00093 

0,01445 0,01567 0,00089 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorek obsahující kevlarová vlákna 

šířka [m] délka [m] tloušťka [m] 

0,01169 0,01897 0,00212 

0,01214 0,01880 0,00191 

0,01221 0,01858 0,00201 

0,01187 0,01870 0,00213 

0,01201 0,01906 0,00210 

0,01161 0,01872 0,00204 

0,01222 0,01909 0,00202 

0,01208 0,01902 0,00199 

0,01204 0,01904 0,00208 

0,01225 0,01880 0,00210 

0,01201 0,01888 0,00205 
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Směrodatná odchylka [kg.m
-3

]: - vzorek ze skleněných vláken: δ = 8,52 

                                       - vzorek z uhlíkových vláken: δ = 27,17 

                                       - vzorek z kevlarových vláken: δ = 9,60 

 

Střední hustota vzorku [kg.m
-3

]: - vzorek ze skleněných vláken: ρ = 1339,72 

                                                     - vzorek z uhlíkových vláken: ρ = 1340,46                         

                                                     - vzorek z kevlarových vláken: ρ = 861,56 

 

Hmotnost vzorku [kg]: - vzorek ze skleněných vláken: m = 0,0011 

                                      - vzorek z uhlíkových vláken: m = 0,0003 

                                      - vzorek z kevlarových vláken: m = 0,0004 

 

Vztahy k výše uvedeným hodnotám: 

 

 ρ = 
 

 
 

 

5.14 

 

 
δ = √

    

       
 

 

5.15 

 

Δi = xi – x(střední) 

 

xí – hodnota hustoty [kg.m
-3

] 

x(střední) – střední hodnota hustoty [kg.m
-3

] 
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Křivka ochlazování skleněného laminátu 

 

  Na počátku grafu nemusí být teplota stabilizovaná, a proto jsme zde vysekali hodnoty 

vyznačené modrou barvou a na zpracování výsledku jsme použili hodnoty vyznačené barvou 

červenou.  

Na obrázku 5.2.1 uvažujeme celou křivku chladnutí (modrá) skleněného laminátu spolu 

s vyseknutou křivkou chladnutí.  

 

   

Obrázek 5.2.1. Vyseknutá křivka chladnutí skelného laminátu 

 

Z vyseknuté křivky chladnutí jsme získávali termofyzikální parametry, které jsou 

uvedené v tabulce 5.2.3. 

 

Tabulka 5.2.3. Určené parametry kompozitu se skleněnými vlákny 

 

Parametr Hodnota 

 12  K.m.Wh  26,62 

 11  K.kg.Jc p  1065 

  712 10.s.m   3,628 

 11  K.m.Wk  0,5173 
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V tabulce 5.2.4 jsou uvedeny statistické parametry „fitu“. 

 

Tabulka 5.2.4. Statické parametry „fitu“ 

 

Parametr SSE R2 adjR2 RMSE 

Hodnota 178,8 0,9997 0,9997 0,1057 

 

 

Z určených hodnot parametrů jsme určili velikost Biotova čísla, které vyšlo Bi = 0,06. 

Z toho vyplývá, že podmínky modelu jsou splněny. 

  

 

 

Křivka ochlazování uhlíkového laminátu 

 

Na obrázku 5.2.2 uvažujeme celou křivku chladnutí (modrá) uhlíkového laminátu spolu 

s vyseknutou křivkou chladnutí.  

 

 

Obrázek 5.2.2. Vyseknutá křivka chladnutí uhlíkového laminátu. 
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Z vyseknuté křivky chladnutí jsme určovali termofyzikální parametry a další parametry, 

které jsou uvedené v tabulce 5.2.5. 

Tabulka 5.2.5. Určené parametry kompozitu s uhlíkovými vlákny 

Parametr Hodnota 

 12  K.m.Wh  27,15 

 11  K.kg.Jc p  1491 

  712 10.s.m   4,049 

 11  K.m.Wk  0,809 

 

V tabulce 5.2.6 jsou uvedeny statistické parametry „fitu“. 

 

Tabulka 5.2.6. Statistické parametry „fitu“ 

 

Parametr SSE R2 adjR2 RMSE 

Hodnota 28,26 0,9978 0,9978 0,0594 

 

Z určených hodnot parametrů jsme vypočítali hodnotu Biotova čísla, které vyšlo           

Bi = 0,015. Z toho vyplývá, že podmínky modelu jsou splněny. 
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Křivka ochlazování kevlarového laminátu 

 

Na obrázku 5.2.3 uvažujeme celou křivku chladnutí (modrá) kevlarového laminátu 

spolu s vyseknutou křivkou chladnutí. 

