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Anotace: 

Diplomová práce se zabývá problematikou bublin v polymerních materiálech. V práci je 

zdůrazněn vývoj plastů a jejich aplikace. Dále je v práci kladen důraz na vysvětlení problematiky 

mechanických vlastností polymerů a možností eliminace bublin v polymerních materiálech. 

Součástí praktické části diplomové práce je vymýšlení metodiky experimentu pro tvorbu bublin 

v polymerních materiálech a její vyhodnocení. Vyrobily se vzorky a na nich se prováděly zkoušky 

tahem a následně se provedly výpočty napětí. 

Klíčová slova: 

Bubliny, póry, tahová zkouška, polymerní materiály. 

Annotation: 

The thesis deals with the problems of pores in polymer materials. The work highlights the 

development of plastic materials as well as their application. In addition, the thesis emphasizes 

the explanation of the mechanical properties of polymers and the possibility of eliminating its 

pores. Part of the practical part of this thesis is the create experimental methods to formulate 

pores inside the polymers and its evaluation. 
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Air bubbles, pores, tensile test, polymer materials. 
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1 Úvod 

Plast je umělá hmota, kterou tvoří celá řada syntetických nebo polosyntetických 

polymerních materiálů. Plasty také obsahují takzvané přísady neboli aditiva, jež 

vlastnosti materiálu upravují. Mohou být do nich rovněž přidány látky pro zlepšení 

odolnosti, proti stárnutí či zvýšení pružnosti a houževnatosti. Během jejich výroby je 

možné se setkat s řadou problémů a vad. 

Vnitřní strukturu plastu charakterizuje pórozita, která dokáže podstatně změnit 

vlastnosti materiálu, jakými jsou například pevnost a pružnost. Poměr objemu pórů 

k celkovému objemu vzorku umožňuje definovat, jak je daná struktura porézní. Tento 

poměr však není určen počtem „bublin“ a vzdálenostmi mezi nimi. 

Dle Mezinárodni unie pro čistou a užitou chemii lze na základě velikosti pórů rozlišit 

mikropóry, mezopóry a makropóry.1 

Velká většina materiálů má určitou míru pórozity (a nerovnosti povrchu), je tudíž velice 

náročné vytvořit dokonalý materiál bez pórů (a nerovností). Struktura póru ovlivňují 

fyzikální vlastnosti (tj. hustota, pevnost a tepelná vodivost).  

Komplexnost problematiky pórozity materiálu vedla k aplikaci experimentálních technik 

pro jejich charakterizaci. Faktem zůstává také to, že póry velmi podstatně ovlivňují 

mechanické vlastnosti a chování daného materiálu, a to především svou velikostí a 

tvarem. Se zvyšující se pórovitostí bude tedy materiál vykazovat horší mechanické 

vlastnosti (např. modul pružnosti a pevnost). Kupříkladu izolační materiály vykazují 

vysokou poréznost, kdežto kovy téměř nulovou [1,2]. 

 
1 U mikropórů se ještě někdy rozlišují ultramikropóry (tj. nejužší póry) a supermikropóry 

Obrázek 1: Klasifikace pórů [22] 
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Z těchto důvodu je práce orientována na tvorbě experimentálních metod pro zjištění 

vlivu póru neboli bublin na mechanické vlastnosti polymerních materiálu. Vytvořily se 

vzorky z různých materiálu a provedly se na ně mechanické zkoušky a výpočty napětí na 

mezi pevnosti. 
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2 Vývoj plastů 

Vývoj syntetických (plastových) materiálů výrazně předběhl rozvoj běžné užívaných 

materiálů, jako jsou kovy. Plasty se používají jako náhrada za kovové materiály a jejich 

aplikace se každým rokem rozšiřuje. Tyto materiály mají své využití v oborech, jakými 

jsou strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, obalová technika a zemědělství, přičemž 

se stále vyhledávají nové obory, ve kterých by bylo možné je využít. V automobilovém 

průmyslu se pravděpodobně používají nejvíce v interiérech aut (např. palubka, 

dekorace). Plasty rovněž imitují dražší materiály (dřevo, kůže), ochrany, kryty  

a izolace [3]. 

Plast je základem téměř pro všechna průmyslová odvětví a někdy je až nenahraditelný. 

K jeho objevení došlo v 19. století, nicméně existují záznamy o tom, že již ve středověku 

používali lidé plasty přírodního původu – např. rohy býků, jež po ohřátí změkly, byly 

používány jako okna nebo sklíčka do luceren. První plast, jenž nesl název parkesin (nitrát 

celulózy), byl pojmenován po anglickém vynálezci a chemikovi Alexanderovi Parkesovi, 

který jej v roce 1855 připravil. Tato směs se stala základem pro všechny dnešní plasty. 

Dalším výtvorem Parkese, za který již obdržel patent, byl celuloid. Poměr celuloidu je 

následující: 70–80 dílů nitrocelulózy (11 % dusíku), 30 dílů kafru, který slouží jako 

rozpouštědlo, 14 dílů barviva a 1–5 dílů etanolu. Pro delší trvanlivost a menší hořlavost 

se do něj ještě přidávají různé stabilizátory a přísady. Americký vynálezce John Wesley 

Hyatt používal celuloid na výrobu pingpongových míčků a filmů.2 Jednou ze záporných 

vlastností celuloidu byla však jeho hořlavost, jež trvala i po znemožnění přístupu 

vzduchu. Pro archiváře a promítače filmu to znamenalo velký problém. Proto se k práci 

s ním muselo přistupovat opatrně. Je také třeba zmínit, že prvním syntetickým plastem 

byl bakelit. Další průlom nastal v roce 1891, kdy byl německým chemikem Hansem von 

Pechmanem objeven polyethylen. Po první světové válce se začaly vyvíjet vinylové plasty 

typu PVC a polystyren [3,4]. 

  

 
2 Filmový průmysl byl největším odběratelem celuloidu, jelikož se jednalo o velmi pružný a průhledný 
materiál, jenž byl ideální k nanášení fotocitlivé vrstvy. 
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Historicky významné produkty z plastu: 

Guma: Vinylchlorid vynalezl německý chemik Justus von Liebig v roce 1835 a 

následně se začal vyvíjet. V roce 1839 objevil americký chemik Charles Goodyear 

proces vulkanizace, který ještě více zdokonalil vlastnosti gumy. Díky tomu jí lze 

nejen upravit, ale především zlepšit její vlastnosti (např. pružnost). 

Celofán: Od roku 1960 je využíván pro balení výrobků. 

PET lahve: Vyrábí se z polyetylentereftalátu a jsou dostupné již od 80. let 20. 

století. Používaly se na trhu jako balení nápojů od roku 1977 a od roku 1980 se 

používají i na teplé nápoje [5,6].  
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2.1 Dělení plastů 

Nejběžněji se plasty dělí na termoplasty a reaktoplasty. Nejdůležitější vlastností 

termoplastů je jejich recyklovatelnost, což je umožňuje opakovaně převádět ohřevem 

do stavu taveniny (tzv. viskózního toku) a ochlazovat do stáhnutí při teplotách, které 

jsou pro ně charakterizovány. Reaktoplasty, které prochází chemickou reakcí během 

zpracovaní při relativně vysoké teplotě či účinkem záření nebo síťovacích činidel, se 

prostorově zasíťují. V důsledku tohoto procesu se molekuly navzájem pospojují 

kovalentními vazbami, čímž se reaktoplast vytvrdí. U kaučuku se tento proces nazývá 

vulkanizace. Tento postup odděluje reaktoplast od termoplastu a znemožňuje jeho 

zpětnou tavitelnost a rozpustnost, proto je velice obtížné jej recyklovat a vyžaduje zcela 

jiné postupy. 

