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Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá vybranými mechanickými vlastnostmi HDPE. Teoretická 

část podává informace ohledně základních charakteristik samotného vysokohustnotního 

polyethylenu, polyethylenu všeobecně a také charakteristik termoplastů, kde se HDPE řadí. 

Také se zabývá mechanickými vlastnostmi a vhodnými diagnostickými metodami ke 

zkoušení těchto vlastností. Následuje praktická část, která vytváří přehled o použitých 

zařízeních a zkoušených vzorcích. Vše uzavírá výsledek měření s následnou analýzou 

výsledků zkoušek HDPE. 
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Abstract 

This bachelor thesis is dealing with chosen mechanical properties of HDPE. The theoretical 

part provides information about basic characteristics itself highdensity polyethylene, 

polyethylene, and general characteristics of thermoplastic materials, which include HDPE. It 

also deals with the mechanical properties and suitable diagnostic methods for testing these 

properties. Followed by a practical part, which creates an overview of the applied apparatus 

and the test samples. Everything closes the measurement result with subsequent analysis of 

test results of HDPE. 

 

Keywords: polyethylene, tensile test, yield strength, Young's modulus 

 

 

 

 



         

1 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

PE   polyethylen 

HDPE vysokohustotní polyethylen 

MDPE středněhustotní polyethylen 

LDPE nízkohustotní polyethylen 

UHMWPE Ultra High molecular Weight -

 PE s ultra vysokou molekulovou hmotností 

ULMWPE Ultra High molecular Weight -

 PE s ultra nízkou molekulovou hmotností 

PE-WAX    PE s ultra nízkou molekulovou hmotností 

HMWPE PE s vysokou molekulovou hmotností 

HDXLPE High Density Cross - Linked PE - síťovaný PE s vysokou měrnou 

hmotností 

PEX Cross - Linked PE - síťovaný polyetylen 

XLPE Cross - Linked PE - síťovaný polyetylen 

LLDPE Linear Low Density PE - lineární PE s nízkou měrnou hmotností 

PTFE polytetrafluoroetylen 

PP polypropylen 

PS polystyren 

PVC polyvinylchlorid 

PA polyamid 

CNT uhlíkové nanotrubice 

kg kilogram 

°C Celsiův stupeň 

Pa pascal 

N newton 

Rmk pevnost v krutu 

Rmo pevnost v ohybu 

Rp mez kluzu 



         

ReH horní mez kluzu 

ReL dolní mez kluzu 

Rr0,1 smluvní mez kluzu určená z trvalé deformace po odlehčení 

Rp0,2  smluvní mez kluzu určená z trvalé deformace pod zatížením 

Rt0,5 smluvní mez kluzu určená z celkové deformace pod zatížením 

E modul pružnosti v tahu 

S0 původní průřez vzorku 

l0 původní délka vzorku 

V volt 

DC stejnosměrný proud 

AC střídavý proud 

LCF testování nízkocyklové únavy 

HCF testování vysokocyklové únavy 

ESCR Stress Crack Resistence 

UV ultrafialové záření 
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2 ÚVOD 

Doba polymerní. Takto můžeme bezpochyby označit dobu, ve které se nacházíme. 

Velké epochy rozvoje lidstva jsme si při studiu dějin zvykli označovat dle nejtypičtějšího 

materiálu, který člověku posluhoval. A tím polymery zcela jasně jsou. 

Polymery jsou chemické látky vyznačující se širokou škálou vlastností. Jsou složeny z 

velkého počtu atomů, které jsou za sebou uspořádané chemickými vazbami do dlouhých 

řetězců. Ty jsou tvořeny stále se opakujícími částmi - monomerními jednotkami (mery). Ve 

svých molekulách obsahují atomy uhlíku, vodíku a kyslíku . Často také chloru, síry, dusíku, 

ale i jiných prvků. Dělí se  na eleastomery a plasty, které se dále dělí na reaktoplasty a 

termoplasty [1]. 

30 kg, takové množství představuje současnou, průměrnou, světovou, roční spotřebu 

polymerů na 1 obyvatele. Japonci a Evropané však spotřebují 90 kg na osobu. Obyvatelé USA 

80 kg, Číny 30 kg a jen 8 kg obyvatelé Indie [2]. 

Tyto chemické látky splňují kritéria, která se očekávají od materiálů 3.tisicíletí: mají 

nízkou energetickou náročnost na výrobu, zachovávají si vynikající užitkové vlastnosti i přes 

nízkou hmotnost a jsou recyklovatelné. Jsou to nejmladší konstrukční hmoty. Polymery 

známe teprve od druhé poloviny 20. století,  na rozdíl od dřeva nebo kovů, o kterých víme již 

tisíciletí. 

Celosvětová výroba samotných termoplastických polymerů od konce 2.tisicíletí roste a 

s jejím růstem se počítá do budoucna. V současnosti sice byl zaznamenán strmý pokles ve 

výrobě, ale ten lze přisuzovat snad a jedině celosvětové finanční krizi [3]. 

Polymery jsou základní součástí nejen průmyslu a dopravy, ale také farmacie.  Jsou to 

pokrokové konstrukční materiály, které mají své určité vlastnosti. Je možné je lehce 

technologicky zpracovávat termickým tvářením. Velkým plusem je také to, že se vyrábí 

synteticky, z poměrně laciných a dobře dostupných surovin [4]. 

Cíle této bakalářské práce jsou zformulovány do následujících bodů: 

• Literární rešerše problematiky. 

• Přehled vhodných diagnostických metod ke stanovení mechanických vlastností 

polymerů. 

• Měření a analýza výsledků tahových zkoušek HDPE. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 

3.1 Polymerní materiály 

3.1.1 Termoplasty 

Polyethylen spadá mezi termoplasty. Termoplasty s rostoucí teplotou postupně 

přecházejí do stavu kaučukovitě elastického, poté do stavu plastického a nakonec na tekutinu 

(taveninu). V elastickém stavu můžeme působením síly vzorek materiálu protáhnout až na 

několikanásobek prvotní délky. Přestane-li síla působit, vrací se vzorek zpátky do původního 

stavu (nemusí to být ihned 100%). V plastickém (,,těstovitém‘‘) stavu si materiál uchovává 

tvar, který mu udělíme. V tomto stavu se tvarují výrobky vytlačováním (extruzí), válcováním 

a vyfukováním. V tavenině se materiál chová jako tekutina, ze které vyrábíme polotovary a 

výrobky odléváním nebo injekčním vstřikováním a můžeme je rovněž v tomto stavu svařovat. 

Termoplasty jsou náchylné k destrukci termooxidací za vyšších teplot, zvláště v tavenině. K 

tepelnému rozkladu nicméně dochází i bez přítomnosti kyslíku a z tohoto důvodu omezujeme 

dobu ohřívání materiálu zásadně na technologické minimum. 

