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Abstrakct 

ABSTRAKT 

V bakalářské práci je řešena problematika mikrostruktury a mechanických vlastností 

kompozitních materiálů s uhlíkovými vlákny. 

V  teoretické části jsou vysvětleny jednotlivé pojmy, základní vlastnosti kompozitních 

materiálů a problematika materiálu na bázi uhlíkových vláken, což je nezbytné pro následnou 

praktickou část. Cílem bakalářské práce je ukázat a pochopit princip charakteristického 

chování vláknového kompozitu při mechanickém namáhání. 

Stěžejní částí je část praktická, která se zabývá provedením mechanických zkoušek 

na zkušebních vzorcích a jejich následným vyhodnocením z hlediska mikrostruktury 

a chování materiálu. Cílem je porovnání získaných výsledků mechanických zkoušek 

v laboratorních podmínkách s tabelovanými hodnotami. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Mikrostruktura, kompozitní materiály, uhlíková vlákna, mechanické zkoušky 

ABSTRACT 

The work is focused on the problem of micro-structure and mechanical properties of the 

composites with carbon fibers. 

The key terms of this area, the basic properties of composites, and the problems of materials 

that are based on carbon fibers are described in the theoretical part of this work (the 

theoretical information are further used in the practical part).  

The main goal is to demonstrate the principles of characteristic behavior of composites under 

mechanical stress. The mechanical tests and properties of test samples and their evaluations 

are shown in the experimental part of this work. Finally, the comparison of obtained results 

with the reference values is shown in the conclusion. 
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1 ÚVOD 

Zdokonalovat vlastnosti do té doby existujících materiálů začalo lidstvo již v dávné minulosti. 

Podnětem bylo především to, že člověku už nestačily materiály, které měl kolem sebe, a tak 

kombinoval jednotlivé materiály na celek pro konkrétní účely. Lidé inspirováni přírodou 

a sami sebou začali vytvářet první umělé kompozity. Za přírodní kompozitní strukturu lze 

považovat například dřevo, lidské kosti, včelí plástve nebo dokonce mořský korál.  

První uměle vytvořené kompozity byly cihly vyztužené slámou, beton a malty Římanů, 

mongolské luky nebo třeba japonské meče. Dnes lze na základě znalostí a dlouholetých 

zkušeností vytvářet kompozity kombinované ze všech hlavních tříd materiálů, organických 

i anorganických. [1] 

V práci bude vysvětleno zjednodušeným způsobem problematika vláknových kompozitních 

materiálů, především pak těch s uhlíkovými vlákny. Jak již v polovině 20. století citoval jeden 

americký univerzitní profesor výrok: "Carbon, an old but new material", v překladu: "Uhlík, 

starý, ale přesto nový materiál", tak ani dnes zdaleka neztrácí tato výstižná věta na významu. 

Stručně řečeno, vývoj šel tak rychle kupředu, že od výroby tuh do tužek jsme dnes schopni 

vytvořit materiály, které nám umožní létat do vesmíru. Kombinací především pevnosti, 

lehkosti a odolnosti vůči nejrůznějším vlivům prostředí je zajištěno, že jsou uhlíkové 

materiály stále žádanějším produktem dnešní doby. Využití nacházejí téměř ve všech 

oblastech lidské činnosti, zjednodušují každodenní život a stávají se nenahraditelnou součástí 

mnoha aplikací. [1] 

S vybranými typy kompozitních materiálů s uhlíkovými vlákny se bude možné seznámit 

i prakticky, kdy se za pomocí mechanického zkoušení a rozboru mikrostruktury srovnáním 

s již danými hodnotami ověří, zda jim budou odpovídat naměřené velikosti charakteristických 

vlastností těchto progresivních materiálů. To je také cílem této bakalářské práce. 
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 

Za kompozit lze označit materiál, složený ze dvou a více fází, které se liší mechanickými, 

fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Složkou spojitou je matrice, která slouží jako pojivo. 

Její funkcí je přenášet mechanické zatížení na výztuž a chránit ji před poškozením vnějším 

prostředím. Jako plnivo slouží již zmíněná výztuž. Tato nespojitá fáze má výrazně lepší 

mechanické vlastnosti v porovnání s matricí, proto je její hlavní funkcí zlepšit mechanické 

vlastnosti matrice a zajistit přenos zatížení, které na kompozit působí. Další nezbytnou 

složkou je tzv. mezifáze. Tvoří rozhraní mezi matricí a výztuží zajišťující přenos vnějšího 

napětí z matrice do výztuže.  

Aby byl vícefázový materiál zařazen mezi kompozitní materiály, musí být splněny následující 

podmínky: kompozit musí být připraven mechanickým mísením složek, podíl výztuže musí 

být vetší než 5% a výztuž by měla být výrazně pevnější v tahu a tužší než matrice.  

Formulací jak definovat kompozitní materiály existuje nespočet. Některé z nich ale 

byly hodně obecné a obsahovaly množství nedostatků. Na základě řady tvrzení lze kompozitní 

materiály definovat takto: 

"Kompozit je každý materiálový systém, který je složen z více (nejméně dvou) fází, z nichž 

alespoň jedna je pevná, s makroskopicky rozeznatelným rozhraním mezi fázemi, a který 

dosahuje vlastností, které nemohou být dosaženy kteroukoli složkou (fází) samostatně ani 

prostou sumací." [1] 

Nevýhody kompozitních materiálů se nejčastěji projevují ve fázi výroby, kde se klade důraz 

na přesné dodržení technologických postupů, na které jsou kompozity citlivé. Daný poměr 

výztuže a matrice, orientace vláken a způsob vytvrzování mají velký vliv na žádoucí 

vlastnosti budoucího materiálu. Výroba je ovlivněna hlavně účinky vnějšího prostředí. [2] 
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2.1 Základní vlastnosti kompozitních materiálů 

2.1.1 Synergismus 

Charakteristické chování kompozitních materiálů je tzv. synergismus. Znamená to, 

že spojením dvou složek vznikne nový materiál unikátních vlastností, kterých nedosáhneme 

pouze poměrným sečtením vlastností jednotlivých složek. Matematicky lze tento jev vyjádřit 

„chybnou" rovnicí: 1 + 2 = 5. Proto je výhodné připravit kompozit s co nejsilnějším 

synergickým efektem u vlastností, na kterých klademe nejvyšší důraz. [2, 3] 

Graficky lze synergické spolupůsobení znázornit jako na obr. 1. 

 

 

Obr. 1: Synergické chování složek kompozitu. [2] 

2.1.2 Homogenita a nehomogenita 

Složením kompozitů ze dvou a více oddělených fází je jasné, že vnitřně se jedná o materiál 

nehomogenní, ale z makroskopického hlediska se bere tento technický materiál jako 

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

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

souvislosti je to však dovoleno dovolit. [3] 

2.1.3 Anizotropie 

Díky uspořádání je většina kompozitních materiálů silně anizotropních, tzn., že výsledné 

vlastnosti kompozitu záleží na směru uložení vyztužujících vláken. S anizotropií se lze 

vyrovnat vhodným uspořádáním (lamináty) nebo se jí dá vhodně využít, např. u lyží. [3] 
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2.2 Rozdělení kompozitních materiálů 

Vzhledem k velkému počtu sortimentu kompozitních materiálů jsou děleny dle určitých 

kritérií. V praxi nám stačí dvě nejběžnější hlediska rozdělení, a to dle typu matrice a dle 

geometrie zpevňující fáze.  

2.2.1 Dělení podle typu matrice 

 Kompozity s polymerní matricí - PMC (Plastic Matrix Composites). Matrici může 

tvořit termoplast, reaktoplast nebo sesíťovaný elastomer. Výztuž většinou vláknová 

(vlákna skelná, uhlíková nebo aramidová). 

 Kompozity s kovovou matricí - MMC (Metal Matrix Composites). Matrice je tvořena 

lehkými, např. hliníkovými, hořčíkovými slitinami, ale třeba i slitinami železa nebo 

niklu. Vyztužující fázi mohou tvořit keramické i kovové materiály. 

 Kompozity s keramickou matricí - CMC (Ceramic Matrix Composites). Složky 

matrice jsou především oxidy, karbidy a nitridy křemíku. Nejvhodnější výztuží pro 

tyto materiály jsou uhlíková a keramická vlákna. 

 Kompozity s uhlíkovou matricí (Carbon Matrix Composites). Matrici tvoří uhlík 

v různém strukturním uspořádání, vyztužující fázi pak tvoří uhlíková vlákna. [3, 4, 5] 

2.2.2 Dělení podle tvaru zpevňující fáze 

 Částicové (granulární) kompozity. Jsou to kompozity s částicemi ve tvaru kuliček, 

destiček nebo jehliček náhodně nebo přednostně orientovaných. Obvykle se jeví jako 

izotropní. Částice zlepšují tuhost kompozitních materiálů, ale nezvyšují jejich tahovou 

pevnost. 