Z jistých důvodů nelze plasty jednoduše rozdělit schematicky podle odlišného chování, 

protože obsahují velké množství látek s odlišnými vlastnostmi. U většiny 

vysokomolekulárních organických látek s lineární strukturou lze získat sklovitý, 

kaučukový, nebo kapalný stav. 

Někdy se plasty dělí i na: 

Plasty na bázi kondenzačních produktů, mezi které patří např. 

fenolformaldehydové a aminoaldehydové pryskyřice a polyestery. 

Plasty na bázi přírodních produktů, jež zahrnují celulózu, bílkoviny, bitumen a 

rostlinné oleje. 

Polysyntetické hmoty, které vznikají chemickou nebo fyzikální přeměnou 

přírodních polymerů. Jsou to například hmoty získané přeměnou přírodního 

kaučuku, celulózy, bílkovin atd. 

Plně syntetické hmoty, jež jsou vyráběny syntézou nízkomolekulárních 

organických sloučenin [5,12]. 

  



ČVUT – FAKULTA STROJNÍ Diplomová práce Avagjan Hrant 

12 
 

2.2 Nejpoužívanější plasty 

Největší množství plastů a kompozitů se používá v těchto odvětvích: 

a) Stavebnictví 

Polykarbonátové desky – používají se pro výrobu skleníků, zahradních přístřešků 

a pergol. Jejich životnost se pohybuje okolo 20–35 let. Díky filtru jsou odolné vůči 

UV záření a slunečním paprskům. 

Protihlukové stěny z plastu – vyznačují se vysokou transparentností, schopností 

odrážet hluk, nízkou hmotností, vysokou odolností vůči nárazu a možností 

snadné recyklace. 

Polypropylenové desky – mají využití v konstrukcích bazénů a jejich zastřešení, 

jako solární absorbéry, v konstrukcích čistíren odpadních vod nebo vodoměrných 

šachet. 

Neprůstřelné prvky – disponují neprůstřelným prosklením a bývají tvořeny 

kombinací skla, polykarbonátu s tvrzeným povrchem, polymetylmetakrylátu a 

polymerních mezivrstev. 

b) Průmysl a strojírenství 

Většina strojů a zařízení obsahuje plastové součástky, které mají v odvětví 

průmyslu a strojírenství využití díky svým výborným mechanickým vlastnostem, 

nízké hmotnosti a především odolnosti vůči korozi a nízké ceně. Běžně se plasty 

používají například jako vodicí lišty, dorazy, rolny, kryty, přepážky nebo kluzné 

díly. Většinou jsou vyrobeny z polyetylénu (PE), polyamidu (PA), 

polyoxymetylénu (POM), polytetrafluoretylenu (PTFE), polyvinylchloridu (PVC) či 

polypropylenu (PP). Řada dalších plastů má široké využití v konstrukcích 

nejrůznějších technologických zařízení chemickém a elektrochemickém 

průmyslu či v úpravnách vod a vzduchu [13]. 

  



ČVUT – FAKULTA STROJNÍ Diplomová práce Avagjan Hrant 

13 
 

2.3 Plasty v automobilovém průmyslu 

Již v počátcích sériové výroby, kdy americký průmyslník Henry Ford zavedl systém, 

v rámci, kterého každý pracovník vykonával pouze jednu činnost, se objevovaly 

v automobilovém průmyslu plasty.  

Jejich podíl byl dříve značně nižší než v dnešní době, a to kvůli menšímu výběru materiálů 

pro nahrazení běžně používaných materiálů. V 50. a 60. letech se již začínaly objevovat 

termoplasty, jež dokázaly nahradit technologicky náročné a drahé díly v automobilovém 

průmyslu. Plasty začaly nahrazovat plechy v některých částech karoserie a umožňovaly 

dosáhnout požadavků na pasivní bezpečnost a hospodárnost v 70. letech. 

 

Obrázek 2: Plastové díly na automobilu 

Základními konstrukčními skupinami automobilu jsou hnací jednotka, podvozek a 

karoserie, přičemž hnací jednotka tvoří 28 % hmotnosti, podvozek 27 % a karoserie 

včetně výbavy 38 %. Zbytek hmotnosti automobilu připadá na příslušenství [14,15]. 
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3 Kompozity 

Kompozitem se rozumí každý materiál, který se skládá z minimálně dvou hlavních 

komponent s výrazně se lišícími fyzikálními vlastnostmi. Ačkoliv jsou nehomogenní, jako 

technický materiál se považují za homogenní. Kvůli tomu se uvádí následující fiktivní 

hodnoty: 

Napětí v kompozitu [MPa], 

Pro práci s kompozitem definujeme napětí v něm jako 

poměr síly a průřezu 𝑹 =
𝑭

𝑺
. Částice SiC –> E = 415 GPa, 

okolí je Al –> E = 68 GPa. V částicích musí být pro stejnou 

deformaci šestkrát větší napětí (poměr E). Kompozit se, 

ale deformuje, jako celek. Napětí v kompozitu je mezi 

napětími v částicích a hliníku – je pouze fiktivní. 

Relativní deformace kompozitu [-]. 

Pro každou složku kompozitu musí platit při pružné deformaci Hookův zákon: 𝑹 = 𝑺 ∙ 𝑬, 

kde R je napětí, S je deformace, E je Youngův modul. Pokud, ale nemají složky stejný 

Youngův modul, nemůže v nich být současně stejné napětí i deformace. 

Fiktivní hustota [g∙cm-3] 

Příklad: Skutečný hliník má hustotu 2,7 g∙cm-3 a pěnový 

hliník 0,18 g∙cm-3. To znamená kompozitní materiál se 

skládá z 7 % hliníkové matrice a 93 % disperze – pórů. Ve 

vodě se potopí.  

Tyto hodnoty se liší od skutečných v matrici i disperzi, ale vzájemně spolu souvisí. 

Kompozitní materiály jsou uspořádány tak, že vyvolávají jejich anizotropii3: stejný směr, 

vícesměrové uspořádání – pootočeny o 90 stupňů přes sebe. Při uspořádání vrstev do 

více směrů se získá větší odolnost [7, 24]. 

 
3 Vlastnost, jíž se označuje závislost určité veličiny na volbě směru. 

Obrázek 3 Kompozit hliník plněný 
částicemi SiC [24] 

Obrázek 4 Alporas [24] 
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3.1 Definice kompozitu 

Obecné definice kompozitu: 

Definice MIL – NASA, USA: Kompozitní materiál je kombinace dvou nebo více 

materiálů (vyztužovací elementy, výplně a spojovací matrice) lišících se v 

makroměřítku tvarem nebo složením. Složky si v nich zachovávají svou identitu 

(tzn. vzájemně se úplně nerozpouštějí ani neslučují), ačkoliv na své okolí působí v 

součinnosti. Každá složka může být fyzikálně identifikována a mezi ní a dalšími 

složkami je rozhraní. 

Definice G. F. Miltona, Cambridge: Kompozity jsou materiály, ve kterých jsou 

délkové nehomogenity v rozměrech mnohem větších, než jsou atomární (což nám 

umožňuje používat pro tyto nehomogenity rovnice klasické fyziky), které jsou ale 

v makroskopickém měřítku přirozeně (statisticky) homogenní. 

Dle těchto definic se jedná o pevnou látku, která se skládá z nejméně dvou fází. Kompozit 

musí mít aspoň jednu fázi, která udržuje materiál pohromadě jako celek (matrice). 

Nespojité rovnoměrné fáze by měly být rozptýlené (disperze). V důsledku je tedy 

dosahováno vlastností, které nemají složky a které se nedají dosáhnout ani jejich sumací 

(synergický efekt) [7]. 