Přechod mezi jednotlivými stavy je pozvolný, často v rozmezí až desítek °C. Jde o 

přínos při zpracování, protože vlastnosti materiálu v plastickém stavu eventuelně v tavenině 

se mění s teplotou přiměřeně pomaleji. Především je to důležité pro tokové vlastnosti 

materiálů. Ostřejší přechody lze zpozorovat u termoplastů s úzkou distribucí molekulových 

hmotností, zejména pak u materiálů s relativně nižší průměrnou molekulární hmotností. 

Makromolekuly termoplastů jsou lineární, případně rozvětvené. Zesíťované však 

nikdy nejsou. 

K termoplastům patří většina zpracovávaných hmot, jako je polyethylen (PE), 

polypropylen (PP), polystyren (PS), polyvinylchlorid (PVC), polyamid (PA), atd. [5]. 

 

3.1.2 Ethylen 

Ethylen je pilířem, na kterém stojí návazné organické technologie a výroba klíčových 

polymerů. Do doby zvládnutí velkokapacitní výroby ethylenu tuto roli plnil ethyn. Lze říci, že 

jde o levnou petrochemikálii – jeho cena se udržuje dlouhodobě na cca 25 až 30 Kč za 

kilogram, tedy na dvojnásobku ceny primárního benzinu. Druhou (podstatnější) podmínkou 

masového využití ethylenu je jeho reaktivita. Ta je daná symetrickou π vazbou C=C. Na ni 

lze snadno adovat různé substituenty a vyrábět tak širokou škálu chemikálií nebo lze 
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produkovat deriváty ethylenu tak, že se reakce odehrává mimo dvojnou vazbu. Ta je 

zachována a vznikají tak deriváty ethylenu nadále obsahující dvojnou vazbu. A jelikož se 

uhlovodíková skupina –CH=CH2 nazývá vinyl, dostáváme tak celou šálu vinylderivátů 

(nejdůležitější jsou vinylchlorid, styren = vinylbenzen apod.). Právě vinylové deriváty a sám 

ethylen představují monomery pro výrobu klíčových polymerů. V následující tabulce 1 jsou 

přibližné světové a tuzemské výrobní kapacity pro jednotlivé polymery odvozené od ethylenu 

[6]. 

Tab. 1 Roční produkce základních polymerů (tis. tun) [6] 

 

Pokud tedy chceme vyobrazit ústřední použití ethylenu, lze se ohraničit na výrobu 

polyethylenu, styrenu, vinylchloridu a ethylenoxidu. Tyto čtyři komoditní výrobky spotřebují 

celosvětově více než 90 % produkovaného ethylenu. Distribuce těchto výrobků je patrná z 

tabulky 2 [6]. 

Tab. 2 Distribuce spotřeby ethylenu [6] 

 

3.1.3 Polyethylen 

Jako první jej syntetizoval Hansem von Peckmann v roce 1891 zahříváním 

diazometanu. Vzhledem, tehdy k obtížně zvládnuté polymeraci výhradně nepolárních molekul 

etylénu, nastala jeho průmyslová výroba až v letech 1933 až 1939 (Obr. 1). Tuto reakci 

uskutečnila anglická společnost Imperiál Chemical Industries díky tlaku 100 MPa až 200 

MPa a při teplotách 150 °C až 400 °C. V roce 1955 zavedl K. Ziegler přelomový, v průmyslu 

později velmi četný způsob beztlakové polymerace etylénu. Tato polymerace s využitím 

katalyzátorů připravených z alkylderivátů hliníku a chloridu titaničitého a její průmyslová 
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aplikace, o kterou se zasloužil v první řadě Natta, patří zaslouženě k nejvýznamnějším 

úspěchům novodobé chemie polymerů. V roce 1963 byla těmto dvěma vědcům společně 

udělena Nobelova cena za chemii [7]. 

 

Obr. 1 Polymerace ethylenu [8] 

 

Polyethylen je složen jen z atomů uhlíku a vodíku (Obr. 2). Za normálních podmínek 

je to čirá až mléčně zbarvená substance, odolná vůči kyselinám i zásadám, použitelná do 

teploty kolem 90 °C. Z tohoto důvodu se do něj přidávají stabilizátory. Zdravotně je naprosto 

nezávadný. Je snadno opracovatelný, ale také se velmi snadno poškrábe. Obtížně se spojuje 

lepením nebo lisováním. Může být produkován ve formě měkkých a flexibilních i pevných, 

tvrdých a odolných výrobků. Lze jej objevit v předmětech všech velikostí s prostým nebo 

složitým designem. Slouží k výrobě tyček, desek trubek, plášťů kabelů, kanystrů, hraček a 

spoustě výrobků pro domácnosti. Hodí se i pro výrobu pařenišť a foliovníků. Polyethylen je 

nejběžnější obalový materiál. Díky jeho výborné chemické odolnosti se používá dokonce jako 

kvalitní antikorozní materiál. Za normální teploty není rozpustný v žádném rozpouštědle. Je 

odolný vůči působení vody, vodným i koncentrovaným roztokům neoxidujících kyselin, 

louhů a solí. Nepropouští vodní páry, ale propouští plyny – kyslík, vzduch, oxid uhličitý. 

Rozkládá se např. ve vařícím toluenu (110,6 °C), benzenu (80,0 °C) nebo tetrachlormetanu 

(76,7 °C). Neodolává ultrafialovému záření. Poměrně dobře se dá recyklovat. Celosvětově je 

nejvíce rozšířený vyráběný polymer a každý s ním dennodenně přichází do styku. Roční 

produkce představuje přibližně 60 milionů tun. Známý je také pod obchodními názvy Liten, 

Hostalen, Bralen, Taboren E, Komaron RPE, Eltex aj. Polyethylenové výrobky nepřetržitě 

nahrazují tradiční materiály jako např. papír nebo kovy [9]. 

 

Obr. 2 Polyethylen [10] 
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3.1.3.1 Typy PE 

Existují tři základní typy polyethylenu. Kritériem pro rozpoznání byly postupy použité 

k jejich realizaci. Proto se rozlišoval nízkotlaký, středotlaký a vysokotlaký PE. Nicméně poté, 

co se podařilo vyrobit polymery s vlastnostmi původních nízkotlakých i za vysokého tlaku 

atd., se ukázalo, že toto členění není postačující. Z tohoto faktu se začal polyethylen třídit dle 

hustoty, která je stupněm linearity řetězců makromolekul. A protože všechny rysy lze odvodit 

od skladby polymeru, zdálo se jako nejrozumnější považovat za primární kritérium rozvětvení 

makromolekul. Na tomto základě odlišujeme lineární a rozvětvený typ polyethylenu. Lineární 

typ je tvořen samotnými methylenovými skupinami (Obr. 3), oproti rozvětvenému typu, který 

je tvořen skupinami methylenovými i methylovými (Obr. 4). Dnes je lineární označován jako 

typ o vysoké hustotě (HDPE, z angl. High Density – vysoká hustota) a polyethylen o střední 

hustotě (MDPE, z angl. Medium Density – střední hustota). Naopak rozvětvený jako typ o 

nízké hustotě (LDPE, z angl. Low Density – nízká hustota [11]. 

