
OSNOVA PŘEDMĚTU VLASTNOSTI A ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ (AK.ROK 2016/2017) 

PŘEDNÁŠKY 

1. Úvod – základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Krystalická a amorfní struktura. 

Skupiny kovů a krystalové struktury. Značení rovin a směrů v krystalografii. ADÁMKOVÁ 

2. Bodové a čárové mřížkové poruchy a jejich interakce. Pohyb dislokací. Zpevnění monokrystalu a 

polykrystalického kovu. Teoretická pevnost krystalických materiálů. ADÁMKOVÁ 

3. Tahová zkouška a mechanické vlastnosti materiálu. Hookeův zákon. Elastické, plastické, viskoelastické a 

viskoplastické chování materiálu. Další zkoušky napěťově deformačního chování materiálu. Zkoušky tvrdosti. 

ADÁMKOVÁ 

4. Předpoklady mechaniky poddajných těles. Vztah vnějších a vnitřních sil. Metoda řezu. Koncept napětí a 

koncept deformace. Poissonův zákon. Obecný Hookeův zákon pro elastický izotropní materiál. Druhy 

anizotropie a návaznost na strukturu materiálu. Rozměry charakteristického elementu různých materiálů. 

HALAMA 

5. Teorie napjatosti, hlavní napětí a roviny. Transformace tenzoru napjatosti. Mohrova kružnice pro rovinnou 

napjatost. HALAMA 

6. Deformační energie pro jednoosý a víceosý napěťový stav. Hypotézy pevnosti pro materiály ve stavu 

křehkém a ve stavu houževnatém. HALAMA 

7. Koncentrace napětí. Faktor intenzity napětí. Křehký a tvárný lom materiálů, lomová houževnatost. Tranzitní 

teplota. Zkouška vrubové houževnatosti.  ADÁMKOVÁ (FUSEK) 

8. Časově proměnné namáhání vedoucí k únavě materiálu. Fáze únavového poškození. Mez únavy. Zkoušky 

vysokocyklové a nízkocyklové únavy materiálu. Křivky životnosti. Vliv vrubu a funkčních parametrů. Přístupy 

pro stanovení životnosti. ADÁMKOVÁ (FUSEK) 

9. Mechanismy iniciace creepového poškození. Zkoušky tečení a relaxace. Životnost konstrukčních prvků při 

creepu. ADÁMKOVÁ (FUSEK) 

10. Destruktivní a nedestruktivní metody měření zbytkových napětí. Základy defektoskopie. Nedestruktivní 

metody: vizuální, ultrazvukové, magnetické, elektromagnetické a kapilární. ŠOFER  

11. Zbytková napětí. Základní typy koroze a mechanismy opotřebení funkčních povrchů. Klasifikace důsledků 

degradačních procesů. HALAMA 

12. Specifické vlastnosti jednotlivých konstrukčních materiálů. Neželezné kovy. Slitiny Al, Mg a Ti. Superplastické 

materiály. ADÁMKOVÁ 

13. Keramické materiály. Vlastnosti a využití technické a porézní keramiky. Příčiny křehkosti. Skla – vlastnosti, 

zkoušení a využití.   Polymery – základní rozdělení, chemické složení struktura a vlastnosti. Reologické 

modely napěťově-deformačního chování. Využití ve strojírenství. ADÁMKOVÁ 

14. Kompozity. Částicové a vláknové kompozity. Moderní konstrukční materiály. Obecné zásady volby materiálu. 

ADÁMKOVÁ 

 

 

 



Osnova cvičení 

1. cv.  Podmínky zápočtu, literatura, zaměření předmětu, bezpečnost práce. Krystalová struktura 

(stručně amorfní a kryst. mat.), Millerovy indexy, úhly mezi dvěma směry (zakreslení směrů, rovin 

nejprve bez vztahu k nějakému typu mřížky, př.2.14, 2.15) 

2. cv. Program č.1 – Millerovy indexy, Hustota atomů ve směru, rovině, objemu. 

3. cv. Zkouška tahem, Hookeův zákon pro tah, vliv teploty, Poissonův zákon. (př.3.21, 3.25, 3.31) 

4. Cv. Zkoušky tvrdosti – Vickers, Brinell, Rockwell (sken 1). Základní typy namáhání. Další zkoušky 

mechanických vlastností. Teorie napjatosti, hlavní napětí. 

5. Cv. Program č.2 – Realizace tahové zkoušky + měření tvrdosti v laboratoři. 

6. Cv. Obecný Hookeův zákon (odvození, př.3.2, 3.10), stav rovinné napjatosti. 

7. Cv. Mohrova kružnice pro rovinnou napjatost. Program č.3 - Početní a grafické stanovení hlavních 

napětí a polohy hlavních rovin.   

8. Cv. Hypotézy pevnosti pro materiály ve stavu houževnatém a křehkém (tenkostěnné nádoby, válcové 

a kulové). Doplnění zadání programu - stanovení redukovaného napětí dle jednotlivých hypotéz 

pevnosti. 

9. Cv. Metody měření deformací. Odporové tenzometry. Zbytková napětí – pojem, kategorizace, jen se 

zmínit, max. příklad ze sešitu z loňska, pak ale vysvětlit, že vztahy vychází z Mohrovy kružnice pro 

deformace.  

10. Cv. Zkouška vrubové houževnatosti (Sken 2, př. 4.2, 4.23, 4.24.), houževnatý, křehký a smíšený lom. 

Zkouška vrubové houževnatosti. 

11. Cv. Lomová mechanika, módy namáhání trhliny, příklad, zkoušky lomové houževnatosti. NDT 

zkoušení –metoda vířivých proudů, práškové metody … ukázka v laboratoři. 

12. Cv. Úvod k degradačním procesům, Únava materiálu. Mez únavy. (Sken 3-5) 

13. Cv. Zkoušky tečení a relaxace, creep (př. 6.1-6.3, 6.5, 6.23, 6.24 – 6.27). Písemka (lépe dříve).  

14. Cv. Zásady volby materiálu. Zápočty, náhradní a opravné písemky. 

Programy: 

[1] – www stránky D. Ličkové: http://homel.vsb.cz/~lic098/VaZM.html 

[2] - Silbernagel, A. Programy do cvičení z nauky o materiálu I, VŠB-TU Ostrava, 1999. 119 s. ISBN  80-7078-977-8 

 

Příklady: Strnadel B. Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství.  VŠB-TU Ostrava, 1998. 334 s. 
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