 Vláknové (fibrilární) kompozity. Rozložení (disperze) výztuže je zde ve formě vláken 

spojitých, dlouhých nebo krátkých. U vláken převládá podélný rozměr bez ohybové 

tuhosti. Podrobnějšímu výkladu je věnována samostatná kapitola. 

 Deskové (lamelární) kompozity. Matrice i disperze výztuže jsou od sebe obtížně 

rozeznatelné kvůli vzájemně se střídajícím deskám, ze kterých je matrice i výztuž 

složena. [4, 5, 6] 
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Ilustrativní zobrazení základního dělení kompozitních materiálů podle tvaru a uspořádání 

výztuže je uvedeno na obr. 2. 

 

Obr. 2: Dělení kompozitních materiálů podle tvaru a uspořádání výztuže. [2] 

 

Pro obsáhlý popis charakteristik druhů vláken, matric kompozitů a jejich vzájemných 

kombinací jsou následující kapitoly věnovány pouze konkrétnímu typu kompozitu, a to 

vláknovým kompozitům s uhlíkovými vlákny a polymerní matricí. 
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3 VLÁKNOVÉ KOMPOZITY 

Jedná se o velmi důležitou třídu kompozitních materiálů, především kvůli své schopnosti 

dosahovat vysokých pevností. 

Návrh kompozitu již bere v úvahu účel konečného výrobku i podmínky jeho namáhání. 

Na oblasti aplikace těchto kompozitů závisí výběr postupu přípravy a výroby vláknových 

kompozitů, ale také druh, materiál a vlastnosti vláken a matrice. Variabilita kombinování 

matrice a vláken je široká, ale musí se brát v potaz to, aby se dosáhlo optimálních vlastností, 

přijatelné životnosti a co nejefektivnějšího synergického účinku. Ten je nejvýznamnější 

v případě, kdy vlákna i matrice mohou být samostatně velmi křehké, avšak spojením 

v kompozit dosahuje materiál určité lomové houževnatosti, tj. je odolný proti náhlému 

křehkému porušení. Trhlina šířící se kolmo na směr vláken je zabrzděna na mezifázovém 

rozhraní matrice-vlákno a změní směr podél tohoto rozhraní, což je patrné z obr. 3. [3, 6, 7, 8] 

 

Obr. 3: Mechanizmus interakce trhliny na rozhraní matrice-vlákno [8] 

Vlákna se k technickým aplikacím kvůli malým průřezům nepoužívají přímo. Proto 

se vkládají do matrice, a tím tvoří vláknový kompozit. Do matrice jsou ve většině případů 

vlákna vkládána již jako upravené produkty, například ve formě rohoží, rovingů nebo tkanin. 

Rozdíly jsou ve způsobu uložení a hustotě vláken, ve výrobě nebo v typu křížení vláken, tzv. 

vazbě. Nejběžnější typy vazeb tkanin jsou zobrazeny na obr. 4. [6] 

 

Obr. 4: Typy vazeb tkanin. [9] 
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Plátnová vazba - Vazba nejjednodušší, nejpevnější, ale nejméně poddajná při tvarování. 

Je tvarově stálá a při řezání se netřepí. [6, 10] 

Keprová vazba - Vlákna jsou méně zvlněná, a tím je vazba pevnější a vykazuje vyšší tuhost. 

Tvarování je příznivější než v předešlém případě, a proto jsou vhodné pro tvarové prvky. [6] 

Atlasová vazba - Je nejméně pevnou a zároveň nejméně zvlněnou vazbou s hladkým 

povrchem. Je vhodná pro prostorově složitější prvky. [6, 10] 

3.1 Klasifikace vláknového kompozitu 

Na základě teoretických i experimentálních vlastností se mohou vláknové kompozity rozdělit 

z hlediska délky a prostorového uspořádání vláken do dvou tříd - na kompozity jednovrstvé 

a vícevrstvé, jak je  graficky znázorněno na obr. 5. 

 

Obr. 5: Rozdělení vláknových kompozitních materiálů. [7] 

Jednovrstvý kompozit může být vyroben z několika samostatných stejně orientovaných vrstev 

totožných vlastností a dohromady je pokládáme za jednovrstvý materiál, tj. jednosměrový 

kompozit. Jedná se například o kompozity tvarované litím do forem nebo za určitých 

podmínek i kompozity z netkaných rohoží. Do třídy jednosměrových kompozitů řadíme 

kompozity krátkovláknové a dlouhovláknové, dále prepregy a tažené profily. 

Vícevrstvé neboli mnohosměrové kompozity jsou složeny z několika jednovrstvých 

kompozitů, které se střídavě orientují. Jednotlivé vrstvy jsou velmi tenké a nelze je využít 

samostatně. Proto se dohromady spojují vrstvy stejných (lamináty) nebo odlišných (hybridní 

lamináty) složek do vícevrstvého kompozitu, který je pak možné využít v technických 
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aplikacích. Do této skupiny lze opět zařadit krátkovláknové a dlouhovláknové kompozity, 

prepregy, lamináty, lamináty s tkanou a netkanou výztuží a tažené profily.  

Krátkovláknové kompozity jsou takové, kde délka vlákna ovlivňuje jejich vlastnosti. Poměr 

délka / průměr vlákna je menší než 100. Nelze dost dobře řídit směr uspořádání těchto 

krátkých diskontinuálních vláken, a proto obecně předpokládáme jejich orientaci jako 

nahodilou. Z tohoto důvodu mohou být vlastnosti kompozitu izotropní, tzn., že nejsou 

po tloušťce desky závislé na směru. 

Dlouhovláknové kompozity jsou vyztuženy spojitými vlákny. Vlákna mají poměr 

délka / průměr větší než 100. V těchto kompozitech zatížení působí přímo na vlákna, která 

jsou hlavní nosnou složkou ve směru namáhání. Matrice tyto vlákna pojí a chrání. [3, 7] 

Pro lepší představivost jsou uvedeny na obr. 6 některé charakteristické typy a prostorové 

uspořádání vláknových kompozitů. [11] 

 

Obr. 6: Typy vláknových kompozitů a jejich prostorové uspořádání. [11] 

a) jednosměrná dlouhá vlákna, b) jednosměrná krátká vlákna, c) dvousměrné vyztužení 

(křížová tkanina, rohož), d) vícesměrné vyztužení, e) náhodná orientace vláken, f) náhodná 

orientace krátkých vláken. 

3.2 Výroba vláknového kompozitu 

Pro výrobu kompozitu s vláknovou výztuží a polymerní matricí existuje několik metod. 

Nejběžnější z nich je za pomocí použití tkaniny, protože zaručuje stejnou orientaci všech 

vláken do dvou hlavních směrů. Pro tento účel jsou nejčastěji užívány tzv. prepregy. Textilie 

je zalita pryskyřicí, která se stává matricí. Materiál má pak tloušťku 1 až 3 mm. Obsah 

pryskyřice se pohybuje kolem 35 %. Prepregy jsou dodávány ve formě rolí, což umožňuje 
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snadnou manipulaci. Mají i další výhody, tj. kontrola obsahu pryskyřice nebo možnost 

dlouhodobého skladování. [12] 

Kompozity z vláken nebo prepregů je možné vyrobit několika způsoby.  

 Formováním - Formování se provádí ručně, poloautomaticky nebo automaticky, 

a to lisováním a injektáží. Při lisování je tkanina zalita do formy za použití válečku, 

přetlaku nebo vakua. Výroba kompozitu metodou lisování je znázorněna na obr. 7. 

[3, 12, 13, 24] 

 

Obr. 7: Princip metody lisování pomocí vakua. [13] 

 Navíjením - Tato metoda je vhodná zejména pro výrobu velkých rotačně symetrických 

součástí, jako jsou větrné turbíny. Spojitá vlákna jsou navíjena na  vhodnou formu, kde 

se zalijí pryskyřicí, jak je patrné z obr. 8. [3, 12, 13, 24] 

 

 

Obr. 8: Princip metody navíjením. [13] 

 



Vláknové kompozity s polymerní matricí 

 

 - 12 - Martina Kalová
® 

 

 Protlačováním - Jedná se o speciální metodu, zvanou pultruze, ukázanou na obr. 9. 