 

Mezi další typy polyethylenu řadíme:  

• UHMWPE ( Ultra high molecular weight polyethylene) 

• ULMWPE nebo PE-WAX ( Ultra low molecular weight polyethylene) 

• HMWPE ( High molecular weight polyethylene) 

• HDXLPE ( High density cross-linked polyethylene) 

• PEX nebo XLPE ( Cross-linked polyethylene) 

• LLDPE ( Linear low density polyethylene) 

• VLDPE (Very low density polyethylene) 

 

 

Obr. 3 Lineární typ polyethylenu [6] 
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Obr. 4 Rozvětvený typ polyethylenu [6] 

3.1.4 HDPE 

HDPE je nejvíce tvrdý a nejméně ohebný polyethylen mezi jeho odlišnými typy. A za 

to vděčí své vysoké krystalinitě - podíl této fáze se pohybuje mezi 80 až 90 %. Má v molekule 

minimum postranních řetězců (Obr. 5). Proto je hustota pokaždé vyšší než 940 kg/m3. Vyrábí 

se z petroleje. Na výrobu 1 kg HDPE je zapotřebí 1,75 kg petroleje [12]. 

                                     

Obr. 5 Struktura HDPE [13] 

 

Jeho tuhý a poněkud tvrdý charakter jej předurčuje k široké řadě aplikací - různé typy 

folií (obr. 6), nejrůznější hračky (Obr. 7), roury (Obr. 8), elektrotechnická izolace (Obr. 9), 

ložiska (Obr. 10), textilní vlákna, ozubená kola (Obr. 11) a sáčky (mikroten). 

 

Obr. 6 Polyethylenová folie [14]                              Obr. 7 Houpací kůň z HDPE [15] 
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Obr. 8 HDPE roury [16]                                           Obr. 9 Elektrotechnická izolace [17] 

 

 

Obr. 10 Ložiska z HDPE [18]                    Obr. 11 Ozubená kola z polyethylenu [19] 

 

Desky z tohoto materiálu při běžné teplotě, ale i při značně nízkých teplotách vykazují 

velmi dobré vlastnosti, především vysokou rázovou houževnatost. Avšak vystavené 

povětrnostním podmínkám docela rychle křehnou a tvrdnou a zhoršují se jejich mechanické 

vlastnosti. Je stály v rozmezí teplot -120 °C do +90 °C.  

Díky svému nasycenému uhlovodíkovému řetězci, má tento polyethylen pouze slabou 

tendenci k chemickým reakcím. Odolává zejména vodě, hydroxidům a kyselinám, pokud 

nemají intenzivní oxidační účinky i anorganickým solím. Dále je HDPE odolný vůči anilínu, 

peroxidu vodíku, fenolu, krezolu, kyselinám mravenčí a máselné apod. Omezenou odolnost 

má proti působení benzínu, cyklohexanolu, naftalénu, kyselinám sírové (98%) a olejové. 

Benzenu, xylénu, toluenu, chloroformu, acetonu , kyselině dusičné (65%) a lněnému oleji 

neodolává. 

HDPE umožňuje vyrábět součástí s tenčími stěnami oproti LDPE při zachování 

totožné pevnosti. Tento fakt vychází z jeho pevnosti v tahu, která je několikanásobně větší 
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než u LDPE. Rovněž je vyšší i tuhost. Naopak propustnost pro vodní páry a plyny je nižší. 

Důvodem jsou jeho makromolekuly, které jsou těsněji uloženy než ve struktuře LDPE [20]. 

Vysokohustotní polyethylen velice dobře snáší působení teploty i počasí. Byl využit na 

výrobu potrubí pro rozvod vody místo potrubí ze železa ve státě Oklahoma, ze kterého denně 

unikalo přes milion litrů vody. Z příčiny vysoké ceny potrubí jiných materiálů se v 

Kanadském státě Ontario postavilo potrubí z HDPE o celkové délce 33,5 km a průměru mezi 

75 a 200 mm. V Kalifornii ve městě San Rafael HDPE kanál nahradil původní kanál pro 

odvod odpadu a vody z domácností, který korodoval a byl ucpaný rzí [21]. 

Vysokohustotní polyethylen má velmi dobré tepelné vlastnosti i teplotní stabilitu a 

proto je mnohdy zabudován do polymerů, které jsou těmto vlivům vystaveny. Jako například 

do dřevěných kompozitů [22]. 

Jelikož ale jeho mechanické vlastnosti nejsou až tak dobré jako tepelné, bývá často 

plněn i uhlíkovými vlákny a uhlíkovými nanotrubicemi. Taková kombinace bývá velmi 

výhodná, speciálně v případech kdy se nanomateriály dostatečně navážou na matrici z 

vysokohustotního polyethylenu. V takovém případě kompozit HDPE s uhlíkovými 

nanotrubicemi CNT má nejen vynikající tepelné a teplostabilní vlastnosti, ale také se výrazně 

zlepšují i jeho mechanické a fyzikální vlastnosti [23]. 

 

3.1.4.1 Typy HDPE 

Rozlišujeme dva hlavní typy HDPE v souladu s distribucí molární hmotnosti. Typ 1, 

který má těsný pás distribuce molární hmotnosti. Je používán např. pro výrobu přepravek pro 

ovoce a zeleninu. Rozlehlý pás distribuce molární hmotnosti má typ 2. Může být použit např. 

pro výrobu kontejnerů a potrubí. Obr. 12 znázorňuje distribuci molekulové hmotnosti HDPE.  

 

Obr. 12 Distribuce molekulové hmotnosti HDPE [6] 
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3.1.4.2 Výroba HDPE 

Výrobu HDPE lze v dnešní době realizovat třemi postupy a to: 

• roztokovým 

• suspenzním 

• polymerací v plynné fázi 

Současné polymerační postupy lze dělit dle katalytického systému. Mezi tyto postupy 

se řadí proces fy Union Karbide. Provádí se v kontinuálních reaktorech při teplotě kolem 120 

°C a tlaku pod 1 MPa. Polyethylen vzniká v podobě sypké krupice, kterou lze termoplasticky 

zpracovávat. 

Při výrobě se využívá schopností metalocenových katalyzátorů označovaných jako 

Kaminského katalyzátory, které poskytují produkty určitých vlastností. Dále se používají 

katalyzátory vyvinuté firmou Philips, jež jsou založeny na chromu (Obr. 13). Nejčastěji 

používaným typem katalytického systému jsou Ziegler-Nattovy katalyzátory ( (CH3CH2)3Al+ 

TiCl4). 

 

Obr. 13 Katalyzátory používané k výrově vysokohustotního PE [6] 

 

Tyto látky jsou umístěny na nosiči, kterým je silikagel o velikosti částic přibližně 0,1 

mm s povrchem kolem 250 m2/g. Katalytické komponenty se na nosič umisťují sorpcí z 

roztoků v uhlovodíkovém rozpouštědle, zejména v pentanu. Po ukončení sorpce se 

rozpouštědlo odfiltruje a jeho zůstatek se odstraní proudem čistého dusíku. Katalyzátory na 

bázi bis-trifenylsilylchromátu dávají polymery s rozlehlou distribucí molekulových hmotností. 

