
1 
 

1 Přednáška – Konstrukční materiály 
 

Stručný obsah přednášky: 

• Základní skupiny konstrukčních materiálů. 

• Vazby v pevných látkách. 

• Vlastnosti materiálů. 

• Krystalová stavba kovů. 

• Millerovy indexy 
 
 
 

Motivace k přednášce 

Znalost spektra konstrukčních materiálů, jejich mechanických vlastností a vhodnosti použití 
daného materiálu na daný konstrukční záměr je základním stavebním kamenem každého 
úspěšného inženýra.    

 

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

• Základní skupiny konstrukčních materiálů, vazby v pevných látkách, struktura pevných látek.   

• Vlastnosti materiálů, rozdělení do základních skupin. 

• Rozdělení a základní charakteristika kovů. 

• Rozdělení a základní charakteristika polymerů, keramiky a kompozitu. 

• Krystalová stavba kovů, přehled krystalových soustav a krystalických mřížek.  

• Značení rovin a směru – Millerovy indexy. 

  

 

Úvod 
Studiem kovů se kromě fyziky a chemie zabývá fyzikální metalurgie. Jejím obsahem je vztah mezi 
vlastnostmi různých materiálů a jejich vnitřní strukturou v makro i mikro měřítku. Poznáním a 
využíváním těchto vztahů je posláním celého oboru fyzikální metalurgie.  

Budoucí strojní inženýr potřebuje získat základní představy o souvislostech struktury materiálů a 
jejich mechanických vlastnostech a použití daných konstrukčních materiálů.    

 

1 Základní skupiny konstruk čních materiál ů 

Materiál: Je každá pevná látka, která je určená pro další technologické zpracování ve výrobě. 

• Je třeba si uvědomit, že vlastnosti materiálu spolu s výrobní technologií určují vlastnosti finálního 
výrobku. Správná volba materiálu pro každý produkt je tedy zásadní. 
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• Materiál podléhá degradačním procesům (plastická deformace, lom, únava, tečení, opotřebení, 
radiační poškození, koroze). 

• Pro každou skupinu materiálů je charakteristický možný rozsah vlastností, které jsou přímo dány 
vnitřní stavbou. Vnitřní stavba materiálu závisí kromě chemického složení, také na technologii 
výroby a zpracování materiálu. 

• Základní částicí hmoty je atom. Atom se skládá z jádra a obalu, přičemž téměř všechna hmota 
atomu je soustředěna v jádře. 

 

Obrázek 1 Materiál 

Skladba atomu 
• Již řecký filosof Démokritos (460-371př.n.l.), od něhož pochází i název atom (atomos = 

nedělitelný) přišel s myšlenkou skladby hmoty z mnoha okem nepostřehnutelných částic. Až 
v 19. století však vědci přijali myšlenku, podle níž se chemické prvky skládají z atomů. Po 
objevu elektronu a zjištění, že všechny atomy obsahují elektrony, byl navržen Thomsonem 
první model atomu (tzv. „pudinkový model“ atomu), který byl experimentálně rozporován. 
Až Rutherfordův druhý model zahrnoval existenci kladného jádra uprostřed atomu, přičemž 
elektrony měly být rozptýleny rovnoměrně v celém objemu. V roce 1913 předložil dánský 
fyzik Niels Bohr první smysluplný model atomu, který byl „používán“ poměrně dlouhou dobu. 
Podle Bohrova modelu se elektrony pohybují po určitých kruhových drahách kolem kladného 
jádra, podobně jako se pohybují planety Sluneční soustavy kolem Slunce.  Podobnost je 
dokonce řádově i v poměru velikosti Slunce a jádra atomu, respektive vzdálenosti planet od 
Slunce a vzdálenosti elektronů od jádra.  

• Bohrův model atomu byl posledním modelem, který bylo možno vysvětlit na základě klasické 
fyziky. Opět bylo proti němu vzneseno několik vážných námitek, experimentálního i 
teoretického rázu, proto vznikl model atomu, využívající představ kvantové mechaniky. Podle 
tohoto modelu má elektron jak vlnový, tak částicový charakter a jeho poloha v okolí jádra je 
dána pravděpodobnostní funkcí. I přes nedostatky je Bohrův model používán stále, musíme 
však mít na paměti, že jednotlivé „dráhy“ elektronů jsou místa nejčastějšího výskytu 
elektronů. Hovoříme o tzv. „orbitalech“, viz obr.2. 
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Obrázek 2 Valenční atomové orbity v H2O 

Některé prvky (vzácné plyny He, Ne, Ar, Kr, Xe, Ru) mají tzv. stabilní elektronovou konfiguraci – jejich vnější 
(valenční) elektronové dráhy jsou zcela zaplněny (valenční oktet – 8 valenčních elektronů), proto jsou chemicky 
stabilní a nezúčastňují se reakcí. Ostatní prvky, jejichž valenční dráhy nejsou zcela obsazené, se snaží dosáhnout 
valenční oktet uvolněním nebo získáním elektronů za vzniku kladného či záporného iontu, případně sdílením 
elektronů s jiným atomem. To je základem chemických reakcí a vazeb mezi atomy. 