Vlákna jsou protahována formovací tryskou a v ní současně sycena pryskyřicí. Vyrábí 

se tak profilové kompozity. [3, 12] 

 

Obr. 9: Princip metody pultruze. [13] 

3.3 Vláknová výztuž 

V kompozitech se používají nejrůznější druhy známých vláken. Široké spektrum těchto 

vláken je pak možné rozdělit dle materiálu následovně: 

 Skleněná vlákna 

 Uhlíková a grafitová vlákna 

 Polymerní vlákna  

 Keramická vlákna 

 Kovová vlákna 

 Aramidová a silonová vlákna 

 Přírodní vlákna 

 Whiskery 

Ve spojení s vhodnou matricí lze dosáhnout velmi pevného, tuhého a houževnatého materiálu. 

V porovnání s kompaktními materiály jsou vlákna ze stejného materiálu mnohem pevnější 

ve směru podélném. Je to dáno tím, že díky malým průřezovým rozměrům vlákna 

je minimalizován počet vad a nečistot, které pevnost snižují [3, 8]. Srovnání mechanických 

vlastností vybraných vláken a konvenčních materiálů v kompaktu je uvedeno v následující 

tabulce (tab. 1). 
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Tab. 1: Vlastnosti vláken a konvenčních materiálů v kompaktu [7] 

Materiál 

Modul 

pružnosti v 

tahu E 

(GPa) 

Mez pevnosti 

v tahu σP 

(GPa) 

Hustota  

ρ 

(g.cm
-3

) 

Měrný 

modul 

E/ρ 

Měrná 

pevnost 

σP/ρ 

Vlákna 

E-sklo 72,4 3,5* 2,54 28,5 1,38 

S-sklo 85,5 4,6* 2,48 34,5 1,85 

Vysokomodulový 

grafit 
390,0 2,1 1,90 205,0 1,1 

Vysokopevnostní 

grafit 
240,0 2,5 1,90 126,0 1,3 

Bór 385,0 2,8 2,63 146,0 1,10 

Wolfram 414,0 4,2 19,30 21,0 0,22 

Kevlar 49 130,0 2,8 1,50 87,0 1,87 

Konvenční materiály 

Ocel 210,0 0,34-2,1 7,8 26,9 0,043-0,27 

Hliníkové slitiny 70,0 0,14-0,62 2,7 25,9 0,052-0,23 

Sklo 70,0 0,7-2,1 2,5 28,0 0,28-0,84 

Wolfram 350,0 1,1-4,1 19,30 18,1 0,057-0,21 

* Hodnoty panenské pevnosti. Hodnoty skutečné pevnosti před zabudováním do kompozitu jsou cca 2,1 GPa. 
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4 UHLÍKOVÁ VLÁKNA 

Označují se tak vlákna s vysokými mechanickými parametry. Uhlíkové vlákno je tenký 

a dlouhý pramen materiálu z převážně uhlíkových atomů spojených v krystaly. Atomy jsou 

prakticky orientovány s podélnou osou vláken. Jejich pevnost je několikanásobně vyšší než 

u nejlepších ocelí. Výroba uhlíkových vláken je specifická oproti výrobě vláken ostatních, 

a to především díky vlastnostem uhlíku, který netaje, není tažný a je chemicky odolný proti 

rozpouštědlům. Vlákna jsou pak výsledkem řízené pyrolýzy. Výchozí organické suroviny jsou 

sami o sobě ve formě vlákna, protože karbonizací těchto netajících prekurzorů se uchovává 

jejich tvar. Ke zlepšení mechanických vlastností dochází až se stoupající teplotou při procesu 

grafitizace.  

Uhlíková vlákna se používají zejména jako výztuž pro výrobu kompozitních materiálů. 

Kombinují se s matricí polymerní do teploty 200 °C, s kovovou a keramickou za vyšších 

teplot a pro teploty použití nad 2500 °C s matricí uhlíkovou. Díky kombinaci extrémní 

pevnosti, vysoké tuhosti, tepelné odolnosti a nízké měrné hmotnosti nachází kompozity 

uplatnění např. v oblastech automobilového a leteckého průmyslu nebo také při výrobě 

sportovních potřeb. Význam uhlíkových materiálů neustále roste, avšak problém je jejich 

vysoká cena. [12] 

4.1 Historie uhlíkových vláken 

Za první uhlíková vlákna jsou oficiálně považována karbonizovaná bambusová vlákna 

a bavlněné nitě použity Edisonem v roce 1879 jako vlákna do žárovek.  

V polovině 20. století začala výroba uhlíkových vláken ze syntetického hedvábí (rayonu). 

Jednalo se o uhlíkové plsti sloužící jako tepelná izolace.  

Příčinou významného pokroku v roce 1959 bylo zjištění firmou Union Carbide, 

že vytahováním vláken za vysokých teplot lze zvýšit modul plasticity, a tím dosáhnout 

výrazných mechanických vlastností. [12] 

4.2 Rozdělení uhlíkových vláken 

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

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

z praktických důvodů. 

Klasifikace se provádí dle hodnot modulu pružnosti a pevnosti: 
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4.2.1 Uhlíková vlákna s nižšími mechanickými parametry 

Prekurzorem pro výrobu těchto vláken s průměrnými mechanickými parametry jsou převážně 

izotropní smoly. Proto jsou tato vlákna označována i jako izotropní. Nejsou vhodná 

pro výrobu kompozitních materiálů, ale dají se využít jako rozptýlená výztuž do betonových 

a cementových součástí, především pak jako vysokoteplotní izolace ve formě plstí a textilií. 

Jejich pevnost v tahu je nižší jak 1000 MPa a modul pružnosti nižší jak 100 GPa. [4, 12, 14] 

4.2.2 Uhlíková vlákna s vysokými mechanickými parametry 

Pokud se obecně mluví o uhlíkových vláknech, myslí se tím právě tato vlákna a vysokými 

mecanickými parametry. Významnou charakteristikou jsou specifické hodnoty pevnosti 

v tahu a modulu pružnosti. Modul pružnosti dosahuje velikosti 3,5 - 7 GPa u vláken na bázi 

polyakrylonitrilu (PAN), u vláken na bázi mezofázových smol dosahuje modul pružnosti 

230 - 930 GPa. [4, 12, 14] 

Vlákna můžeme rozčlenit dle mechanických parametrů na: 

 vysokopevnostní uhlíková vlákna (HS = ,,highstrength“), 

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

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

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

dále také na dutá, mletá a recyklovaná uhlíková vlákna. 

Toto dělení je ale nepřesné kvůli neustálému kombinování mechanických parametrů pevnosti 

a pružnosti, a tak vznikají nové série vláken. Proto je za vhodnější klasifikaci považováno 

rozlišení dle prekurzoru vláken s vysokými parametry na:  

 vlákna na bázi PAN, 

 vlákna na bázi smol a mezofáze. [4, 6, 12] 

Srovnání charakteristických parametrů vláken je zobrazeno v tab. 2 níže. 

 

Tab. 2: Charakteristiky uhlíkových vláken [12] 

Vlákna Odolnost [MPa] Modul [GPa] 

Izotropní 900 60 

Na bázi PAN 4000 300 

Na bázi mezofáze 2000 500 
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4.3 Výroba uhlíkových vláken 

Uhlíková vlákna se nejčastěji vyrábí pyrolýzou polymerů dvěma způsoby. Tou běžnější 

metodou je výroba z umělých polymerů - polyakrylonitrilu (PAN) jako výchozí suroviny 

(prekurzor). Druhá metoda využívá k výrobě přírodní polymery - suroviny bohaté 

na uhlík. [3,6] 

4.3.1 Výroba vláken na bázi PAN 

Základem vláken je prekurzor vyrobený z kopolymeru, nejčastěji jako směs akrylonitrilu 

a kyseliny akrylové. Polymer, případně kopolymer v roztoku, je tlačen přes trysku s tisíci 

až statisíci otvory v řádech desetin milimetru. Vlákna se vytváří při průchodu srážecí lázní 

nebo v proudu vlažného vzduchu způsobujícího odpaření rozpouštědla. Následně se vlákna 

promyjí a vytahují v atmosféře vodní páry, čímž se získá maximální orientace lamel ve směru 

osy vlákna. Získané nitě složené z 3000 až 12000 vláken průměru deseti mikrometrů jsou 

navinuty na cívky. [3,6] 

Schéma výroby uhlíkových vláken pyrolýzou PAN je uvedeno níže na obr. 10. 