Katalyzátory na bázi chromocenu se využívají k výrobě polymerů s těsnější distribucí 

molekulových hmotností, které se hodí pro zpracování vstřikováním [6, 24]. 
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3.2 Mechanické vlastnosti 

 

Volba materiálu pro rozličné aplikace je častokrát založena na mechanických 

vlastnostech, jako jsou pevnost v tahu, modul, tažnost, vrubová houževnatost atd. Poněvadž je 

nezbytnost srovnávat naměřené vlastnosti, jsou tyto zkoušky normalizovány. Normy stanovují 

způsoby, jakými budou zkušební tělesa připravena, testována a poté i analyzována. 

Mechanické zkoušky (na rozdíl od elektrických nebo fyzikálních) mnohokrát zahrnují 

deformace nebo zlomení zkušebního vzorku. Některé obvyklé způsoby zatížení zkušebních 

těles jsou vyobrazeny na Obr. 14 [25]. 

 

Obr. 14 Běžné možnosti zatížení zkušebních těles [26] 

a) tah, b) tlak, c) tvrdost, d) 1-bodý ohyb 

e) 3-bodý ohyb, f) 4-bodý ohyb, g) krut 

 

Zkoušky mechanických vlastností můžeme rozčlenit buď podle typu zatěžování na 

statické, dynamické a únavové (cyklické). Nebo dle stupně zkušební teploty na zkoušky za 

normálních, vysokých nebo nízkých teplot. 

Z ohledu na stav napjatosti ve zkušebním tělese v průběhu zkoušky lze pak rozdělit 

mechanické zkoušky na zkoušku jednoosým tahem, tlakem, ohybem, střihem a krutem. Výběr 

druhu mechanických zkoušek v praxi především závisí na budoucím charakteru namáhání 

součásti. 

Statické zkoušky - Materiál je během těchto zkoušek namáhán zvolna se měnícími 

silami. Síla se zvětšuje rovnoměrně pomalu, obyčejně do okamžiku poškození či celkové 

destrukce zkušebního vzorku. 
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Dynamické zkoušky - Působení síly se změní buď rázem nebo během velice krátkého 

časového období. Někdy se postupuje také tak, že působení síly je dlouhodobé, ale její 

velikost se mění periodicky v radikálně krátkém čase. 

Únavové zkoušky - Mechanické vlastnosti se testují dlouhodobě za předepsaných 

podmínek časově proměnného namáhání, obyčejně až do porušení materiálu. Pro dílčí druhy 

plastických hmot bývají tyto zkoušky rozmanité [25]. 

 

3.2.1 Tahová zkouška polymeru 

Nejstarší a nejběžnější mechanickou zkouškou je zkouška tahem. Tato zkouška se 

provádí na univerzálních zkušebních strojích. Ty mohou také provádět zatěžování tlakem, 

ohybem, staticky nebo cyklicky. Norma ČSN EN ISO 527-1, 527-2 udává způsob, jak provést 

tuto zkoušku. Tahovou zkouškou lze zjistit základní krátkodobé mechanické vlastnosti 

materiálů. Při ní je zkušební těleso natahováno silou ve směru své podélné osy při konstantní 

rychlosti posuvu čelistí zpravidla až do porušení. Díky faktu, že polymerní materiály nejsou v 

praxi isotropní, se proto vlastnosti plastů v různých místech liší a tahové napětí není rozloženo 

rovnoměrně. Dochází tak i ke smykovému napětí. Princip tahové zkoušky plastů je totožný 

jako u kovů. Nicméně viskoelasticita plastů vyžaduje nějaké metodické odchylky, které jsou 

nařízené normou. Z tahového diagramu můžeme rozpoznat, o jaký materiál se jedná. Obr. 15 

zobrazuje charakteristické průběhy tahových křivek pro některé druhy polymerů [25]. 

 

Obr. 15 Typy tahových křivek [25] 

 

Na Obr. 15 a) je zobrazena charakteristická křivka pro polytetrafluoroetylen (PTFE). Jde o 

měkký a málo pevný materiál s nízkým modulem, nízkým napětím na mezi kluzu a s mírným 

protažením při přetržení. 

Obr. 15 b) znázorňuje průběh tvrdého a křehkého materiálu vyznačujícího se velkým 

modulem a nízkou tažností. 
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Na Obr. 15 c) je znázorněn měkký, ale houževnatý materiál s nízkým modulem a mezí kluzu, 

ale s velmi vysokou tažností. Příkladem může být nízkohustotní polyetylén (LDPE). 

Obr. 15 d) vyobrazuje průběh zkoušky tvrdého a pevného materiálu, který má vysoký modul, 

mez kluzu. Obvykle má také vysokou mez pevnosti a nízkou tažnost. 

Na Obr. 15 e) je typická křivka pro tvrdý a houževnatý materiál s vysokým modulem i mezí 

kluzu, velkým prodloužením a vysokou mezí pevnosti. Toto splňuje například polykarbonát. 

 

3.2.2 Zkouška tlakem 

Touto zkouškou se určují podobné mechanické vlastnosti jako při zkoušce tahem. 

Zkoušku tlakem zjednodušeně zobrazuje Obr. 16. Tato zkouška má význam hlavně u 

materiálů křehkých a polokřehkých. U těchto materiálů totiž dochází k porušení. Řadí se zde 

např. šedá litina, kompozice, stavební materiály, atd.. V případě tvárných materiálů k porušení 

nedochází [27]. 

 

Obr. 16 Schéma zatěžování při zkoušce tlakem [28] 

 

3.2.3 Zkouška krutem 

Zkouška krutem se provádí především u netvárných materiálů jakými jsou např. 

materiály na hřídele, torzní tyče, atd. Obr. 17 znázorňuje podstatu této zkoušky. Cílem je 

zjistit pevnosti v krutu Rmk a poměrného posunutí dvou průřezů na jednotkové vzdálenosti, 

tzv. zkosu. U houževnatých (tvárných) materiálů je pracovní diagram podobný jako u 

zkoušky tahem [27]. 
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Obr. 17 Schéma zatěžování při zkoušce krutem [27] 

 

3.2.4 Zkouška ohybem 

Všeobecně má menší význam než ostatní mechanické zkoušky. Cílem této zkoušky je 

zjistit pevnost v ohybu Rmo. Opět má význam jen u materiálů křehkých a polokřehkých 

(obzvlášť šedá litina a některé nástrojové oceli). U tvárných materiálů se provádí výhradně 

jako zkouška technologická. Princip zkoušky je vyobrazen na Obr. 18 [27]. 

 

Obr. 18 Schéma zatěžování při zkoušce ohybem [28] 

 

3.2.5 Měřené veličiny a jejich symboly 

Za základní mechanické hodnoty se považují mez pevnosti, mez kluzu, tažnost a 

kontrakce. Tyto hodnoty se určují běžně. Méně běžné je podrobnější měření v oblasti 

pružných deformací, kde se zejména určuje modul pružnosti a mez pružnosti. V našem 

případě určujeme mez kluzu a modul pružnosti. 