Přínosy kompozitů 

Kompozitní materiál se skládá z pojiva a vlákna (tj. matrice a tkanina), anebo 

z jednosměrné vláknové výztuhy. Pro pevnostně náročné aplikace se používají vláknové 

výztuhy a polymerní pojiva. Při spojení relativně tuhého a pevného vlákna s pojivem, 

které má výrazně menší tuhost i pevnost než vlákna, ale podstatně vyšší houževnatost, 

vzniká materiál, který spojuje vlastnosti těchto komponentů. Jejich vlastnosti lze 

směřovat v libovolném směru. Dle typu zatížení dílů se odvíjí struktura kompozitu. 
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Tabulka 1: Vlastnosti jednosměrných kompozitů [9] 

Typ vlákna použitý v 

kompozitu 

Hustota 

[g.cm–3] 

Tahový modul 

[GPa] 

Tahová pevnost 

[MPa] 

E-Sklo4 1,94 45 1 000 

Kevlar 495 1,30 76 1 380 

T-300 (uhlík)6 1,47 132 1 240 

 

  

 
4 Je vhodný jako elektroizolační materiál. 
5 Používá se v optických vláknech, ke zpevnění plastů, lan či kabelů a v kompozitech pro letectvo. 
6 Křehké uhlíkové vlákno. Zatímco v podélném směru vrstev mají uhlíková vlákna malý elektrický odpor, 
ve směru kolmém k ose mají výrazně menší modul pružnosti. 

Obrázek 5: Pevnost a tuhost kompozitů (platí pro jednosměrné výztuhy) [9] 



ČVUT – FAKULTA STROJNÍ Diplomová práce Avagjan Hrant 

17 
 

Na základě požadavků konstruktéra lze zvolit typ vlákna, které splňuje vlastnosti 

kompozitního materiálu: 

Tabulka 2: Volba vlákna [9] 

Konstrukční požadavky Volba vlákna 

Pevnost Uhlík 

Tuhost Uhlík 

Houževnatost Aramid7 

Creep Uhlík 

Únava Uhlík 

Nízká cena E-Sklo 

Prostup světla E-Sklo 

Korozivzdornost Sklo 

Radioprůzračnost8 D-Sklo9 

Nejvyváženější mechanické vlastnosti E-Sklo 

 

Podle konkrétních vláken se vybere správné pojivo: 

Tabulka 3: Volba pojiva [9] 

Konstrukční požadavky Volba pojiva 

Ohnivzdornost Fenol 

Korozivzdornost Bismaleid 

Teplotní odolnost Fenol, polyimid 

Prostup světla Polyester 

Nízká cena Polyester 

Houževnatost Epoxi, termoplast 

Nejvyváženější mechanické vlastnosti Epoxi 

 

 

 
7 Pevný, žáruvzdorný syntetický materiál. Používá se v leteckém průmyslu a v armádě (např. pro výrobu 
neprůstřelných vrstev) [8]. 
8 Vlastnost materiálů propouštět elektromagnetické vlnění [11]. 
9 Borosilikátové sklo s dielektrickými vlastnostmi [10]. 
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4 Dělení vad u technologie vstřikování 

Pro určení kvality výrobku vstřikováním je nutné stanovit, jaké typy vad existují a jaké 

jsou jejich příčiny. Pojem „vada vstřiku“ znamená defekt, kterým se liší od výkresu 

vzhledem, rozpěrami, tvary a vlastnostmi od stanového normálního stavu, který je 

specifikovaný výkresem, referenčním vzorkem nebo schválenými přejímacími 

podmínkami. Vady ve zpracovávaném plastu se mohou vyskytovat v plastovém dílu (tj. 

konstrukce výrobku), ve stroji, ve zvolených technologických podmínkách a též ve formě. 

Vady výstřiku se děli na: 

- vady zjevné, 

- vady skryté. 

I přes znalosti o vstřikování strojů a jeho zlepšení, o řídicích systémech, o aplikování 

softwaru během návrhu konstrukcí forem a vstřikování a o polymerních materiálech 

nelze zcela úplně eliminovat vady, které mohou v průběhu sériové výroby vzniknout, a 

to i navzdory tomu, že jsou k dispozici simulační programy [16]. 

4.1 Vady zjevné 

Jedná se o takové vady, které je možné poznat vizuálně při porovnaní s referenčním 

vzorkem. 

Zjevné vady se dělí na dvě skupiny:  

- Vady tvaru  

Propadliny, nedostříknuté výrobky, přetoky a otřepy, vrásnění nebo 

zvlnění, vrstvení a delaminace, stopy po vyhazovačích, deformace dílu 

vlivem nevhodných parametrů vstřikování či nesprávné konstrukce formy 

(např. malé úkosy, poddimenzovaný vyhazovací systém, nevhodná 

vtoková soustava, vadný temperační systém, nedokonalé odvzdušnění), 

rozměrové vady a další. 
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- Vady povrchu 

Nerovnoměrný lesk, stříbření, opalescence, matná místa, povrch 

gramofonové desky, povrch pomerančové kůry, stopy po studeném spoji, 

špatně vykopírovaný dezén, mikrotrhlinky, tokové čáry, nedokonalé 

vybarvení či změna barvy, žloutnutí u přírodních plastů, stopy po jiném či 

zdegradovaném materiálu (černé tečky, šmouhy, spálená místa), stopy po 

vlhkosti, uzavřeném vzduchu v tavenině a další [16]. 

4.2 Vady skryté 

Z aplikačního hlediska jsou nejvíce nebezpečné, protože jak už název vypovídá, jedná se 

o vady, které nelze určit jednoduše vizuální kontrolou. Při výrobě termoplastických dílu 

je nutno počítat s těmito vadami: 

- nerovnoměrná orientace makromolekul nebo vláken (u vyztužených typů); 

- vnitřní pnutí (např. tepelného, a to v důsledku nerovnoměrné orientace, 

nerovnoměrné krystalizace či přeplnění formy); 

- nerovnoměrná krystalizace semikrystalických plastů (rozdílný obsah 

krystalinitu, různá velikost a rozložení sférolitů, skin-core efekt); 

- degradační procesy vedoucí ke snížení pevnosti a houževnatosti; 

- vnitřní defekty (u netransparentních či barevných typů), jako jsou lunkry 

(vakuoly), uzavřený vzduch, plynné složky z degradačních procesů aj. [16]. 
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5 Lomová mechanika 

Porušování soudružnosti materiálů je staré jako materiál sám. Od poloviny 19. století, 

tedy od nástupu technického věku, má velké negativní důsledky v podobě ekonomických 

ztrát, ale co je mnohem horší, také v podobě ztrát lidských životů.  

Příčiny selhání konstrukce se dělí do 2 kategorií: 

- (I)  Zanedbání v průběhu návrhu (konstrukce či zanedbání v provozu);  

- (II)  Aplikace nové konstrukce (nový materiál, který vyvolá neočekávané a nežádoucí 

důsledky). 

V první kategorii jsou především ocelové konstrukce. V druhé kategorii dochází často 

k selhání při aplikaci polymerních materiálů a je velice těžké zabránit tomuto typu 

selhání. 

Faktory, které ovlivňují lom: 

- Vnitřní (struktura materiálu, složení, zpracování); 

- Vnější (tvar, rozměr, teplota, čas, prostředí, zatížení); 

- Kombinace vnitřních a vnějších faktorů. 

Degradační proces, který probíhá v materiálu, je důvodem únavového lomu. Projeví se 

to při opakovaném působení a časově proměnných silách. Ke křehkému lomu, jehož 

následky jsou katastrofální, dochází při napětích, která se vyskytují pod makroskopickou 

mezí kluzu a nastanou bez evidentnější předchozí dokumentované výstrahy, např. 

plastickou deformací v daném objemu.  