 

Obr. 10: Schéma výroby vláken na bázi PAN. [12, 14] 

 

Během celé výroby uhlíkových vláken je důležité udržovat orientaci vazeb mezi atomy uhlíku 

paralelně s osou vláken, což je nutné pro dosažení žádoucí pevnosti a modulu pružnosti 
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při namáhání ve směru této osy. Toho lze dosáhnout vlivem dloužení výchozího polymeru 

a působením tahového napětí. Poté je třeba orientaci polymerních řetězců stabilizovat oxidací 

na vzduchu při 220°C po dobu 1-2 hodin. Výsledné vlákno zčerná a stane se netavitelným, 

tedy termálně stabilním díky kyslíkovým můstkům, které zajistí vazbu mezi řetězci. Tím je 

struktura stabilní a odolná proti měknutí. [3, 6, 12] 

Následuje proces karbonizace probíhající za teplot 1100 až 1500°C asi 30 až 60 sekund 

v inertní atmosféře cirkulujícího dusíku. Dochází k rozkladu makromolekul- vodík, dusík 

a kyslík tvořící těkavé látky, které se promýváním a katalytickým spalováním postupně 

eliminují. Zbytek hmoty (kolem 90%) nyní tvoří uhlík. Vlákna jsou tedy v této fází 

nejpevnější. [3, 12] 

Po karbonizaci je na řadě grafitizace. Jedná se o termální proces při vysokých teplotách kolem 

2500°C a ne o přeměnu vlákna na grafit, protože vlákna PAN jsou negrafitovatelná. 

Grafitizace probíhá v dusíkové nebo argonové atmosféře indukčních pecí asi 15 až 20 sekund, 

kde dochází k uspořádání a nárůstu grafenových vrstev. Jedná se o jednoatomové vrstvy 

tvořené atomy uhlíku, které jsou základní stavební jednotkou grafitu. Tímto způsobem je pak 

dosaženo vláken s vysokým modulem pružnosti, ale pevnost růstem grafitových krystalů 

klesá. Celý proces je dokončen povrchovou úpravou, aby bylo dosaženo adheze vláken 

k matrici, nejčastěji na bázi pryskyřic [3, 12, 14]. Shrnutí vývoje složení vláken během 

výrobního cyklu je uvedeno v tab. 3. 

 

Tab. 3: Vývoj vláken z PAN během výroby [12] 

Fáze Probíhající procesy 
Složení (%) 

C H N O 

Spřádání Protahování a vyrovnávání řetězců PAN 68 6 26  

Oxidace 

Dehydrogenace 

Fixace kyslíku 

Tvorba můstků mezi řetězci 

65 5 22 8 

Karbonizace 

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

Vysokoteplotní 

opracování 

>2500°C 

Eliminace posledních heteroatomů 

Nárůst orientace a velikosti polyaromatických 

krystalů 

100    
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4.3.2 Výroba vláken na bázi smol a mezofáze 

Pro následující způsob výroby uhlíkových vláken je zapotřebí vstupních surovin s vysokým 

obsahem uhlíku. Tomu odpovídají svým složením smoly na bázi dehtu, ať už smoly 

černouhelné nebo ropné. 

Po tepelném zpracování surovin nad 350°C vznikne anizotropní mezofáze s vysokým 

obsahem kapalných krystalů. Spřádáním mezofázové smoly při asi 360°C vznikají z kapaliny 

vlákna, která mají vysoký stupeň orientace ve směru osy výsledných vláken. Dále se vlákna 

stabilizují a karbonizují při teplotě do 2000°C. Dojde k přeměně na uhlík při zachování osové 

orientace, případně k jejímu zlepšení. 

Postup výroby je shodný s postupem pro vlákna na bázi PAN, jak je možné vidět i na obr. 11. 

Avšak při použití mezofázových smol již není potřeba provádět dloužení, protože mezofáze 

má přirozenou, silně orientovanou strukturu. Navíc jsou vlákna z mezofázových smol 

grafitovatelná. Grafenové vrstvy mají dokonalou orientaci s osou vláken, což umožňuje 

vyrábět vlákna s vysokým modulem pružnosti. Naproti tomu je pevnost ve srovnání s vlákny 

z PAN nižší. Nepříznivá je také nižší kompatibilita s pryskyřicemi, což způsobuje křehkost, 

a tím špatnou manipulovatelnost. Navíc cena vláken získaných touto metodou je stále vysoká. 

[6,12] 

 

 

Obr. 11: Schéma výroby vláken na bázi mezofázové smoly. [12] 
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4.4 Vlastnosti a použití uhlíkových vláken a kompozitů 

Nejvýznamnější vlastnosti uhlíkových vláken jsou vysoká pevnost a modul pružnosti, stálé 

do teplot 500°C. Hodnoty se ve směru osy vlákna pohybují pro pevnost v rozmezí 1500 

až 3500 MPa, pro modul pružnosti 180-500 GPa. Neméně významná je i nízká hustota 

do 2000 kgm
-3

. Průměr samostatného vlákna se pohybuje od 5 do 8 m, což je přibližně 

pětkrát méně než lidský vlas. Srovnání nalezneme na obr. 12. 

 

Obr. 12 Srovnání uhlíkového vlákna (černé) s lidským vlasem. [15] 

Uhlíkové materiály mají řadu dalších vlastností. Je možné zmínit např. odolnost proti 

vysokým i nízkým teplotám, odolnost proti tepelným rázům, nízký koeficient tepelné 

roztažnosti, široké rozpětí koeficientu tepelné vodivosti, odolnost vůči kyselinám, zásadám 

a rozpouštědlům, chemická inertnost do 1000 °C, nehořlavost a biologická snášenlivost. Dále 

elektrická vodivost, vysoká propustnost RTG záření, nemagnetičnost, nepropustnost 

elektromagnetického záření. [3, 4, 12] 

Použití uhlíkových vláken, resp. uhlíkových kompozitů je velmi široké. Jak již bylo zmíněno, 

uhlíková vlákna jsou vhodná zejména pro výrobu kompozitních materiálů, protože zajišťují 

odolnost v tahu, tuhost, vysokou odolnost proti únavě nebo také tlumí vibrace. Ale i samotná 

vlákna nacházejí uplatnění. Díky své nehořlavosti dokážou nahradit azbest. Proto jsou 

součástí sedadel v letadlech nebo ochranných hasičských pomůcek. V surové formě se dají 

využít jako součást filtru v plynových maskách nebo při čištění krve, dále dokáží nahradit 

části šlach a kostí. [12, 23] 

Ve formě kompozitu, hlavně pro svou pevnost, tuhost a lehkost a ekonomické aspekty, slaví 

tento perspektivní materiál úspěch nejen v oblasti leteckého průmyslu a kosmonautiky. 

Významnou roli hraje taktéž ve výrobě sportovního náčiní, v automobilovém průmyslu nebo 
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v medicíně. Moderním a zajímavým vzhledem je stále více žádán v oblasti designu. [12] 

Stručný přehled dalšího využití materiálu z uhlíkových vláken při svých typických 

pevnostech a modulech pružnosti je zobrazen níže na obr. 13. 

 

 

Obr. 13: Aplikace uhlíkových materiálů. [16, 23] 
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5 POLYMERNÍ MATRICE 

Vláknové kompozity s polymerní matricí představují prostorově uspořádaná vyztužující 

vlákna spojená pryskyřičnou matricí. 

Výhody polymerní matrice jsou nízká měrná hmotnost, snadná zpracovatelnost a odolnost 

vůči působení vnějšího prostředí. Naopak jejich nevýhodami jsou nízký modul pružnosti, 

nízká pevnost a jsou také velmi křehké. V porovnání s vlákny se charakteristické parametry 

polymerní matrice liší i o několik řádů. Např. modul pružnosti polymerní matrice na bázi 

pryskyřic je kolem 2-6 GPa a ve srovnání s modulem pružnosti vlákna 70-900 GPa je jejich 

hodnota opravdu mizivá. Pevnost polymerní matrice je 50-150 MPa, pevnost vláken 

se pohybuje v rozmezí 1-8 GPa. Nízké hodnoty mechanických vlastností se dají 

vykompenzovat vhodným uspořádáním vláken v matrici a na základě synergismu lze vytvořit 

kompozit s vlastnostmi, které mají hodnoty na úplně jiné úrovni než jednotlivé složky 

samostatně. [3] 

5.1 Materiály matrice 

Pro výrobu vláknových kompozitů je možné využít široké nabídky organických polymerních 

materiálů. Podle rozdílných mechanických vlastností jsou polymery rozděleny do dvou 

charakteristických skupin- reaktoplasty a termoplasty. [3, 6] 

Reaktoplasty (dříve nazývané termosety) jsou používanější matricí, protože jsou odolnější 

vůči vyšším teplotám a creepu. Příčinou toho je, že i po zahřátí zůstávají v pevné fázi. 