 

3.2.6 Zjištování meze kluzu 

Podle ČSN 42 0310 je potřeba rozlišovat výraznou mez kluzu (Re) zjistitelnou pouze u 

některých uhlíkových ocelí, kde diagram napětí - prodloužení jeví diskontinuitu na rozhraní 
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pružných a plastických deformací. Smluvní mez kluzu je definována jako napětí, které 

způsobí 0,2% trvalé deformace [26]. 

Výrazná mez kluzu (Re) se zjistí z charakteristického průběhu křivky napětí- 

prodloužení viz Obr. 19. 

 

Obr.19: Výrazná mez kluzu Re [26] 

ReH... horní mez kluzu 

ReL.... dolní mez kluzu 

 

Smluvní mez kluzu se může zjistit několika způsoby: 

• Mez kluzu určená z trvalé deformace po odlehčení Rr 

Pomocí průtahoměru postupným zatěžováním a odlehčováním. Zjistí se napětí, po 

jehož odlehčení přetrvá na zkušební tyči předepsané trvalé prodloužení vyjádřené v 

procentech počáteční měřené délky (například 0,1%). Takto zjištěné napětí se nazývá smluvní 

mez kluzu určená z trvalé deformace po odlehčení a označujeme ji jako Rr0,1 (Obr. 20) [26]. 

 

Obr. 20 Výpočet mez kluzu Rr0,1 [26] 

0

1,0
1,0 S

Fr
Rr =                                                                                                                          (1) 
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• Mez kluzu určená z trvalé deformace pod zatížením Rp 

Zjišťuje se napětí, při kterém trvalá deformace dosáhne předepsané hodnoty. Je 

vyjádřené v procentech (například 0,2%) počáteční měřené délky zkušební tyče. Toto napětí 

se nazývá smluvní mez kluzu určená z trvalé deformace pod zatížením a označujeme ji Rp0,2 

(Obr. 21) [26]. 

 

Obr. 21 Výpočet mez kluzu Rp0,2 [26] 

0
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Fp
Rp =                                                                                                                       (2) 

• Mez kluzu určená z celkové deformace pod zatížením Rt 

Zjistíme napětí, při kterém celková deformace zkušební tyče docílí předepsané 

hodnoty (například 0,5%), vyjádřené v procentech počáteční měřené délky. Toto napětí se 

nazývá smluvní mez kluzu určená z celkové deformace pod zatížením a označuje se Rt0,5 

(Obr. 22) [26]. 

 

Obr. 22 Výpočet mez kluzu Rt0,5 [26] 
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3.2.7 Zjišťování Youngova modulu pružnosti 

Youngův modul pružnosti vyjadřuje vnitřní odpor materiálu proti pružné deformaci. 

Čím je modul pružnosti větší, tím větší napětí je potřebné na vyvolání deformací. Modul 

pružnosti představuje důležitou matriálovou konstantu. 

Modul pružnosti v tahu, též Youngův modul, lze definovat jako poměr napětí a jím 

vyvolaného poměrného přetvoření, což lze vyjádřit vztahem: 

ε

σ
=E ,                                                                                                                                     (4) 

kde E je modul pružnosti v tahu [Pa], σ je napětí v tahu [Pa] a ε je relativní prodloužení [%]. ε 

se určí ze vztahu: 

0l

l∆
=ε ,                                                                                                                                     (5) 

kde 0l je původní délka vzorku [m] [29]. 

3.2.8 Zkušební tělesa 

Rozměry a tvary vzorků předepisují normy. Rozměry měrných tělísek pro kovové 

vzorky se od gumových, plastových a laminátových vzorků odlišují. Značně klíčovým 

pojmem je tzv. poměrná zkušební tyč. Její původní délka závisí na průměru d0 [mm], resp. 

průřezu S0 [mm2]. Jedná se o tyč, pro kterou platí: 

,00 Skl =                                                                                                                                (6) 

kde l0 je původní délka tyče [m] a S0 je průřez vzorku [m2]. Konstanta k má zpravidla hodnotu 

5,65. Pokud má být větší, používají se její násobky (ČSN EN 10002-1 + AC1). Pokud je k 

různé od násobků 5,65, tyče nazýváme nepřiměřené [30]. 

 

Zkušební tělesa, ať už jsou zhotovena jakýmkoliv způsobem, mívají rozmanité tvary, 

buď podle předepsané zkoušky nebo dle druhu materiálu. Existují tvary: různé kroužky, 

tyčinky, destičky, tvary lopatiček, válečků apod. V EN ISO 5272 jsou normalizována tělesa 

pro zkoušky tahem. Na Obr. 23 je uveden tvar zkušebního HDPE tělesa a v Tab. 3 pak jeho 

příslušné rozměry [25]. 
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Obr. 23 Tvar zkušebního HDPE [31] 

 

Tab. 3 Rozměry zkušebního tělesa [25] 

POPIS HODNOTA [mm] 

Celková délka L1 115 
Vzdálenost označující hrany čelistí 

L2 
65± 2 

Délka pracovní části L3 40± 1 

Počáteční měřená délka L0 20± 0,5 

Šířka upínací hlavy b1 25± 1 

Šířka pracovní části b2 6± 0,5 

Velký poloměr zakřivení r1 12,5± 1 

Malý poloměr zakřivení r2 8± 0,5 

Doporučená tloušťka 1± 0,3 

 

3.2.9 Typy testů 

3.2.9.1 Zkoušky při rovnoměrném napětí 

V tomto testu je vzorek vystaven konstantnímu zatížení. Přičemž je možné 

zaznamenávat prodloužení vzorku (deformaci) závislé na čase. Taková časově závislá 

deformace se jmenuje creep, neboli tečení [30]. 



 

      - 28 -     

Obr. 24 Schéma deformačního stroje [30] 

 

Vzorek je deformován konstantní deformační rychlostí až po určitou hodnotu napětí a 

deformace. Poté je nastaven pohyb příčníku a měří se pokles napětí s časem. Experiment 

může pokračovat tak, že obnovíme pohyb příčníku deformačního stroje (Obr. 24). Poté zase 

deformuje do určité hodnoty napětí (deformace) a opakujeme relaxační test. Pokud je 

provedena série napěťových relaxací na tomtéž vzorku při konstantní teplotě, lze najít mnoho 

důležitých veličin (např. parametry tepelně aktivovaných dějů). 

Dle druhu namáhání můžeme pak dělit deformační zkoušky na zkoušky tahem, 

tlakem, krutem, smykem, ohybem, víceosé namáháním a pod. 

Deformaci můžeme prozkoumat na monokrystalu nebo na polykrystalickém materiálu. 

V praxi se nejčastěji setkáváme s polykrystalickými materiály. Ty tvoří velký počet zrn, z 

nichž každé je monokrystalem. Avšak nelze jednoduše aplikovat vědomosti o deformaci 

monokrystalů na polykrystalický materiál. Výzkumy ukázaly, že problematika deformace 

polykrystalů je velmi složitá a komplikovaná. 