Na přelomu 19. a 20. století se začínaly objevovat havárie, které měly společnou příčinu, 

vznikaly ve velkých konstrukcích, jako jsou plynovody, lodě, tlakové nádoby, mosty a 

letadla. Nejznámějším případem katastrofálních křehkých lomů jsou tankové lodi Liberty  

v průběhu 2. světové války. Byl vyvinut revoluční proces pro rychlou výrobu pomocí 

svařování. Zanedbával výše vyjmenovanou příčinu – první kategorii (nekvalitní 

provedení svarů, ostré přechody – iniciátory trhlin, použití oceli s nízkou houževnatostí). 

Tyto lodě vykázaly katastrofální bilanci (z 2700 lodí došlo u 400 k výskytu křehkých lomů, 

u 20 došlo k rozlomení). 
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Spoustu poznatků o křehkém lomu u ocelových konstrukcí bylo možné použít i u plastů: 

- (I) Náchylnost konstrukce ke křehkému porušení vzrůstá s klesající teplotou, 

s růstem rychlosti zatěžování, s vnitřním pnutím i se vzrůstem velikosti tělesa; 

- (II) Lom vychází většinou z míst koncentrací napětí, vyvolaných defektností 

struktury materiálu, ale i konstrukčními a technologickými vruby.  

Polyethylen (PE) se používá na výrobu trubek na rozvody plynných i kapalných médií. 

Tento materiál vykazuje tažně-křehký přechod v blízkosti normálních teplot. Při 

působení napětí, které je větší než 0,5 meze kluzu, začíná docházet k porušování tažným 

způsobem vznikajícím kripovým procesem. Pokud je to níže než 0,5 meze kluzu, dochází 

k pomalému růstu křehkých trhlin a je závislá na molekulární struktuře. Životnost 

materiálu je závislá na kripovém chování v objemu, které závisí na úrovni teploty a 

napětí. Dalším faktorem u křehkého lomu je závislost na nukleaci a růstu trhliny, která 

závisí na teplotě, na úrovni napětí a na hloubce prekurzoru trhliny. Každý proces má svoji 

rychlost vývoje a v konečném výsledku závisí na tom, který z nich se projeví rychleji při 

určitém napětí, teplotě a hloubce vrubu.  

 

Obrázek 6 Rozdělení lomové mechaniky [23] 

U nových materiálů můžeme získat mnoho výhod oproti starým, ale stejně tak i nevýhod. 

Je potřeba provádět širokou škálu experimentů a analýz, které nám pomůžou snížit 

množství poruch, ale nelze je zcela eliminovat. V praxi nelze vyrobit dokonalé materiály 

bez jakýchkoliv defektů a vad. Mohou se náhle a nekontrolovatelně oddělit částice 

materiálu lomem rychlostí, která se blíží zvuku bez přidání jakékoliv vnější energie. 
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Z tohoto důvodu se s existencí trhlin v reálných konstrukcích musí počítat. Lomová 

mechanika je věda, která se zabývá touhle problematikou. Rozebírá a popisuje 

jednotlivé chování trhlin a ostrých vrubů v tělesech, především jejich stabilitu a 

nestabilitu [23]. 

Raný výzkum v oblasti lomu 

Leonardo da Vinci při měření pevnosti v závislosti na délce železného drátu zjistil, že 

pevnost je nepřímo úměrná délce drátu. Dokázalo to, že defekty v materiálu se projevují 

na pevnosti materiálu, tudíž delší vlákno představuje větší objem a tím je i vyšší 

pravděpodobnost možných defektů v materiálu. 

Tento poznatek kvantifikoval pan Griffith a byl publikován v roce 1920. Griffith použil 

napěťovou analýzu, která byla odvozena panem Iglisem o několik let dříve, na 

nekonečné těleso s centrální trhlinou ve tvaru elipsy. Těleso bylo z pružného materiálu 

z nekonečna a bylo namáháno kolmo na líc trhliny. 

Pomocí využití 1. termodynamického zákona formuloval lomovou teorií, která je 

založena na bilanci energie. Griffith vycházel z předpokladu, že se trhlina začne sířit 

Obrázek 7 Centrální trhlina v nekonečném tělese [23] 
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právě tehdy, když přírůstek povrchové energie nově se tvořících ploch při růstu trhliny 

bude menší než úbytek elastické energie napjatosti v tělese v důsledku změny délky 

trhliny. Následně získal vztah s využitím Iglisova řešení mezi lomovým napětím a délkou 

trhliny. 

𝜎𝐹𝑟 = √
2 ∗ 𝛾 ∗ 𝐸

𝜋 ∗ 𝑎 ∗ (1 − 𝑣2)
 𝑝𝑟𝑜 𝑅𝐷, 𝜎𝐹𝑟 = √

2 ∗ 𝛾 ∗ 𝐸

𝜋 ∗ 𝑎
 𝑝𝑟𝑜 𝑅𝑁, 

Irwin a Orowan určitým způsobem zobecnili Griffithovy úvahy a vzniklo tak nové lomové 

kritérium – kritérium hnací síly trhliny G: 

|𝐸𝑒𝑙(𝑎) − 𝐸𝑒𝑙(𝑎 + Δ𝑎)| ≥ 4 ∗ 𝛾 ∗ Δ𝑎, 

Po úpravách a předpokladu, že Δ𝑎 je velmi malé, dostaneme podmínku: 

|
1

2
∗

𝜕𝐸𝑒𝑙

𝜕𝑎
| ≥ 2 ∗ 𝛾, 

Výraz byl nazván hnací silou trhliny nebo jinak řečeno rychlostí uvolňování deformační 

energie a je označen jako G: 

𝐺 =
𝜋 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑎

𝐸
 [N ∙ m−1] 

Podmínka lability trhliny pak je: 

𝐺 = 𝐺𝑐 = 𝑅 

kde veličina 𝐑 charakterizuje obecně odpor materiálu proti šíření trhliny [23]. 
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Přístup lomové mechaniky k navrhování technických dílů 

 

Obrázek 8 Srovnání dvou přístupů k návrhu konstrukce [23] 

Pro materiál, který má nízkou houževnatost, je křehký lom převládajícím mechanismem 

porušování a lomové napětí se mění lineárně s lomovou houževnatostí. Elastoplastické, 

viskoelastické a viskoplastické lomové chování se často slučuje pod obecný pojem: 

nelineární lomová mechanika. 

 

Obrázek 9 Vliv lomové houževnatosti na mechanismus porušování [23] 
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Jestliže budeme znát lomovou houževnatost materiálu, pak pomocí vztahů LM můžeme 

určit kritickou velikost defektu, který způsobí porušení konstrukce. Obvykle je povolená 

velikost defektu definována jako podíl kritické velikosti defektu a bezpečnostního 

součinitele. Součást pak může být provozována do doby, než defekt doroste do 

maximálně povolené velikosti [23]. 
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6 Mechanické zkoušení materiálu 

Pod pojmem mechanické zkoušeni materiálu se rozumí sledovaní jeho vlastností při 

působení mechanických sil. Tyto vnější síly vyvolávají změny tvaru materiálu – tzv. 

deformace, přičemž jejich míra silně závisí na způsobu a intenzitě namáhaní. V praxi se 

objevují různé způsoby namáhaní materiálu.  

Mezi ty nejčastější patří: 

- tlakové, 

- tahové, 

- ohybové, 

- střihové, 

- krutové. 

V reálných podmínkách se během provozu zařízení běžně kombinují různé druhy 

namáhání. Aby se dala jednotlivá měření tělísek srovnávat mezi sebou, bylo nutno zavést 

normalizované zkoušky. Znalost mechanických vlastností je velmi významná pro vývoj a 

výzkum nových materiálů, při zjišťování či ověřování jejich vlastností, v rámci 

mezioperační kontroly při výrobě (např. pomocí zkoušky tvrdosti lze ověřit, zda tepelné 

zpracování povrchu proběhlo správně) či během kontrol jakosti (tahovou zkouškou lze 

zjistit čistotu materiálu – např. obsah vměstků). Volba namáhání závisí na způsobu 

namáhaní materiálu v praxi. 