Druhou skupinou jsou termoplasty, které naopak při zvýšené teplotě měknou a po překročení 

kritické teploty tečou. Mají vysokou viskozitu, což je problém při zpracování, protože vysoká 

viskozita způsobuje nesmočení vláken kvůli tvorbě bublinek. Je nutné pak použít 

impregnovaná vlákna, to je ale finančně nákladné.[6] 

Pro přehlednost jsou hodnoty mechanických vlastností nejčastěji používaných matric výše 

zmíněných polymerních skupin uvedeny v tab. 4. 
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Tab. 4: Přehled vlastností nejběžnějších polymerních matric [3] 

Materiál 

Modul 

pružnosti v 

tahu E 

(GPa) 

Mez pevnosti v 

tahu σP 

(MPa) 

Hustota  

ρ 

(g.cm
-3

) 

Deformace do 

lomu f 

(%) 

Reaktoplasty 

Epoxidová 

pryskyřice 
2,1-6,0 35-90 1,1-1,4 1-10 

Polyestery 1,3-4,5 45-85 1,1-1,5 1-5 

Fenolické 

pryskyřice 
4,4 50-60 1,3 1-3 

Polyamidy 

(do 350 °C) 
3,0-3,1 80-190 1,2-1,9 2-40 

Termoplasty 

Polypropylen 1,1-1,5 28-41 0,9 10-700 

Polyamid 2,8-3,4 76-83 1,42 60-300 

Polykarbonát 2,1-2,8 62-76 1,21 110-130 

Polyether 3,8 70 1,31 50-150 

 

Stručná charakteristika je uvedena již jen pro materiály matrice používanější skupiny 

polymerů - reaktoplastů (termosetů).  

5.2 Reaktivní pryskyřice 

Reaktivní pryskyřice (nazývány taktéž laminační nebo impregnační) jsou tvořeny skupinou 

reaktoplastů, které slouží pro výrobu kompozitů. Jedná se o kapalné nebo tavitelné pryskyřice, 

které se vytvrzují buď samostatně, nebo smícháním s tvrdidly, což jsou sloučeniny 

vyvolávající katalytickou polymerizaci pryskyřic. Nejužívanějšími tvrdidly jsou urychlovače, 

iniciátory nebo aldehydy. Je ale nutné dodržet správný postup vytvrzování. Znamená to, 

že iniciátor a urychlovač se musí přidávat odděleně. Nejprve se smíchá urychlovač 

a pryskyřice, poté se přidá iniciátor. Při nedodržení postupu může při přímém kontaktu 

urychlovače a iniciátoru dojít až k výbušnému rozkladu. [6] 

Mezi nejvýznamnější typy reaktivních pryskyřic patří epoxidové pryskyřice (EP-R), 

vinylesterové pryskyřice (VE-R), fenolické pryskyřice (PF-R), nebo nenasycené polyesterové 

pryskyřice (UP-R). [6] 
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5.2.1 Epoxidové pryskyřice 

Patří mezi nejvšestrannější reaktoplasty, především díky svým mechanickým a elektrickým 

vlastnostem. Svou vysokou kvalitou slouží jako matrice pro drahé výztuže, zejména 

pro uhlíkové kompozity při stavbě letadel. Hlavními výhodami jsou např. dobrá adheze 

k mnoha druhům podkladu, tvarová stálost a také odolnost proti únavě. Zanedbatelné nejsou 

ani další klady - elektroizolační vlastnosti v široké oblasti teplot nebo na tvrdidle závislá 

chemická odolnost vůči vodě, alkáliím, kyselinám a některým rozpouštědlům. Nevýhoda 

tohoto druhu pryskyřice je horší zpracovatelnost kvůli své vysoké viskozitě a pomalým 

vytvrzovacím reakcím. Epoxidové materiály jsou i cenově náročné. Stojí 3 až 4 krát více než 

nenasycené polyesterové pryskyřice. [3,5] 

Pro vytvrzení jsou vhodné díky dostatečnému množství epoxidových skupin, v molekule 

nejčastěji dvě. S těmito skupinami pryskyřice pak reagují aktivní vodíkové ionty tvrdidla. 

Při vytvrzování nedochází k uvolnění vedlejších zplodin. Nesmí se opět zapomínat na přesné 

dodržení stechiometrického poměru mísení pryskyřice / tvrdidlo. Podle výběru pryskyřice, 

vytvrzovacích činidel a anorganických plniv se dá dosáhnout širokého spektra vlastností 

výsledného epoxidu. Na obr. 14 a 15 jsou zobrazeny druhy epoxidů - fóliový a tekutý. [5,6] 

   

 Obr. 14: Epoxid ve formě fólie. [9] Obr. 15: Epoxid v tekutém stavu. [9] 
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5.2.2 Polyesterové pryskyřice 

Patří mezi nejpoužívanější matrice. Je to dáno tím, že mají nízkou viskozitu, dobře smáčí 

vlákna, rychle vytvrzují a jsou cenově dostupné. 70% výroby polyesterových pryskyřic 

je zpracováno formou kompozitů. Pryskyřice je složena z nenasycené karbonové kyseliny 

a alkoholové složky, poté je rozpuštěna v monomerním rozpouštědle (styrenu), se kterým 

je kopolymerizovatelná. Vlivem velkého množství dvojných vazeb v molekule polyesteru 

přechází pryskyřice do stavu gelu. To znamená, že již při nízkém stupni vytvrzení není 

schopna pryskyřice téci a je obtížně zpracovatelná. Dochází k velkému objemovému smrštění, 

až 9%, a tím nastávají problémy s tvarovou stálostí. Smrštění lze snížit přidáním výztuže, 

plniv a speciálních aditiv. Na druhou stranu je možné volit obsah styrenu a urychlovače, a tak 

vznikají polyestery různých mechanických a chemických vlastností. Jsou odolné proti 

povětrnostním podmínkám a vhodné do slabě kyselých a slabě alkalických prostředí. [3, 6] 

5.2.3 Vinylesterové pryskyřice 

Známé i pod názvem fenakrylátové pryskyřice mají stejné zpracování jako nenasycené 

polyesterové pryskyřice. Rozpouští se taktéž ve styrenu, obsahují reaktivní dvojné vazby 

a vytvrzují se pomocí přídavku peroxidu. Složení mají ale odlišné. Jsou směsí epoxidové 

pryskyřice a kyseliny akrylové nebo metakrylátové. Hodnoty tažnosti bývají při mechanickém 

namáhání vinylesteru nad 6 %. To je způsobeno tím, že dvojné vazby a esterové skupiny leží 

až na konci molekulového řetězce, a tak se mohou molekuly natahovat. Proto jsou 

vinylesterové pryskyřice houževnatější a chemicky odolnější než ty nenasycené polyesterové. 

Tvarová stálost za tepla bývá důsledkem přítomnosti epoxidové složky. V porovnání 

s epoxidovými pryskyřicemi jsou vinylestery méně viskóznější a lépe zpracovatelné vlivem 

řízeného vytvrzování. Taktéž jako v předešlém případě lze využít variability zpracování 

a dávkovat styren a urychlovač v různém poměru. Opět tak vzniká množství typů 

vinylesterových pryskyřic. Nevýhodou je jejich vysoká cena a zátěž na životní prostředí kvůli 

použití styrenu. Využití nacházejí hlavně v prostředích korozně namáhanými jako odsiřovací 

zařízení, chemicky odolné rošty, pračky, komíny, různá potrubí, chladicí zařízení, čističky 

odpadních vod nebo také při stavbě lodí. Dále se pro svou pevnost uplatňují v mostním 

stavitelství na stavbu pilířů z tažených profilů. [3, 6] 
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5.2.4 Fenolické pryskyřice 

Jedná se o reaktivní pryskyřice vyráběné kondenzací fenolů a vodných roztoků aldehydů. 

Fenol je aromatický uhlovodík, takže obsahuje skupinu šesti atomů uhlíku uspořádaných 

do kruhu. Tento tvar umožňuje molekulu propojit s jinými molekulami na vybraných místech 

po celém kruhu. Aldehyd propojuje molekuly, které tvoří pravidelný vzor nebo mřížku 

z fenolových skupin. Podle druhů použitých fenolických surovin a jejich poměru 

s formaldehydem, běžnou surovinou pro tento typ pryskyřice, lze získat jejich různé varianty. 