Plastická deformace probíhá z velké části tzv. skluzovým mechanismem. Což je posuv 

jedné části krystalu vůči druhé. Makroskopický směr tohoto skluzu je totožný se směrem 

některého z primárních vektorů mřížky. Posunutí se zde realizuje v tzv. skluzové rovině, která 

odpovídá určitým krystalografických rovinám. Tato rovina je rovina s nejhustěji obsazenými 

atomy. Obdobně směr skluzu je směrem s největší hustotou atomů. Rovinou a směrem skluzu 

je stanoven skluzový systém. 

Deformace monokrystalů skluzem je doprovázena změnou vnějšího tvaru vzorku 

(krystalu). Pokud např. má vzorek před deformací tvar válce, po deformaci jednoosým tahem 

s osou namáhání totožnou s podélnou osou vzorku bude podobný pásku s eliptickým 

průřezem. 

 

a– pevný rám 

b–  pohyblivý příčník 

 c– pec pro udržování požadované teploty 

 d–  čelisti pro uchycení vzorku 

 e– deformovaný vzorek 

f– měřící komora 
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Aby mohl nastat skluz, skluzové napětí musí docílit přinejmenším určité minimální 

hodnoty. V daném skluzovém systému nastane skluz, pokud skluzové napětí dosáhne určité 

kritické hodnoty. Monokrystal se začne plasticky deformovat při různé hodnotě napětí σ, a to 

podle toho, jaká je jeho orientace. Deformace je přitom mnohem vyšší než je kritické 

skluzové napětí. Na plastickou deformaci polykrystalů mají vliv hranice zrn a jejich vzájemná 

orientace. 

V technické praxi je častokrát používána zkouška tahem při konstantní deformační 

rychlosti. Sleduje se závislost dohodnutého napětí s poměrným prodloužením. Během 

zpracování výsledků deformace jednoosým tahem, resp. tlakem vycházíme z domněnky, že 

deformace je homogenní. To má za následek to, že stupeň deformace a rychlost deformace 

podél vzorku budou stejné. Od jistého stupně deformace nicméně již dochází k lokalizaci 

napětí ve vzorku. To se projeví lokálním přiškrcením vzorku. Průřez vzorku se při tom 

přestane měnit homogenně [30]. 

 

3.2.10 Testovací stroje na tahové zkoušky 

Univerzální zkušební stroje byly vyvinuty pro zkoušení mechanických vlastností 

různých typů materiálů i hotových výrobků. Představují sofistikovaná zařízení vybavená 

výkonnou elektronikou. Jsou od výrobce dodávány s kalibrací. Kalibrační data všech 

přítomných snímačů jsou uložena v konektorech snímačů. Při změně nebo pozdějším nákupu 

dalších snímačů si řídící elektronika přečte kalibrační údaje. Je možné vytisknout do 

protokolu hodnoty pevnosti, maximální síly, tažnosti a dalších parametrů nebo odeslat do 

databáze k dalšímu zpracování. Strohý přehled testovacích strojů uvádím v Tab. 4 [30]. 

 

Tab. 4 Přehled zkušebních strojů [30] 

 

Zkušební stroj pro zkoušení kruhové tuhosti a kruhové pružnosti. 
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Zkušební stroj na zkoušku tvrdosti podle DIN 53576, ASTM 3574, 

DIN 53579 a dalších. 

 

Zkušební stroj pro zkoušky biomateriálů v roztoku. 

 

Zkušební stroj vybavený teplotní komorou, vysokoteplotní komorou a 

vysokoteplotním extenzometrů. 

 

Zkušební stroj pro zkoušení tlumících a těsnících materiálů. 

 

Zkušební stroj na zkoušení textilu, tkanin, obvazů a popruhů. 

 

Zkušební stroj na testování pružin a srovnání charakteristik pružin. 
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3.2.11 Extenzometry 

Automatické extenzometry se používají hlavně tam, kde jsou vysoké požadavky na 

automatizaci a také tam, kde nejsou hodící se podmínky pro obsluhu. Tyto extenzometry jsou 

nadmíru přesné a resistentní vůči rušení. Existuje celá řada typů a provedení. Základními typy 

jsou axiální a osové. Provádí se měření délky deformace v podélné ose zkušebního vzorku. 

Také existují i tzv. bi- axilání extenzometry. Slouží pro společné měření deformace ve 

dvoukolmých osách zároveň. Poskytují nám tedy informace o deformaci, jak ve změně délky 

vzorku, tak i o změně jeho průřezu. 

Přestože základní typy extenzometrů umožňují měřit ve velice širokém intervalu teplot 

a je dokonce možné ještě tento rozsah zpětně zvýšit, nehodí se pro měření např. v klasických i 

indukčních pecích nebo teplotních komorách. Zde lze použít tzv. vysokoteplotní 

extenzometry, které jsou způsobilé pracovat až do teplot 1600 °C. Tyto extenzometry jsou 

velmi odolné. Existují jich dva základní typy. Typ 1 je odolný do 1200 °C a je vyroben z 

velice čisté aluminiové keramiky. Druhý typ je použitelný až do 1600 °C a k jeho výrobě se 

používá karbid křemíku. 

Konečným častokrát používaným typem jsou tzv. speciální extenzometry. Existuje 

jich již celá řada a hodí se pro různé aplikace. Nejčastěji používanými jsou axiálně- torzní, 

které slouží k měření deformace, jak v ose výrobku, tak i pro měření deformace vyvolané 

krutem. Využití nacházejí především v automobilovém průmyslu. Jejich teplotní rozsah je od 

-275 °C do +1600 °C [30]. 

 

3.2.11.1 Axiální extenzometry 

Axiální extenzometry (průtahoměry podélné osy) se využívají k měření při tahových, 

tlakových a cyklických zkouškách. Od 5% do 100% zatížení se pohybuje rozmezí, kdy se 

měření provádí. Tyto extenzometry existují také v obměnách, které měří průměr nebo průřez 

zkušebního vzorku. Jsou určeny pro různorodé materiály. A to především kovy, plasty, 

kompozity a keramiku. Je možno měření provádět v tahu i tlaku [30]. 

Vlastnosti: 

• Všechny modely měří ve střídavém i stejnosměrném napětí. 

• Využity i pro cyklické zatížení. 

• Mechanické dorazy v obou směrech. 
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• Plnění normy ASTM v třídě B-1 a ISO 9513, splňují třídu přesnosti 0,5. Při měření v 

rozsahu vyšším než je 50% splňují dokonce lepší třídu přesnosti. 

• Kalené ocelové nože lze lehce vyměnit (rezervní sada je dodávána s každým 

extenzometrem). 

• Rozsah teplot lze rozšířit od -275 °C do + 175 °C. 

 

Specifikace: 

• Doporučené napájení: 5– 10 V DC, max. 12 V DC i AC. 

• Výstup: od 2–4 mV co 2-4 V, dle modelu. 

• Linearita: od 0,1% do 0,15% v celém rozsahu stupnice, dle modelu. 

• Teplotní rozsah: standardně od –40 °C do +100 °C. 