 

 

Obrázek 5.2.3. Vyseknutá křivka chladnutí kevlarového laminátu 

 

 

Z vyseknuté křivky chladnutí jsme určovali termofyzikální parametry a další parametry 

které jsou uvedeny v tabulce 5.2.7. 
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Tabulka 5.2.7. Určené parametry kompozitu s kevlarovými vlákny 

Parametr Hodnota 

 12  K.m.Wh  25,48 

 11  K.kg.Jc p  1391 

  712 10.s.m   3,708 

 11  K.m.Wk  0,4442 

 

V tabulce 5.2.8 jsou uvedeny statistické parametry „fitu“. 

 

Tabulka 5.2.8. Statistické parametry „fitu“ 

 

Parameter SSE R2 adjR2 RMSE 

Hodnota 77,93 0,9992 0,9992 0,0774 

 

 

Z určených hodnot parametrů jsme vypočítali hodnotu Biotova čísla, které vyšlo           

Bi = 0,06. Z toho vyplývá, že podmínky modelu jsou splněny. 

 

 

Diskuze získaných výsledků 

 

Z teorie přestupu tepla kompozitů vyplývá, že jejich vodivost může být anizotropní. 

Vodivost závisí na objemovém podílu vláken a na vodivosti matrice vláken. V praxi se 

vodivost měří ve směru kolmém na vlákna a ve směru vláken [16]. 
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V našem případě termočidlo měřilo teplotu ve směru kolmém na vlákna, z čehož 

vyplývá, že naměřená vodivost je menší než ve směru vláken.  

S ohledem na hodnoty termofyzikálních parametrů vyplývá, že vodivost ve směru 

kolmém na vlákna je řádově stejná jako u plastů. Můžeme tedy říci, že lamináty jsou vodivější 

než plasty [17], [18], [19]. 

Z měření bylo zjištěno, že nejvyšší tepelnou vodivost má uhlíkový kompozit.  

Tepelná vodivost skelného kompozitu vyšla o několik procent vyšší než u kevlarového 

kompozitu. Skleněná vlákna mají amorfní strukturu, u které jsou fyzikální vlastnosti směrově 

nezávislé. Nárůst tepelné vodivosti činí 16,5 %.  

Kevlarová vlákna vykazují silnou anizotropii fyzikálních vlastností, protože ve směru 

osy vlákna jsou vazby kovalentní. Uhlíková vlákna vykazují stejně vysokou anizotropii. 

Všechny tyto vlastnosti se objevily na naměřených hodnotách měřených tepelných parametrů. 

Závěrem jsou v tabulce 5.2.9 uvedeny hodnoty tepelných parametrů získaných 

z odborné literatury [16], [17], [18], [19], které relativně dobře korespondují s naměřenými 

hodnotami.  

 

 

Parametr Sklo Kevlar Uhlík 

[16] 

fiberglass 

ceramic 

[17] 

Fibreglass 

epoxy 

laminates 

[18] E-glass 

Vinylester 

laminates 

[19] Glass 

laminates 

 11  K.kg.Jc p  1065 1391 1491 940 - - - 

  712 10.s.m   3,628 3,708 4,049 4,04 - - - 

 11  K.m.Wk  0,5173 0,4442 0,809 1,1 1,059 cca 0,4 0,288 
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6 Závěr 

 

Bakalářská práce je orientována na popis vlastností a měření laminátových kompozitů 

se skleněnými, kevlarovými a uhlíkovými vlákny. Relativně zevrubně jsou popsány fyzikální 

vlastnosti všech třech druhů vláken a také matric používaných při výrobě laminátů.  

Použitá experimentální metoda na měření tepelných parametrů pevných látek byla 

vyvinuta na katedře materiálového inženýrství FMMI. Uvedená metoda umožňuje rychlé a 

přesné měření (chyba menší jak 10%) tepelných parametrů.  

Zpracování experimentálních dat bylo realizováno za pomoci vedoucího bakalářské 

práce, protože je matematicky i výpočetně náročné a přesahovalo by rozsah této práce. 

Nicméně získané výsledky jsou prokazatelně v souladu s fyzikálními vlastnostmi sledovaných 

kompozitů.  
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