Cílem je zjistit, jak se bude materiál vystavený provozním podmínkám chovat. U drátů 

se běžně stanovují vlastnosti v tahu, krutu nebo střihu. Testování plechů se často 

uskutečňuje v režimu střihu a hřídele se testují v ohybu a krutu. Mechanické zkoušení je 

v praxi prováděno u všech typů materiálů. Obecně platí, že u houževnatých kovových 

materiálů se běžně realizuje měření tvrdosti a zkouška tahem. Naproti tomu u křehkých 

materiálů se provádí zkouška tvrdosti a zkouška tlakem či ohybem [17]. 
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7 Pórozita 

Z principu nelze vyrobit neporézní materiál, protože většina jich určitou porozitu 

vykazuje. Fyzikální vlastnosti jako například pevnost, tepelná vodivost a hustota závisí 

na struktuře pórů látky. Ovlivňování vzniku pórů má svůj význam například při výrobě 

katalyzátorů nebo průmyslových absorbentů. Póry mají rovněž vliv na chemickou 

reaktivitu pevných látek a fyzikální interakci mezi plyny a tekutinami. Porézní materiály 

jsou velice komplikované a rozmanité a z tohoto důvodu začaly vznikat různé metody, 

za pomoci kterých je lze charakterizovat [2]. 

Pórovité materiály 

Pórovité materiály se využívají prakticky ve všech odvětvích lidské činnosti. Kupříkladu 

v chemii nebo v chemické technologii jsou porézní materiály využívány jako katalyzátory 

nebo absorbenty. Zároveň mohou fungovat i jako izolační materiály nebo membrány. Ve 

stavebnictví se používají jako izolační vrstvy nebo lehčené betony. K nejznámějším 

porézním materiálům patří polyuretan nebo pěnový polystyren. Lze je charakterizovat 

jako pevné látky, uvnitř kterých se vyskytují póry, jež se mohou nacházet buď uvnitř 

tělesa, nebo na jeho povrchu.  

Pórovitost v podstatě představuje poměr mezi objemem pórů a celkovým materiálem. 

Jedná se o bezrozměrnou veličinu, která se zpravidla udává v procentech. Vypočte se dle 

následující rovnice [18,19,20]: 

Ψ =
V0

V
 

kde: 𝚿 – pórovitost [–], [%] 

𝐕𝟎 – objem póru [m3] 

V – celkový objem materiálu [m3] 
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7.1 Rozdělení póru v pevných matricích 

Ze strukturního hlediska se rozlišují dva typy pórů: 

a) Vnitročásticové póry 

Představují základní typ pórů, které jsou obsaženy v jednotlivých částicích. Ze 

strukturního hlediska jsou většinou považovány za pravé (vnitřní) póry. Během 

některých procesů (např. vývin plynů, vyluhování, povrchové reakce) se může tvořit 

nově porézní materiál. V tomto případě lze nově vytvořené póry považovat za 

„přidané vnitřní póry”. 

b) Nevlastní a sloupkové (vnější nebo zevní póry) 

- Nevlastní 

Tyto póry se začnou tvořit, když se původní matrice nasytí cizí složkou, která 

se posléze eliminuje. Pokud se tato cizí složka zcela odstraní, budou nově 

vytvořené póry považovány za čisté. 

- Sloupkové 

Tento typ pórů vzniká, když se použije hydroxid kovu, který vytvoří vrstvu na 

povrchu částic. Zevní typy vnitřních pórů jsou v určitých případech 

považovány za póry mezičásticové [18,20]. 

Obrázek 10: Strukturní elementy a typy pórů [21] 
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Aglomerát 

Jedná se o vysoce zpevněný a tuhý materiál, jehož rozměry porézní matrice jsou 

mnohokrát větší než rozměry jednotlivých pórů. Pokud materiál neodpovídá těmto 

vlastnostem, je možné jej označit za agregát (materiál, jenž není zpevněn a jehož 

jednotlivé částice jsou seskupeny). Jednotlivé částice jsou samy o sobě neporézní (např. 

zrnko písku). V tomhle případě se póry nachází mezi jednotlivými částicemi. Oproti tomu 

vlastní částice jsou výrazně porézní (např. katalyzátory). Z tohoto důvodu se rozlišují 

póry mezičásticové a vnitřní. Lze i říci, že vnitřní póry jsou na rozdíl od těch 

mezičásticových z hlediska rozměrů a objemu menší [21]. 

7.2 Příčiny vzniku pórozity 

Póry vznikají v plastovém materiálu kvůli několika charakteristikám. Tou nejdůležitější 

z nich je smrštění materiálu, což má za následek vznik ředin, které se objevují z důvodu 

nedostatečné tloušťky stěny materiálu. Studená stěna formy zpevní povrch taveniny, 

načež začnou uvnitř taveniny vznikat vakuové dutiny, jež se kvůli difuznímu procesu 

naplní vzduchem. 

Dalším důvodem vzniku pórů v plastovém materiálu je zbytkové napětí po vstřikování 

roztaveného plastu. V okolí ústí vstřiku nebo v místech, kde se spojují dvě stěny různých 

tlouštěk, vzniká zbytkové napětí, důsledkem čehož se póry mohou také tvořit na hranách 

dílů, což způsobuje odlišný směr proudění taveniny a následné vytvoření sraženiny. 

Možnou příčinou vzniku pórů je i uzavřený vzduch, který nemá možnost uniknout 

z formy ven. Problém také nastává, když se střetne tavenina přitékající ze dvou směrů, 

kdy se vzduch částečně vstřebá a vytvoří póry v materiálu. 

Materiál bude v určité míře vždy pórovitý, což může vest k tvorbě prasklin, případně i 

k defektu samotné součásti. Pórovitost plastů se řadí k vnitřním vadám materiálu a je 

velice obtížné stanovit míru jeho pórovitosti, a to obzvláště v případě, kdy materiál není 

čirý a póry nelze pozorovat pouhým okem. Vnitřní vada se u materiálu často objevuje již 

během sériové výroby součástky a po čase u ní dochází k defektu. Z tohoto důvodu je 

důležité předcházet vadám ze stran konstruktérů a technologů [21]. 
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7.3 Eliminace vzniku pórozity 

V případě vstřikování plastu do formy je nutné se nejprve zaměřit na parametry procesu 

vstřikování, protože samotná úprava formy je velice finančně náročnou záležitostí. 

Správné vyplnění formy teoreticky vede k odstranění pórozity materiálu, přičemž 

hlavními parametry vstřikování jsou vstřikovací a udržovací tlak. 

Vstřikovací tlak zajisti správnou rychlost vstřikování (tj. proudění taveniny). Během této 

fáze je nutné, aby došlo k zaplnění přibližně 95 % výsledné hmotnosti plastového dílu. 

Udržovací tlak by měl představovat přibližně 80 % tlaku vstřikovacího. U 

semikrystalických plastu je nutné tento tlak po celou dobu procesu pomalu klesat a na 

konci procesu jej prudce snížit. 

Další parametry, jež dokážou pórozitu odstranit, jsou teplota taveniny a formy. 

V případě semikrystalického plastu je obecně známo, že teplota taveniny plastu by mela 

byt nižší a teplota formy vyšší [21]. 
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8 Experimentální metody 

a) Příprava vzorku pomocí technologie vstřikovaní 

Vady u funkčních části 

Nejvíce vad dokážou způsobit opotřebené funkční části vstřikovací jednotky za 

předpokladu dokonale konstrukce vstřikovací a uzavírací jednotky.  

Příklady opotřebených dílů nebo komponentů vstřikovací jednotky: 

- uzávěr šneku (a jeho nedokonalé těsnění), 

- přední část, 

- tryska (nejvíce opotřebená část), 

- mrtvé kouty (místa, kde dochází k degradaci polymeru), 

- dosed trysky (tryska podtéká a výstřik nelze snadno vyhodit z formy) [16]. 