Velká část fenolických pryskyřic se zpracovává spolu s plnivy a vlákny jako lisovací hmoty 

lisováním a vstřikováním. Jsou chemicky a tepelně odolné a tvarově stálé, ale křehké, proto 

je nutné je modifikovat např. deriváty fenolu. Perspektivnost fenolických pryskyřic tkví 

především v jejich odolnosti během požáru, kdy vývin zplodin při vysokých teplotách 

je nízký i v průběhu degradačního procesu způsobeného hořením, je plamen při hoření 

omezen. V tomto směru nemá v řadách polymerů konkurenci. Existuje celá řada způsobů 

využití fenolických pryskyřic komerčně i v domácnosti. Uplatňuje se pro konstrukce 

elektrospotřebičů, v dopravních prostředcích (vnitřní vybavení letadel, železniční vagóny 

nebo vozy metra). Díky své mikrostruktuře pryskyřice tvoří dobré chemické vazby s celou 

řadou materiálů, proto se dá využít jako lepidlo po vytvrzení. Tato lepidla jsou široce 

používány pro laminátové nebo vrstvené stavební desky, dekorativní a interiérové povrchy 

v dopravních zařízeních. Pojí se s nimi i vodovzdorné dřevařské výrobky. Pokud je papír 

nasycený touto pryskyřicí, může tvořit laminát do kuchyní a koupelen. I tak je ale použití 

fenolických pryskyřic pro výrobu vyztužených kompozitů nízké, protože při vytvrzování 

se uvolňují reakční zplodiny a jak již bylo zmíněno, pro výrobu velkorozměrových dílů jsou 

příliš křehké. [3, 5, 6, 17, 18] 
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6 PRAKTICKÁ ČÁST 

6.1 Popis zkušebních vzorků 

Pro praktická měření byly vybrány z širokého sortimentu tři typy uhlíkových materiálů dvou 

různých společností.  

6.1.1 Uhlíkové lamely jednosměrně vyztužené 

Jedná se o vysokopevnostní (HS) nebo vysokomodulové (HM) lamely z uhlíkových vláken 

spojených vinylesterovou pryskyřicí o tloušťce 1,2 nebo 1,4 mm a šířce 50 nebo 100 mm. 

Vlákna jsou v matrici jednosměrně uložená. U HS typu lamel při různých mezních zatíženích 

(180 – 420 kN) jsou schopny dosáhnout pevnosti v tahu minimálně 3000 MPa a modulu 

pružnosti v tahu 165 GPa. [19] V tab. 5 jsou uvedeny charakteristické hodnoty pro obě 

varianty (HS a HM) lamel. V praktické části bakalářské práce bude hodnocena varianta HS 

50/1,2. 

Tab. 5: Mechanické vlastnosti HS a HM uhlíkových lamel [19] 

Uhlíkové lamely 

Lamela s vysokou pevností 

(HS) 

Lamela s  vysokým modulem 

(HM) 

HS 50/1,2 HS 100/1,4 HM 50/1,2 HM 100/1,4 

Pevnost v tahu [MPa] 3000 3000 2750 2750 

Modul pruž. v tahu [GPa] 165 165 200 200 

Mezní deformace [%] 1.8 1.8 1.4 1.4 

Mezní zatížení [kN] 180 420 165 385 

Tloušťka [mm] 1,2 1,4 1,2 1,4 

Šířka [mm] 50 100 50 100 

 

 

Uplatnění nacházejí tyto lamely především jako externí zesilující výztuž betonových 

konstrukcí namáhaných ohybem, jak je možné vidět na obr. 16.  

 

Obr. 16: Uhlíkové lamely použité ke stropnímu zesílení. [19, 20] 
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Lamely jsou lepeny na konstrukci nebo do drážek pomocí epoxidového lepidla. Tím je 

zajištěna tuhost a únavová odolnost, omezen vznik trhlin. Výhodou uhlíkových lamel oproti 

ocelové výztuži je hlavně korozivzdornost a nízká hmotnost, se kterou souvisí snadná 

manipulace a minimální dodatečné zatížení konstrukce. [19] 

6.1.2 Uhlíkové tyče 

Taktéž jako uhlíkové lamely i uhlíkové tyče jsou dodávány v různých variantách. V této práci 

jsou uvedeny pro srovnání varianty dvě (HS a HM). Opět jde o spojení jednosměrně 

uložených uhlíkových vláken impregnovaných vinylesterovou pryskyřicí. Deklarovaná 

hodnota pevnosti v tahu je u tyčí 2300 MPa, modul pružnosti v tahu minimálně 130 GPa, 

záleží ovšem na variantě tyčí. Ty jsou uvedeny v tab. 6. V praktické části bakalářské práce 

bude hodnocena varianta HS 7,5 (o průměru 7,5 mm). Jedná se o tyče záměrně dodané 

z vadné série. Účelem je porovnat zjištěné parametry vadných tyčí s údaji, které jsou 

deklarované výrobcem a zjistit, do jaké míry se pak srovnané výsledky budou lišit. 

Tab. 6: Mechanické vlastnosti HS a HM uhlíkových tyčí [19] 

Uhlíkové tyče 
Tyč s vysokou pevností (HS) Tyč s vysokým modulem (HM) 

HS 5 HS 7,5 HM 7 HM 10 

Pevnost v tahu [MPa] 2300 2300 3000 3000 

Modul pruž. v tahu [GPa] 130 130 200 200 

Mezní deformace [%] 1.8 1,8 1,5 1,5 

Mezní zatížení [kN] 44 101 114 234 

Průměr [mm] 5 7,5 7 10 

Plocha tyče [mm
2
] 19 44 38 78 

Hmotnost [g·m
-1

] 40 75 65 130 

Povrchová úprava posypem z křemičitého písku, jak je patrné i z obr. 17, slouží pro budoucí 

úpravy betonových a jiných konstrukcí (např. omítka). [19] 

 

Obr. 17: Uhlíkové tyče s opískováním. [21] 
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Uhlíkové tyče nachází uplatnění v zesilování betonových konstrukcí, které jsou namáhány 

na ohyb. Tyče se lepí do drážek v místech trvalého zatížení. Používají se také pro předpínání 

konstrukcí nebo v geotechnice jako kotvy. Taktéž jako u uhlíkových lamel i v tomto případě 

jsou tyče korozivzdorné, tím použitelné i v blízkosti moře, eliminují vznik trhlin a zvyšují 

zatížitelnost konstrukcí. Pro svou nízkou hmotnost není ani doprava a manipulace žádný 

problém. Díky své pevnosti v tahu je možno vyrábět kruhové tyče s menším průměrem 

v porovnání s ocelí. [19, 21] 

6.1.3 Uhlíkové desky vyztužené tkaninou 

Jedná se o typ polotovarů, vyráběný běžně v rozměrech 300x400 mm o tloušťce 1 mm. 

Epoxidová matrice je vyztužena dvěma vrstvami uhlíkové tkaniny. Uhlíková tkanina je 

ve formě plátnové vazby, zřejmé z obr. 18. 

 

Obr. 18: Mechanické vlastnosti uhlíkových desek. [25] 

Spojením pevnosti a chemické odolnosti pryskyřice spolu s pevností a tvarovou stálostí 

výztuže je tak dosaženo výhodných mechanických vlastností tohoto typu vláknového 

kompozitu, které jsou shrnuty v tab. 10. Nařezáním desky na zkušební tělesa normovaných 

rozměrů nedochází díky plátnové vazbě k třepením řezné plochy. 

Tab. 7: Mechanické vlastnosti uhlíkových desek [19] 

Uhlíkové desky 

Pevnost v tahu [MPa] 1760 

Modul pruž. v tahu [GPa] 130 

Mezní deformace [%] 1,3 
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6.2 Zkouška tahem uhlíkových kompozitů 

6.2.1 Podstata zkoušky dle ČSN EN ISO 527-1 

Jedná se o nejjednodušší, nejčastější a zároveň nejpoužívanější mechanickou zkouškou 

založenou na deformaci zkušební tyče jednoosým tahem pro zjištění pevnosti, modulu 

pružnosti v tahu a tažnosti daného materiálu. Zkušební vzorek je zatěžován silou do porušení, 

obvykle do protažení nebo přetržení vzorku. Pro tuto konkrétní úlohu byla zkouška provedena 

na multifunkčním servohydraulickém zkušebním stroji LFV 100v mechanické zkušebně 

VŠB-TU Ostrava. Ploché zkušební tyče byly opatřeny příložkami ze sklolaminátu o délce 

50 mm, které byly nalepeny vteřinovým lepidlem na konce obou stran zkušebních těles. 

Vzdálenost mezi upínacími čelistmi pak činila 150 mm. Zkušební vzorky byly do zkušebního 

zařízení upnuty pomocí hydraulických čelistí. Směr zatěžování souhlasil se směrem 

uhlíkových vláken jednosměrně vyztužených lamel. Rychlost zatěžování byla 2,0 mm/min. 