• Dodávané standardně s 2,5 m ultra- pružným kabelem. 

• Možnost zkoušet vzorky o průměru až 25 mm, nebo průřezu 12- 31 mm [30]. 

 

4 PRAKTICKÁ ČÁST 

4.1 Použitá zařízení  

4.1.1 Testing machine series LFV 100kN  

Slouží pro statické a dynamické zkoušky tahem, tlakem a ohybové zkoušky materiálů, 

biomateriálů, komponentů i hotových výrobků (Obr. 25 a 26). 

 

Charakteristika: 

V pevné 2sloupcové konstrukci pro vynikající axiální a postranní houževnatost. Přesné 

v souladu pro pokročilé testování podle příslušných norem. Tyto řady LFV testovacích 

systémů poskytují pokročila řešení statických i dynamických cyklicky únavových testovacích 

aplikací v rozmezí až 3000 kN nebo vyšší. Tyto flexibilní, přesná a kompaktní zařízení jsou 

navrženy tak, aby splňovala nejnáročnější požadavky, včetně jednoosé a víceosého nebo 

axiálně-torzní aplikace. Stroje jsou konstruovány modulárně a může být u nich 

nakonfigurovány různé čelisti a přípravky, extenzometry, siloměry, tepelné komory, tepelně- 

mechanická testovací zařízení, různé softwarové balíčky a další doplňky, které vyhovují 

konkrétním potřebám testování a poskytují maximální flexibilitu. 
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Příklady vzorků: dřevo, papír, plasty, elastomery, hliník, ocel, kompozity, kovy, slitin, 

komponenty, asfalt, beton, cement. 

Příklady typů zkoušek: statické v tahu, tlaku, ohybu a ve smyku, LCF - testování 

nízkocyklové únavy, HCF - testování vysokocyklové únavy, zkoušení růstu únavové trhliny, 

testování lomové houževnatosti, meze pevnosti, creepu a viskoelastických vlastností, modulu 

pružnosti, Poissonova čísla. 

Pohon: integrovaný (M, HM, HH). 

Power Pack: Volně stojící [32]. 

 

 

Obr. 25 Měřicí zařízení LFV 100 kN 

 

Obr. 26 Měřicí zařízení LFV 100 kN 
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4.2 Experimentální část 

4.2.1 Polyethylenové vzorky 

Vysokohustotní polyetylén, který byl v této bakalářské práci studován je vyroben 

nízkotlakým způsobem a je určen pro výtlačné vyfukování (Obr. 27). HDPE 5502 je 

materiálem s vyrovnaným poměrem mezi pevností a tzv. Stress Crack Resistence (ESCR). 

Byl vyvinut speciálně pro výrobu dutých předmětů pro domácí chemii, průmyslovou chemii a 

čistící prostředky. HDPE 5502 se dodává ve formě palet a obsahuje antioxidanty. Zpracovává 

se při doporučených teplotách mezi 180°C až 220°C [30]. 

 

 

Obr. 27 PE vzorky  

 

Tab. 5 Přehled základních parametrů HDPE 5502 

Vlastnost Metoda Jednotka Typická hodnota 

Hustota ISO 1183 g/ cm3 0,954 

Rychlost tečení 

(190°C/2,16 kg) 

ISO 1133/D g/ 10 min. 0,200 

Rychlost tečení 

(190°C/2,16 kg) 

ISO 1133/G g/ 10 min. 20 

ESCR Antarox 100% ASTM B 1693B H F50 = 50 

Vrubová houževnatost 

(dle Charpyho při 23°C) 

ISO 179-1 kJ/ m2 16 
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4.2.2 Zkouška tahem 

Před každým měřením je nezbytné změřit rozměry vzorku digitálním posuvným 

měřidlem (s přesností na 0,01 mm). Měří se tloušťka h a šířka b minimálně ve třech místech, z 

nichž se vypočítají průměrné hodnoty. Tyto hodnoty se zadají do programu pro každé měření. 

Sevřeme zkušební těleso do čelistí a spustíme tahovou zkoušku. Počítačový program trhacího 

stroje vytvoří grafickou závislost zatěžujícího napětí σ [MPa] na poměrném prodloužení ε [%] 

a naměřená data přesune do tabulky naměřených hodnot. 

Zkouška je prováděna dle normy ČSN EN ISO 527-2, rozměry zkušebního tělíska typu 

5A jsou uvedeny v Tab. 4. Bylo provedeno celkem 10 měření, z nichž byla stanovena 

průměrná hodnota 
−

x  a směrodatná odchylka s. Měření bylo prováděno při pokojové teplotě 

23°C. 

Pro vyhodnocení tahové zkoušky budou použity hodnoty meze kluzu a modulu 

pružnosti v tahu. Typická tahová křivka je na obrázku 28 a naměřené hodnoty v tabulce 6. 

 

4.2.3 Výsledky 

Tab. 6 Výsledné hodnoty tahové zkoušky HDPE 

č. vz. Šířka  

[mm] 

Tloušťka  

[mm] 

Poč. průřez  

[mm2] 

Rp  

[MPa] 

E  

[MPa] 

1 6,40 1,59 10,18 29,77 230,00 

2 6,39 1,25 7,99 27,48 160,00 

3 6,39 1,10 7,03 28,74 201,00 

4 6,35 1,78 11,30 28,20 116,00 

5 6,41 0,99 6,35 28,05 105,00 

6 6,39 1,12 7,16 30,60 118,00 

7 6,38 0,99 6,32 29,51 219,00 

8 6,35 1,55 9,84 31,07 196,00 

9 6,42 1,25 8,03 29,01 170,00 

10 6,49 1,07 6,94 29,77 230,00 

x
−

 6,40 1,27 8,11 29,22 174,50 
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s 0,04 1,26 1,74 1,14 48,28 

 

 

Obr. 28  Tahový diagram HDPE 
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Obr. 29 Tahový diagram HDPE [30] 
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Obr. 30 Zkušební vzorky po tahové zkoušce 

 

4.2.4 Diskuze výsledků  

Dle výsledků proběhlo měření meze kluzu vcelku správně. Průměrná hodnota činí 

29,22 MPa se směrodatnou odchylkou 1,14 MPa. Nicméně se zde vyskytují menší 

nesrovnalosti (např. vzorek č. 8 a jeho hodnota 31,07 MPa). Tabulkové hodnoty totiž uvádějí 

hodnotu 26-30 MPa (viz. Tab. 7). Avšak měření Youngova modulu tak přesné nebylo. 

Tabulkové hodnoty se sice liší, přesto by se tento modul měl pohybovat v rozmezí 0,42-1,40 

GPa (viz. Tab. 9). Našim výsledkem je hodnota 0,17 GPa se směrodatnou odchylkou 0,05 

GPa. Grafické zobrazení výsledků je zobrazeno na Obr. 33 a 34. 

Měření Youngova modulu bylo ovlivněno jednak nepoužitím extenzometru během 

tahové zkoušky, ale také protože vzorky použité k této bakalářské práci nebyly vyrobeny 

přímo pro tuto práci. Nacházely se delší dobu v kanceláři vedoucího této práce, kde byly 

vystaveny degradaci kyslíkem, ozonem, UV zářením a relativně velkým teplotám zejména v 

létě. 