Obrázek 11: Opotřebená vstřikovací jednotka 

Obrázek 12: Příklad znečištění výstřiku zdegradovaným 
polymerem z mrtvých koutů opotřebované vstřikovací 

jednotky [16] 
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Konstrukce vstřikovaného dílu 

Konstrukce a tvar vstřikovaného dílu musí odpovídat vlastnostem a chování 

zpracovávaného polymeru. Během návrhu se musí počítat s tím, aby nedošlo k velkým 

změnám v tloušťkách stěn, aby se materiál lokálně nehromadil a aby nevznikaly velké 

rovné plochy. Pro vstřikovaný plast musí mít správné tolerance rozměru, správné 

geometrie otvoru a výřezu, dostatečné rádie při konstrukci hran a rohů, dostatečné 

úkosy a minimální podkosové úhly a tvary. 

Níže jsou uvedeny rady, jak se při návrhu plastového výrobku vyvarovat vadám: 

- Volit co možná nejmenší tloušťku stěny. 

- Při změně tloušťky stěny nevolit velké skoky nebo vytvořit přechod. 

- Navrhnout konstrukci žeber vhodnou pro plasty. 

- Vyvarovat se rovných povrchů. 

- Volit design vhodný pro plasty (zohlednit rozdíly vůči kovu). 

- Pamatovat na umístění vtoku během návrhu. 

- Zohlednit omezení plynoucí z technologie při návrhu dílu. 

- Vyloučit podkosové úhly. 

- Vyhnout se akumulaci materiálu. 

- Rohy a hrany opatřit rádiusy. 

- Počítat s dostatečnými úkosovými úhly. 

- Geometrie otvorů a výřezů musí respektovat vlastnosti plastu. 

- Tvarování pouzder pro šrouby musí respektovat vlastnosti jednotlivých druhů 

plastů. 

- Tolerance nevolit menší, než je nutné [16]. 
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Vstřikovaný polymer 

Mechanické vlastnosti výstřiku (především reologické vlastnosti polymerních materiálu) 

mohou způsobit vzhledové vady. Vada může být způsobena špatnou stabilitou teploty 

v polymeru, která je často vyvolaná aditivy. Další příčinou vzniku vad může být i 

nevhodný tvar granulí nebo drtě [16]. 

Technologické parametry 

Prakticky většina známých vad může být vyvolána špatně nastavenými technologickými 

parametry (tj. vady povrchu či tvaru, skryté vady). Pokud tyto parametry způsobí 

zmíněné typy vad, lze se jich jednoduše zbavit změnou technologických parametrů. 

Pokud je to možné, upřednostňuje se změna parametrů s okamžitou reakcí na následný 

vstřikovací cyklus (rychlost, tlaky, bod přepnutí, časy, otáčky šneku). Pokud k odstranění 

vad nedojde, přichází další krok, jímž je změna teploty (taveniny a formy). Pro ustálení 

proces během změn teploty je vyžadováno více vstřikovacích cyklů [16].  

Příčiny vzniku vad 

Prvním a také nejjednodušším krokem k odstranění vzniklých vad je snaha o změnu 

jednoho nebo vice technologických parametrů (např. změna nastavení dotlaku, tlaku, 

teploty taveniny, teploty formy u stroje). Pokud tento postup nepomůže, je třeba 

identifikovat příčinu vzniku vady a odstranit ji. Může se jednat o problém týkající se 

konstrukce vstřiku, vstřikovací formy, vstřikovacího stroje nebo zpracovávaného plastu. 

Faktem je, že každý druh plastu je svým způsobem odlišný a je náchylný k tvorbě vad. 

Z tohoto důvodu nelze stanovit obecné pravidlo, jak se těchto vad zbavit [16]. 

Identifikace a odstraňování vad 

Pro zjištění příčin vzniku vad a jejich odstranění byly vytvořeny různé návody a pokyny 

od výrobců polymerních materiálů, které lze nalézt ve firemní literatuře (např. od firem 

Bayer, DuPont, Ticona, GEP) nebo od výrobců vstřikovacích strojů (např. Arburg, Engel, 

Kraus Maffei, Battenfeld aj.). Existují různé algoritmy logických postupů a obrázkové 

dokumentace pro odstranění vad. Nejznámějším projektem pro odstraňování vad a 

programem pro diagnózu a odstraňovaní vad výstřiku s názvem „DiagBes“ disponuje 

Kunststoff-Institut für die mittelstandische Wirtschaft NRW GmbH, Lüdenscheid, na 

pracovišti Kunststoff-Zentrum v Lipsku. Jedná se především o výukové programy, které 
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jsou založeny na velmi dobrých znalostech procesu vstřikovaní. Nicméně jednotlivé 

kroky pro určení vad jsou časové velice náročné a kvůli tomu i finančně nákladné, 

v důsledku čehož jsou tyto metody velice náročné pro aplikaci na sériovou výrobu. Pro 

identifikaci a odstranění vad je velice důležité mít odbornou znalost a zkušenosti se 

správným seřizováním stroje. Podstatné jsou rovněž znalosti o zpracovávaném plastu, 

vstřikovacím stroji, konstrukci formy, používaných periferiích a vlivu technologických 

parametrů na kvalitu výstřiků. Při vzniku problému je pro technologa neméně důležité 

disponovat jak kombinačními schopnostmi, tak způsobilostí rychle vady identifikovat 

a odstranit. Průměrně se během procesu vstřikovaní musí počítat s přibližně 40 vadami 

[16]. 

Výroba vzorku 

Měl jsem jistá omezení, abych zajistíl tvorbu bublin uvnitř tělesa. Nemohl jsem měnit 

konstrukci formy, stroj nebyl opotřebený atd. Byl jsem flexibilní ohledně parametru 

stroje. Řídil jsem se podle tabulky, která nám říká, jaké parametry zvolit, aby se snížilo 

riziko vzniku vad a póru. Vznik pórů jsem zajistil opačným postupem. Vytvořilo se 60 

vzorků na vstřikolisu s různým počtem bublin. Jako materiál se zvolil Mosten GB107. 

Forma se nastavila tak, aby měla nejnižší možnou teplotu, tj. 40 ℃. Teplotu taveniny se 

nejdříve zvolila vyšší, ale zjistilo se, že potlačuje póry ještě vice. Stejně i tak dotlak. Zvolilo 

se nejnižší možná teplota, aby byl možný vstřik z hlediska reologie. Po snížení parametru 

tlaku vizuálně nebyl poznamenán vznik póru. Při tlaku 200 baru na 250 baru stroj 

nedotlačí do formy taveninu. Vzorky se vyrobily a následně číselně označily a zvážily se. 