Výsledkem tahové zkoušky je pracovní diagram materiálu, což je křivka závislosti napětí 

na deformaci materiálu. Z něho jsou pak určeny žádané materiálové vlastnosti. [7, 22] 

6.2.2 Zkušební vzorky 

Podle tvaru kompozitu se navrhují různé tvary zkušebních těles v souladu s normou ČSN EN 

ISO 527-1 až 5. Bere se v potaz stavba kompozitu. Pro kompozity jednosměrně vyztužené 

nebo vyztužené tkaninou je tahová zkouška prováděna na plochých normovaných tyčích 

s rovnými stranami a se zesílením v místě upnutí. Příložky by měly mít přibližně stejný modul 

pružnosti jako zkoušené těleso. Zesílení ze sklolaminátu dlouhá 50 mm byla nalepena 

vteřinovým lepidlem na konce obou stran tělesa. Tím vznikla vzdálenost mezi upínacími 

čelistmi 150 mm, jak je patrné z obr. 18. Pro snížení vlivu koncentrace napětí je lépe příložky 

na koncích u měřené délky zkosit. Tahová síla pak působí na vzorek přes vrstvu lepidla 

smykem. [6] 

 

Obr. 19: Příklad zkušebního tělesa pro zkoušku v tahu. [6] 
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6.3 Mechanické vlastnosti uhlíkových kompozitů 

Pro tuto praktickou úlohu byla použita tělesa o rozměrech: 

 uhlíkové lamely jednosměrně vyztužené: b = 25 mm, h = 1mm, L = 250 mm, 

 uhlíkové tyče: d = 7,5 mm, L = 250 mm, 

 uhlíkové lamely vyztužené tkaninou: b = 25 mm, h = 1 mm, L = 250 mm. 

6.3.1 Uhlíkové lamely jednosměrně vyztužené 

Zkouška tahem byla prováděna na pěti zkušebních vzorcích, opatřených sklolaminátovými 

příložkami při rychlosti zatěžování 2 mm/min. 

Na obr. 20 je patrné, že při zatěžování lamel jednoosým tahem došlo k částečnému tříštivému 

přetržení uhlíkových vláken z jedné strany lamely. Cca 1 cm šířky lamely zůstal bez vlivu 

výrazného poškození. Oblast přetržení se nachází zhruba v polovině délky pracovní části 

zkušebního vzorku. 

 

Obr. 20: Tahová zkouška uhlíkových lamel. 

 

Na obr. 21 jsou zdokumentovány zkušební vzorky po deformaci. Intenzitě tříštivého porušení 

odpovídají i hodnoty jejich mechanických vlastností zjištěné při zkoušce tahem, uvedeny 

v tab. 8. Například vzorek č. 1 je oproti ostatním na první pohled porušen nejméně. Za tento 

stav může hlavně prokluzování vzorku v čelistech, což vede k nižší hodnotě pevnosti v tahu 

a vysoké hodnotě tažnosti. Naopak vzorek č. 4 vykazuje nejvyšší hodnotu pevnosti v tahu 

a nejnižší tažnost. V důsledku toho, přetržená vlákna výrazněji zasahují do prostoru. 
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Obr. 21: Uhlíkové lamely po deformaci. 

Tab. 8: Vyhodnocení mechanických vlastností uhlíkových lamel  

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Průměrná 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Pevnost v tahu 

[MPa] 
2251,6 2517,8 2260,4 2601,2 2519,3 2430,1 145,3 

Modul pruž. 

v tahu [GPa] 
111,1 155,8 119,2 119,7 108,4 122,8 17,1 

Tažnost[%] 9,2* 2,4 2,9 1,4 3,6 2,6 0,8 

* Hodnota tažnosti při prokluzu vzorku v čelistech není zahrnuta do průměrné hodnoty. 

6.3.2 Uhlíkové tyče 

Zkoušení uhlíkových tyčí tahem probíhalo taktéž na pěti zkušebních vzorcích normovaných 

rozměrů zatěžovací rychlostí 2mm/min. Zjištěné hodnoty mechanických vlastností jsou 

uvedeny v tab. 9. 

Tab. 9: Vyhodnocení mechanických vlastností uhlíkových tyčí 

Č. vzorku 1 2 3 4 5 
Průměrná 

hodnota 

Směrodatná 

odchylka 

Pevnost v tahu 

[MPa] 
1090,7 977,6 1027,6 1090,4 1101,3 1057,5 47,7 

Modul pruž. 

v tahu [GPa] 
161,7 127,7 154,6 153,4 144,9 148,4 11,7 

Tažnost [%] 1,3 1,7 1,5 1,2 1,6 1,5 0,2 

* Hodnota tažnosti při prokluzu vzorku v čelistech není zahrnuta do průměrné hodnoty. 
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Na obr. 22 lze pozorovat, jak souvisí struktura porušení jednotlivých zkušebních vzorků 

po zkoušce tahem s naměřenými údaji z tab. 9. Nejvyšší pevnost v tahu vykazují vzorky, které 

jsou opticky porušeny více. 

 

Obr. 22: Uhlíkové tyče po deformaci. 

6.3.3 Uhlíkové desky vyztužené tkaninou 

Na zjištění mechanických vlastností těchto uhlíkových desek se použilo šest zkušebních 

vzorků, tři z nich (č. 4-6) byly opatřeny příložkami ze sklolaminátu, tři vzorky (č. 1-3) byly 

podrobeny tahové zkoušce bez příložek. Pro vyhodnocení tahové zkoušky se nebudou tyto 

vzorky dále rozlišovat, protože jak je možné vidět v tab. 10, přítomnost příložek nemá 

na výsledné hodnoty mechanických vlastností zásadní vliv.  

Tab. 10: Vyhodnocení mechanických vlastností uhlíkových desek vyztužené tkaninou  

Č. vzorku 1 2 3 4 5 6 
Průměrná 

hodnota 

Směrod. 

odchylka 

Pevnost v tahu 

[MPa] 
577,6 440,4 523,1 516,0 589,8 435,5 513,7 59,8 

Modul pruž. 

v tahu [GPa] 
51,0 47,7 58,3 42,0 45,1 45,8 48,3 5,6 

Tažnost [%] 0,2 0,2 0,1 0,3 7,6* 0,2 0,2 0,1 

* Hodnota tažnosti při prokluzu vzorku v čelistech není zahrnuta do průměrné hodnoty. 
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Na obr. 23 je zdokumentovaná situace uhlíkových desek po tahové zkoušce. K porušení 

vzorků došlo jak v pracovní části, tak v blízkosti čelistí zkoušeného tělesa. U desky č. 5 

nedošlo k úplnému přetržení, protože vzorek proklouzl mezi čelistmi. To se projevilo vysokou 

tažností, kterou do konečného hodnocení nebereme v úvahu. 

 

Obr. 23: Uhlíkové desky po deformaci. 

6.4 Rozbor mikrostruktury uhlíkových kompozitů 

Pro rozbor mikrostruktury byly použity pro každý typ zkoumaného kompozitu dva řezy, a to 

ve směru podélném a příčném. Celkem bylo metalograficky hodnoceno šest vzorků. 

Pro vyhodnocení středního průměru vláken a podílu vláken v matrici jsou ale stěžejní vzorky 

připravené v příčném řezu. 

6.4.1 Příprava vzorků 

Po nařezání vzorků pro pozorování mikrostruktury pro směr podélný i příčný, následuje 

fixace transparentní pryskyřicí do formiček o průměru 3 cm. Tento způsob preparace 

za studena vyžaduje 24hodinovou čekací dobu pro vytvrzení pryskyřice. Směs pryskyřice 

a tvrdidla byla namíchaná v poměru 50 : 24 ml. Zalité vzorky bylo nutné umístit do vakuové 

nádoby za účelem odstranění bublin vzduchu vzniklých při zalévání vzorků.  

Po 24 hodinách byly vzorky vyňaty z formiček a poté obroušeny na sadě brusných papírů. 

Leštění se provádělo mechanicky pomocí lešticího kotouče smáčeného suspenzí Al2O3. 

Po omytí vodou, odmaštění lihem a vysušení byly vzorky připraveny pro mikroskopické 

pozorování a vyhodnocení mikrostruktury. 
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6.4.2 Vyhodnocení středního průměru uhlíkových vláken 

Střední průměr uhlíkových vláken byl vyhodnocen pomocí optického mikroskopu a obrazové 

analýzy ImagePro Plus. Z digitální fotografie mikrostruktury v příčném řezu při zvětšení 500x 

se pro deset náhodně vybraných vláken změřil průměr vláken v různých směrech, jak lze 

pozorovat na obr. 24.  

 

Obr. 24: Měření velikosti uhlíkových vláken v kompozitu (uhlíková lamela). 

 

V tab. 11 jsou uvedeny střední hodnoty průměru vláken a směrodatné odchylky z deseti 

měření pro každý ze tří typů uhlíkových kompozitů. 