HDPE a mnoho jiných syntetických polymerů je náchylných především na degradaci 

vlivem atmosférického ozonu, tepelného a UV záření, protože má dostatečnou energii na 

štěpení C-C vazeb. K maximální degradaci polyetylénu dochází při vlnové délce 300 nm, 

čímž dochází ke ztrátě mechanické celistvosti a pevnosti se snížením průměrné molekulové 

hmotnosti. Z Obr. 31 je vidět, že k degradaci polyethylenu dochází přes náhodné nebo 

řetězové degradace (depolymerizace reakce) započaté tepelným nebo UV záření. V 

makromolekule polyetylenu dochází ke vzniku radikálů na hlavním řetězci, k rozpadu 

hlavního řetězce na radikály a nenasycené sloučeniny (obsahující 2-ité vazby). Dochází k 
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náhodnému štěpení vazeb (pokles molekulové hmotnosti) nebo k štěpení koncových vazeb 

(narušení celého polymeru) [33]. 

 

CH2 CH

H

CH2 CH2

CH2

H2C

CH2 CH CH2 CH2 CH2 CH3

CH2 CH CH2 + CH2 CH2 CH3

+ CH2 CH CH2 CH2 CH2 CH3 

Obr. 31 Degradace PE [33] 

 

Tyto vzorky HDPE 5502 byly původně měřeny v roce 2011 Bc. Danielou Bílkovou z 

Trenčianské Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, která taktéž zkoumala mez kluzu a 

Youngův modul pružnosti. Výsledky jsou uvedeny na obrázku 29. Tehdy vykazovaly vzorky 

tyto hodnoty: mez kluzu Rp= 20,7 MPa a Youngův modul E= 1193,2 MPa. Změnil se i 

průběh obou závislostí, což je vidět na obrázcích 28 a 29 a také i na obrázcích 33 a 34. Z 

čehož je evidentní, že materiál degradoval [30]. Pro srovnání v tabulkách 8 a 10 uvádíme 

hodnoty meze kluzu a Youngova modulu některých materiálů. Vysvětlení těchto jevů z 

makroskopického hlediska může být následující. 

Nejčastější vyšší strukturní jednotkou, která vzniká krystalizací makromolekul z 

taveniny, jsou sférolity. Pokud sférolity v procesu krystalizace vznikají v dostatečné 

vzdálenosti od sebe, pak mají kulovitý tvar. Pokud se dotýkají, vytvářejí mnohostěny. Přitom 

se rozlišují dva základní typy morfologických struktur sférolitů (Obr. 32): 

 a) radiální sférolity; mají vláknitou strukturu orientovanou z centra sférolitu k jeho 

okrajům. 

 b) kruhové sférolity; mají tmavé a světlé pravidelně se opakující koncentrické kruhy, 

které vznikají z rozdílné hustoty krystalických a amorfních oblastí. 
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Obr. 32 Znázornění morfologických struktur sférolitů při pozorování v polarizovaném světle 

 

Struktura sférolitů se může tvořit z uspořádaných lamel nebo fibril. Makromolekuly 

složené v lamelách jsou orientovány kolmo na poloměr sférolitu. Rozměry sférolitů mohou 

být od mikrometru až po několik milimetrů. Při vysoké teplotě a dlouhých časech vznikají 

velké sférolity, protože počet krystalizačních center je malý a podmínky pro lepší 

přemísťování řetězců a růst sférolitů jsou dobré. Naopak, při velkém podchlazení vzniká 

velký počet krystalizačních center, rychlost růstu sférolitů je malá a vzniká struktura s 

drobnými sférolitmi. 

Velikost a počet sférolitů velmi ovlivňujě mechanické vlastnosti polymerů, a to 

následovně: 

• velké sférolity zvyšují odolnost proti deformaci - moduly pevnosti v tahu a ohybu, ale 

snižují odolnost proti nárazu - houževnatost; 

• malé sférolity zvyšují odolnost proti nárazu - houževnatost, ale snižují odolnost proti 

deformaci.  

Je tedy prevděpodobné, že degradace struktury vlivem zvýšené teploty a UV záření 

způsobí zmenšování sferolitů, což se projeví poklesem Youngova modulu, ale i růstem meze 

kluzu, jinými slovy skluzové roviny mezi jednotlivými krystaly. 
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Obr. 33 Grafické zobrazení výsledných mezí kluzu 

 

E

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

č. vz.

M
P

a

 

Obr. 34 Grafické zobrazení výsledných Youngových modulů 

 

Tab. 7 Tabulkové hodnoty meze kluzu HDPE 

Zdroj Uvedená hodnota meze kluzu 

(MPa) 

[34] 26-30 

[35] 28 

[36] 28 
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Tab. 8  Přehled vybraných mezí kluzu pro různé materiály [37, 38, 39] 

Materiál Mez kluzu 

(MPa) 

ocel 14340 588 

ocel 16341 1222 

ocel 12050 400 

Ti slitiny až 1400 

měď 60 

hořčík 21 

hliník 160 

PVC 70 

PP 26 

lidská kůže 15 

 

Tab. 9 Tabulkové hodnoty modulu pružnosti HDPE 

Zdroj Uvedená hodnota 

modulu pružnosti 

(GPa) 

[40] 0,42-1,05 

[41]   0,8 

[42]   0,60-1,40 

 

Tab. 10 Přehled vybraných modulů pružnosti pro různé materiály [39, 43]   

Materiál E (GPa) 

ocel 12050 211 

beton 12/15 27 
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wolfram 390 

železo α  212 

olovo 16 

nikl 205 

PVC 3 

PP 1,45 

dřevo 9- 20 

kontaktní čočky 0,4-1,4 
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5 ZÁVĚR 

V BP byl zpracován literární přehled o problematice HDPE, jak po stránce strukturní, 

tak i po stránce jeho fyzikálních vlastností a využití v praxi. 

Relativně podrobně byla rozpracována problematika mechanických zkoušek polymerů 

z pohledu experimentálních závislostí. 

Zvláštní pozornost byla věnována samotné přístrojové technice využívané při měření 

tahových křivek, a to i z pohledu technických komponentů, které zabezpečují funkčnost 

těchto zařízení. 

V BP byla podrobně popsána metoda přípravy zkušebních vzorků, která je doplněna i 

obrázkovým materiálem. 

Samotné experimentální výsledky jsou prezentovány ve formě grafů a tabulek i se 

statistickýn zpracováním výsledků. 

Získané výsledky ukazují na rozkladný proces HDPE způsobený pravděpodobně 

relativně vysokou skladovací teplotou vzorků a UV zářením. Proces se projevil zejména 

velkým poklesem Youngova modulu oproti nezávisle měřeným vzorkům. Došlo i k zásadním 

změnám v průběhů tahových křivek. 

Celkově se tedy domníváme, že vytyčené cíle BP byly splněny. 
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