Tímto postupem se vytvořil 60 vzorku a 3 různé parametry. Vizuálně byl značný rozdíl v 

počtu bublin, ale nebyl v celém objemu, pouze v určitém úseku. 
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Tabulka 4 Parametry stroje 

Teplota formy [℃] 45,0-45,5 40 40 

Vstřikovací tlak [bar] 350, 300 350, 300 550, 500 

Dotlak [bar] 200, 180, 25 200, 180, 25 200, 180, 25 

Hmotnost [g] 

13,24 13,27 13,34 

13,26 13,26 13,36 

13,27 13,27 13,37 

13,27 13,29 13,36 

13,27 13,29 13,33 

13,27 13,26 13,33 

13,25 13,28 13,34 

13,24 13,25 13,33 

13,24 13,26 13,32 

13,24 13,26 13,34 

13,22 13,26 13,32 

13,22 13,26 13,33 

13,23 13,26 13,33 

13,24 13,26 13,35 

13,24 13,25 13,36 

13,23 13,27 13,36 

13,23 13,26 13,36 

13,23 13,28 13,35 

13,23 13,26 13,32 

13,21 13,27 13,32 
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Obrázek 14 Vyrobené vzorky 

Obrázek 13 Vstřikolis pro přípravu vzorků 

Obrázek 15 Forma na vstřik 
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Zkouška tahem část první 

Tato zkouška probíhá tak, že se vzorek pevně upne na obou koncích do trhacího stroje a 

postupně se zatěžuje silou. Obvykle toto zatížení probíhá tak dlouho, dokud se vzorek 

nepřetrhne. V průběhu takové zkoušky se provádí i grafický záznam, který ukazuje 

poměr síly k prodloužení a pomocí kterého lze z grafu vyhodnotit a vypočítat řadu 

důležitých veličin. Po provedení tahové zkoušky je možné vypočítat veličiny, které 

charakterizuji například elastické a plastické vlastnosti zkušeného materiálu (např. mez 

kluzu, mez pevnosti v tahu, tažnost a kontrakce). Tahová zkouška se provádí za určitých 

podmínek, které jsou popsaný v normě ČSN EN 10002-1. V důsledku působení tažných 

sil u upevněného vzorku do čelisti trhacího stroje nastává jeho deformace. Technické 

výpočty vyžaduji přepočet síly F na napětí σ, když je známa velikost průřezu S0 

namáhaného vzorku: 

𝜎 =
𝐹

𝑆0
 

Prodloužení se přepočítává na deformaci ε (tzv. relativní prodloužení) ze znalosti 

aktuální délky úseku vzorku L při působícím napětí a počáteční délce úseku L0 (bez 

působícího napětí) podle této rovnice:  

𝜀 =
𝐿 − 𝐿0

𝐿0
=

Δ𝐿

𝐿0
 

Obrázek 16 Obrazovka pro nastavování parametru vstřiku 



ČVUT – FAKULTA STROJNÍ Diplomová práce Avagjan Hrant 

38 
 

Na začátku namáhaní vzorku je vztah mezi napětím a deformaci lineární, tzn. že v daném 

úseku platí Hookův zákon. Vztah mezi napětím a deformací je zprostředkován 

konstantou E označovanou jako modul pružnosti v tahu (Youngův modul pružnosti):  

𝜎 = 𝐸 ∙  𝜀 

Mez kluzu 

Napětí, které působí na vzorek v počátku namáhání, kde platí Hookův zákon, vyvolává 

jeho okamžitou elastickou deformaci. Po přerušení namáhání vzorku se elastická 

deformace vytratí a rozměry vzorku se vrátí do výchozího stavu. Pokud se překročí oblast 

Hookova zákona, dojde k okamžité deformaci vzorku, která je součtem elastické a 

plastické deformace. Po přerušení působení sil sice elastické deformace vymizí, nicméně 

plastická deformace (tj. trvalá deformace) zůstává a projeví se změnou velikosti ve 

směru působících sil. Místo, jež se označuje za počátek plastické deformace materiálu, 

se nazývá mez kluzu. V praxi je tento údaj velice důležitý u kovových konstrukcí, jelikož 

po překročení meze kluzu dojde k lomu materiálu a porušení jeho funkčnosti. 

V grafech často nebývá jednoznačná počáteční lineární závislost mezi napětím a 

deformaci. Z tohoto důvodu nelze zcela jistě určit mez kluzu. Proto byl zaveden termín 

„smluvní mez kluzu“, který připouští určitou úroveň plastické deformace vzorku. 

Nejběžnější smluvní mez kluzu je mez kluzu určená z trvalé deformace pod zatížením 

Rp0,2. Je však třeba odečíst elastickou deformaci, protože se tato mez kluzu vyhodnocuje 

jenom z trvalé deformace. Jednoduše se to dá realizovat graficky. Přes ten bod, který 

Obrázek 17: Ukázka tahové křivky s výraznou mezí kluzu a obecné tahové křivky 
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odpovídá hodnotě smluvní trvalé deformace na ose prodloužení, se vede rovnoběžka 

s pomocnou čarou, která charakterizuje elasticitu. 

Mez pevnosti (Rm)  

Mez pevnosti je definována jako maximální síla působící na vzorek během tahové 

zkoušky vztažená na počáteční velikost průřezu S0:  

𝑅𝑚 =
𝐹𝑚𝑎𝑥.

𝑆0
 

Tažnost (A)  

Jedná se o veličinu charakterizující plastické vlastnosti materiálu. Čím je hodnota 

tažnosti vyšší, tím snáze je daný materiál trvale deformovatelný. Tažnost je definována 

na základě změny délky měřeného úseku na vzorku před (L0) a po provedení tahové 

zkoušky (Lu) jako relativní prodloužení materiálu: 

𝐴 =
(𝐿𝑢 − 𝐿0)

𝐿0
 

Její hodnota se uvádí v % a číselný údaj se zaokrouhluje na jedno desetinné místo. Tato 

definice je velice jednoduchá, nicméně v praxi mají materiály různé profily (např. tyče či 

trubky s kruhovým průřezem, plechy s obdélníkovým průřezem, jiné speciální profily), 

v důsledku čehož je stanovení tažnosti poměrně komplikované. Aby se ty hodnoty daly 

mezi sebou srovnávat pro různé profily se stejným materiálem, musí se dodržet 

geometrické podmínky. Princip spočívá v tom, že počáteční měřený úsek L0 na vzorku se 

vypočítá podle vztahu pro tažnost označovanou jako Ax, kde x je tzv. poměrové číslo, S0 

je velikost počátečního průřezu vzorku ať už je kruhový, obdélníkový, či jakýkoliv jiný:  

𝐿0 = 𝑥 ∙ 𝑆0

1

2 

Kontrakce (Z)  

Stejnak jako tažnost vyjadřuje kontrakce míru plasticity materiálu. Vyjadřuje se jako 

relativní zúžení průřezu na základě změn počátečního průřezu S0 a průřezu v místě lomu 

Su po tahové zkoušce podle vztahu:  

𝑍 =
𝑆0 − 𝑆𝑢

𝑆0
=

ΔS

𝑆0
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Naměřená hodnota kontrakce se udává v % a číselný údaj se zaokrouhluje na 1 desetinné 

místo [17]. 

Tahové namáhaní vzorků 

Vytvořil jsem etalon na zkušebním vzorku se 115 mm, jako referenční vzdálenost pro 

trhací stroj. Vzal jsem několik vzorků a provedl jsem zkoušku. Vzorky, které praskly v 

místě bublin, prokázaly určitou tažnost. Vzorky s čísly od 41 do 60 prokázaly nejhorší 

tažnost a vzorky od 1 do 20 nejlepší. Některé vzorky se tahaly tak dlouho, že se po  

50 mm prodlouženi musely zastavit (podle normy EN 10002). Některé diagramy jsou 

dvakrát za sebou z důvodu velkého množství naměřených hodnot a malého množství 

barev jednotlivých křivek.  