 

Tab. 11: Vyhodnocení středního průměru uhlíkových vláken v kompozitu 

 Uhlíkové lamely Uhlíkové tyče Uhlíkové desky 

Střední průměr vlákna [µm] 6,6 7,0 6,5 

Směrodatná odchylka [µm] 0,7 0,2 0,8 
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6.4.3 Vyhodnocení objemového podílu výztuže v matrici 

Objemový podíl vláken v polymerní matrici se hodnotil ze tří fotografií náhodně vybraných 

míst příčného řezu vzorku při zvětšení 500x pomocí obrazové analýzy ImagePro Plus. 

Výsledky jsou shrnuty níže v tab. 12. 

Tab. 12: Vyhodnocení objemového podílu uhlíkové výztuže v kompozitu 

 
Objemový podíl výztuže[%] 

v místě 1 v místě 2 v místě 3 Průměr 

Uhlíkové lamely 66,41 57,32 65,96 63,23 ± 4,18 

Uhlíkové tyče 59,26 32,21 40,47 43,98 ± 11,32 

Uhlíkové desky 49,99 61,42 54,15 55,19 ± 4,72 

 

Největší objemový podíl uhlíkových vláken je obsažen v uhlíkových lamelách s jednosměrně 

uspořádanými vlákny. Naopak nejnižší objemový podíl vláken se nachází u uhlíkových tyčí. 

To má samozřejmě vliv na pevnost v tahu, kdy méně pevných vláken a více křehké matrice 

způsobí snížení celkové pevnosti kompozitu v tahu. 

Výsledky hodnocení objemového podílu vláken v matrici můžeme považovat za orientační. 

Velikost podílu závisí na výběru reprezentativního místa mikrostruktury pro hodnocení.  

 

6.4.4 Vady v mikrostruktuře kompozitů 

V mikrostruktuře hodnocených kompozitů se vyskytovaly vady, které mohly vést 

k výraznému snížení pevnosti v tahu dotyčného materiálu.  

Na obr. 25 je v mikrostruktuře uhlíkové desky viditelná trhlina, šířící se u rozhraní překladu 

vláken v podélném a příčném směru. Konce vláken nebo jejich překřížení jsou místa 

s nedostatečnou soudržností. Vznikají tam lokální smyková napětí, působící ve směru 

tahových sil. To má za důsledek to, že se trhlina začne šířit slabými místy mezi vlákny, a tím 

dochází k porušení matrice.  
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Obr. 25: Mikrostruktura uhlíkové desky – podélní a příční vlákna rohože, trhlina. 

Kromě trhlin se v mikrostruktuře vyskytovalo také velké množství pórů, především pak 

u uhlíkových tyčí. Póry vznikly nedokonalým proniknutím pojiva mezi vlákna a jsou tedy 

příčinou nižších pevnostních parametrů materiálu. Tato struktura je zobrazena na obr. 26 a 27.  

 

Obr. 26: Mikrostruktura příčného řezu tyče s uhlíkovými vlákny – póry. 
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Obr. 27 Mikrostruktura příčného řezu uhlíkové tyče - nerovnoměrné rozložení vláken. 

6.4.5 Srovnání naměřených a garantovaných údajů mechanických vlastností 

Srovnání je uvedeno ve formě tabulky (tab. 13). Garantované hodnoty získané z technických 

listů, uvedené již v tab. 5 a 6 modrým rámečkem, jsou porovnány s údaji zjištěnými 

při tahové zkoušce.  

Tab. 13: Srovnání mechanických vlastností garantovaných a naměřených údajů 

 

Uhlíkové lamely  Uhlíkové tyče Uhlíkové desky 

Garant. 

hodnoty 

Naměřené 

hodnoty 

Garant. 

hodnoty 

Naměřené 

hodnoty 

Garant. 

hodnoty 

Naměřené 

hodnoty 

Pevnost v tahu 

[MPa] 
3000 2430 2300 1058 1760 514 

Modul pruž. 

v tahu [GPa] 
165 123 130 148 130 48 

Mezní 

deformace [%] 
1,8 2,6 1,8 1,5 1,3 0,2 

 

Jak je patrné z tab. 13, největší rozdíl ve výsledcích vykazují uhlíkové tyče a desky. Jednou 

z příčin odchylek může být již zmíněný nižší objemový podíl vláken v matrici a samozřejmě 

také vady v mikrostruktuře, viditelné nejvíce u uhlíkových tyčí. Jak již bylo zmíněno, 

záměrné zkoumání vadných tyčí jen potvrdilo, že mikroskopické vady mají významný vliv 

na výsledky hodnot mechanických vlastností.  
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Výsledné hodnoty mechanických vlastností taktéž závisí na provedení samostatné tahové 

zkoušky, zvláště pak již zmíněná pevnost v tahu. Nedokonale vykonaná tahová zkouška, 

prokluzování čelistí nebo nedostatečně upevněné příložky mohou výsledek výrazně ovlivnit. 

Pevnost dále závisí na podílu výztuže. Pro tento účel je uveden na obr. 28 přehled běžně 

dosahovaných hodnot mechanických vlastností pro vysokopevnostní (HS) a vysokomodulová 

(IM) vlákna, při jejich 60% podílu v epoxidové matrici.  

 

Obr. 28: Typické mechanické vlastnosti uhlíkových kompozitů. [26] 

 

Výstupem jednotlivých tahových zkoušek jsou pracovní diagramy závislosti deformace 

na napětí. Lépe si lze představit tato zjištění na následujícím obr. 29, kde je zobrazen 

souhrnný tahový diagram, který srovnává průběh zkoušky uhlíkových lamel, uhlíkových tyčí 

a uhlíkových desek. Pro přehlednost je uveden do grafu pouze průběh charakteristického 

zástupce jednotlivých uhlíkových materiálů.  

 

Obr. 29: Srovnání průběhu tahových zkoušek uhlíkových kompozitů. 
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7 ZÁVĚR 

V této bakalářské práci bylo řešeno téma vláknových kompozitních materiálů. Konkrétněji 

pak byly rozebrány kompozity s uhlíkovými vlákny a polymerní matricí. Základní informace 

o složení kompozitu, o kompozitním materiálu jako celku, o rozdělení, výrobě a o jejich 

využití měly za úkol přiblížit problematiku tohoto námětu do takové míry, aby bylo možné 

následně provést praktickou část. V té se podrobněji řešily tři druhy kompozitních uhlíkových 

materiálů, a to uhlíkové lamely, uhlíkové tyče a uhlíkové desky. Cílem bakalářské práce bylo 

zjistit, jaké jsou mechanické parametry jednotlivých typů zkoušených materiálů, srovnat 

naměřené hodnoty s údaji garantovanými výrobci a provést rozbor mikrostruktury která 

ovlivňuje výslednou pevnost v tahu, modul pružnosti v tahu i tažnost zkoumaného materiálu. 

Tahová zkouška se prováděla minimálně na pěti vzorcích normovaných rozměrů, pro každý 

typ kompozitu zvlášť. Namáháním zkušebních těles jednoosým tahem do porušení bylo 

dosaženo výsledků pevnosti v tahu, modulu pružnosti v tahu a tažnosti. Dále se již pracovalo 

s průměrnou hodnotou, vypočtenou ze zaznamenaných výsledků zkoušky tahem. Porovnáním 

naměřených a garantovaných údajů bylo zjištěno, že výsledky se podstatně liší, hlavně 

co se uhlíkových tyčí a desek týče. Důvodem mohl být způsob provedení zkoušky tahem, kdy 

bylo nutné v některých případech použít sklolaminátové příložky pro zesílení konců 

zkušebních vzorků tak, aby se síla lépe přenášela a tlak čelistí nezpůsobil rozdrcení 

kompozitu právě na styku s hranami čelistí. Další příčinou mohlo být prokluzování čelistí 

vlivem nedostatečného přítlaku trhacího stroje nebo nedokonalé provedení nalepení příložky 

na zkušební vzorek. Z tohoto důvodu byl proto do praktické části zahrnut přehled 

mechanických vlastností jednosměrně vyztužených uhlíkových kompozitů a kompozitů 

vyztužených tkaninou. Těmto hodnotám jsou naměřené hodnoty podstatně blíže. 

Rozbor mikrostruktury uhlíkových materiálů na základě střední velikosti uhlíkových vláken 

a objemového podílu výztuže v polymerní matrici potvrdil skutečnost, že hodnoty 

mechanických vlastností souvisí s podílem vláken v matrici a jsou ovlivněny vadami 

ve struktuře, jako trhliny u uhlíkových desek nebo póry a řediny v případě uhlíkových tyčí 

s avizovanou vadností.  
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