 

  

Obrázek 18 Vzorky po přetržení 

Obrázek 19 Etalon pro vzorky 
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Obrázek 21 Naměřené hodnoty 

Obrázek 20 Naměřené hodnoty (první dvě čísla značí číslo vzorku) 
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b) Zkouška tahem část druhá 

Z důvodu obtížnosti, definovaní počtu bublin, jejich polohy a vzdálenost od sebe, 

upravila se metodika experimentu, aby se dalo kvantifikovat počet bublin či množství 

odebraného průřezu v místě odtrženi použil se vrták na několik vzorků a vytvořily se díry 

o 3.5 mm na třech odlišných polohách. Jeden vzorek měl díru v horní části druhy v 

prostřední a třetí v dolní části. Tento pokus sloužil k tomu, aby se prokázalo že odlišná 

poloha děr neovlivňuji vlastnosti vzorků. Vždy se odtrhla v místě, kde byl odebrán 

průřez. Dále se zvolily různé průměry vrtáku a odebral se průřez uprostřed vzorku. Zjistila 

se stejná závislost, že čím víc se odebral průřez tím menší bylo prodlouženi. Nejhůře byl 

na tom vzorek s dírou o průměru 3,5 mm, u kterého došlo k lomu po prodloužení 

materiálu o 3,53 mm a vzorek s průměrem 1,5 mm, který se prodloužil o 6,5 mm. To 

znamená, že materiál je křehčí o 54,3 %, když odebereme průřez o 42,8 %. Tuto závislost 

se taktéž potvrdilo na jinem vzorku, který byl vyroben z polypropylénu (PP), který je 

podstatně houževnatější, než předešly vzorek. Tyto závislosti se použily a vypočítaly 

jejich napětí v mezi pevnosti. Vzorky s vetší dírou měli menší napětí. Napětí je odlišné, 

protože je to dáno tím, že byl odebraný průřez v materiálu. Muselo se přepočítat na 

teoretické napětí σT. Sila F se podělila se skutečným průřezem A‘. Odebraný průřez ⌀d 

se odečetl od skutečného průřezu A. Tim se získá stejné hodnoty σT pro stejný druh 

materiálu s odlišnými odebranými průřezy ⌀d. Materiál s větším počtem děr, ale se 

stejným odebraným průřezem ⌀d, na zkoušce v tahu měl vyšší prodlouženi a vyšší mez 

pevnosti. Tento jev je pravděpodobně způsoben lomovou mechanikou. U diagramu 

první dvě čísla značí číslo vzorku, druhé číslo značí ⌀d a u součtu znamená, že je větší 

počet děr. 

Obrázek 22 Porovnání vzorku s odlišným průměrem děr  
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Obrázek 23 Porovnání počtu děr se stejným odebraným průřezem pro průměr 4 mm 

Obrázek 24 Porovnání počtu děr se stejným odebraným průřezem pro průměr 3,5 mm 

Obrázek 25 Porovnání vzorku s odlišným průměrem děr 
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Vypočet napěti na mezi pevnosti: 

kde A'=A-⌀d, kde ⌀d je průměr vrtáku 

Mosten GB107 

⌀d[mm] 1,5 2,5 (1,5+1) 3,5 (1,5+2) 3,5 4 (1+1+1+1) 4 (2+2) 

Lu [mm] 6,5 5,05 3,9 3,45 3,6 3,49 

  6,5 5,05 3,75 3,6 3,7 3,8 

  6,5 5,1 3,75   3,75 3,5 

              

              

              

průměr Lu [mm] 6,50 5,07 3,80 3,53 3,68 3,60 

smd.odch Lu [mm] 0,00 0,02 0,07 0,08 0,06 0,14 

F [kN] 1,25 1,1 0,925 0,925 0,91 0,89 

  1,25 1,1 0,9 0,925 0,89 0,9 

  1,25 1,12 0,9   0,9 0,89 

              

              

              

smd.odch F [kN] 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 

průměr F [kN] 1,25 1,11 0,91 0,93 0,90 0,90 

Obrázek 27 Grafické znázorněni plného materiálu (vlevo) a materiálu s pórama (vpravo) 

Tabulka 5 Naměřené a spočítané hodnoty pro materiál Mosten GB107 

Obrázek 26 Bubliny uvnitř vzorku 
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PP 

⌀d[mm] 2 (1+1) 2 1 

Lu [mm] 13,4 11,9 19,3 

  11,4 12,4 18,8 

  13,8   22 

        

        

        

průměr Lu [mm] 12,87 12,15 20,03 

smd.odch Lu [mm] 1,05 0,25 1,41 

F [kN] 1,99 2,11 1,88 

  1,94 2,1 1,81 

  1,96 2,08   

        

        

        

smd.odch F [kN] 0,02 0,01 0,03 

průměr F [kN] 1,95 2,09 1,81 

Tabulka 6 Naměřené a spočítané hodnoty pro materiál PP 
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Napěti Mosten GB107 
⌀d[mm] 0 1,5 2,5 (1,5+1) 3,5 (1,5+2) 3,5 4 (1+1+1+1) 4 (2+2) 
A'[mm^2] 0 6 10 14 14 16 16 
F [kN] 1,38 1,25 1,1 0,925 0,925 0,91 0,89 
  1,38 1,25 1,1 0,9 0,925 0,89 0,9 
  1,37 1,25 1,12 0,9   0,9 0,89 
  1,37             
  1,37             
  1,37             
  1,36             
  1,36             
  1,36             
  1,37             
  1,39             
  1,39             
  1,39             
  1,38             
  1,36             
  1,37             
  1,37             
F smd.odch [kN] 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 
F průměr[kN] 1,37 1,25 1,11 0,91 0,93 0,90 0,89 
σ[N/mm^2] 34,32 31,25 27,67 22,71 23,13 22,50 22,33 
σ smd.odch [N/mm^2] 0,25 0,00 0,24 0,29 0,00 0,20 0,12 
σT  smd.odch [N/mm^2] 0,25 0,00 0,31 0,45 0,00 0,34 0,20 
σT  [N/mm^2] 34,32 36,76 36,89 34,94 35,58 37,50 37,22 

Tabulka 7 Přepočet napěti se skutečnou hodnotu průřezu pro materiál Mosten GB107 
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Napěti PP 

⌀d[mm] 2 (1+1) 2 1 

A'[mm^2] 8 8 4 

F [kN] 1,99 2,11 1,88 

  1,94 2,1 1,81 

  1,96 2,08   

        

        

        

F smd.odch [kN] 0,02 0,01 0,03 

F průměr[kN] 1,96 2,10 1,85 

σ [N/mm^2] 49,08 52,42 46,13 

σ smd.odch [N/mm^2] 0,51 0,31 0,87 

σT smd.odch [N/mm^2] 0,51 0,31 0,87 

σT [N/mm^2] 61,35 65,52 51,25 

Tabulka 8 Přepočet napěti se skutečnou hodnotu průřezu pro materiál PP 
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9 Závěr 

Nehomogenita, a především přítomnost voidů a bublin uvnitř struktury, dokáže 

podstatně změnit mechanické vlastnosti plastových dílů. Poměr objemu pórů k 

celkovému objemu vzorku umožňuje definovat, jak je daná struktura porézní. Avšak 

tento poměr nezohledňuje počet „bublin“ a vzdálenost mezi nimi.  

Cílem mé diplomové práce bylo vymyslet experimentální metodiku pro provedení 

zkoušek mechanických vlastností polymerních materiálů s různými počty bublin. 

Vytvořily se vzorky 1-20, 21-40, 41-60 s různými parametry. Po zkoušce v tahu bylo 

zjištěno, že relativní prodloužení je závislé na počtu bublin. Z důvodu složitosti 

definovaní množství bublin, jejich polohy a vzdálenosti od sebe, se upravila metodika 

experimentu. Navrhla se simulace bublin vyvrtáním otvorů definovanými průměry a 

našla se stejná závislost mezi velikostí díry a relativním prodloužením. Dle očekávání mez 

pevnosti v tahu klesá s větším průměrem navrtaných otvorů. Otvory snižují skutečný 

průřez vzorku. Byla proto provedena korekce výpočtů při použití skutečné plochy. Bylo 

také zjištěno, že dvě díry s průměrem 2 milimetry (dohromady 4 mm) mají menší 

poměrnou deformaci než čtyři díry s průměrem 1 mm (dohromady 4 mm.)  

Předpokládá se použití této metody pro odhad adheze mezi matricí a plnivem u 

kompozitních materiálů. U částicových kompozitů v případě neexistence adheze má z 

hlediska mechanické pevnosti plnivo podobný účinek jako bublina, tudíž na základě 

poklesu pevnosti lze indikovat slabou adhezi.  
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