2 Vazby v pevných látkách  

Pevné látky „drží pohromadě“, proto musí existovat přitažlivé i odpudivé síly mezi atomy! Nyní 
stručně zmíníme jednotlivé typy vazeb, které se u pevných látek vyskytují. 

 

Iontová vazba 
 

• Atomy jsou k sobě vázány především díky elektrostatické přitažlivé síle, jež působí mezi 
částicemi s opačným nábojem. Dochází k tomu, že jeden atom k sobě přitáhne od druhého 
atomu elektron příp. více elektronů, který potřebuje k dosažení stabilní elektronové 
konfigurace a stane se záporným iontem. Druhý atom se po jeho/jejich ztrátě stane kladným 
iontem. Iontová vazba působí ve sloučeninách alkalických kovů a nekovů (halogeny F, Cl, 
Br…). 

• Typické vlastnosti sloučenin s iontovou vazbou:  

- síla je stejná ve všech směrech kolem iontu (nesměrovost) 

- vazebné energie jsou relativně velké (~1000kJ/mol), proto mají iontové sloučeniny vysokou 
teplotu tání) 

- dobrá rozpustnost ve vodě, tvrdost a křehkost (anorganické soli, např. NaCl) 

- vede k dobrým elektrickým a tepelným izolačním vlastnostem 

 

Kovalentní vazba 
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• Je vnitromolekulární forma chemické vazby, kterou lze charakterizovat sdílením jednoho 
nebo více párů elektronů mezi dvěma prvky. Atomy účastnící se vazby si tímto způsobem 
zaplňují valenční vrstvu elektronového obalu. 

• Tato vazba je velmi silná, takže ani táním nebo rozpouštěním se molekuly nemění. Příkladem 
této párové vazby elektronů je např. H2O, CO2, Cl2, ale i diamant, karbid křemíku SiC či 
polymery s řetězci C-atomů. 

 

Obrázek 3 Vazby mezi atomy křemíku (Si) a křemenu SiO2 (směrovost) 

Vlastnosti kovalentní vazby: 

- existuje ve směru mezi atomy zúčastněnými na sdílení atomů 

- může být velmi pevná – poskytuje materiálu velkou tvrdost a vysokou teplotu tání (diamant ~3550"C), 
nebo naopak velmi slabá (vizmut Bi ~270"C) 

- iontová a kovalentní vazba většinou působí společně, poměr závisí na vzdálenosti prvků v periodické 
tabulce prvků (čím dále jsou prvky od sebe v periodické tabulce prvků, tím větší podíl iontové vazby) 

Kovová vazba 
 

• Podobá se vazbě kovalentní. Jakmile se atomy kovů k sobě přiblíží a vytvoří krystalickou 
strukturu, valenční elektrony se jako plyn volně pohybují mezi kladnými ionty kovových 
atomů, čímž vyvolají vazebné síly. Valenční elektrony tvoří tzv. elektronový mrak. 

• Projevuje se především u prvků, které mají nízký počet elektronů ve vnější sféře, což jsou 
právě především kovy. 

• Vlastnosti kovové vazby: 

- Je nesměrová 

- elektronový mrak působí jako „lepidlo“ spojující kationy dohromady 

- různě pevná vazba (68kJ/mol pro Hg, 850kJ/mol pro W) 

Van der Waalsova vazba 
 

• Vyskytuje se u všech látek, bývá však překryta některou ze silnějších vazeb. 

• Van der Waalsovy síly jsou přitažlivé nebo odpudivé interakce (síly) mezi molekulami. 
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• Jsou slabší než kovalentní vazby (energie vzájemného působení ~10kJ/mol), ale ovlivňují 
fyzikální vlastnosti materiálů.  

Struktura látek 
 

Látky lze rozdělit na: 

• Krystalické  

 Krystalický stav látky je takový, kdy jednotlivé molekuly a atomy jsou zákonitě uspořádány 
 v prostoru (nerosty, led, kovy atd.). 

• Amorfní 

 Amorfní stav látky je takový, kdy jednotlivé molekuly a atomy jsou nahodile uspořádány 
v prostoru (např. sklo). 

• Semikrystalické  

 Střídání krystalických oblastí s amorfními. 

 

Obrázek 4 Struktura látek 

Monokrystal 
 

• O monokrystalu mluvíme, jestliže se elementární buňka opakuje translačně v celém objemu a 

atomy jsou pravidelně uspořádány. 

• Tvoří trojrozměrné útvary, které lze vytvořit trojrozměrně periodickým opakováním určitého 
motivu. 

• Pokud se motiv periodicky opakuje v celém objemu materiálu, mluvíme o monokrystalu. 

Pouze některé látky se v přírodě vyskytují ve formě monokrystalu: 

• diamant a další drahé kameny 

• oxid křemičitý apod. 

• Významnou vlastností monokrystalů je tzv. anizotropie fyzikálních vlastností, tj. často značně se lišící 
vlastnosti v různých směrech (např. modul pružnosti, optické a elektrické vlastnosti, apod.). 
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Polykrystal 
 

• Polykrystal je složen z drobných monokrystalků (tzv. zrn ), oddělených od sebe hranicemi zrn. 

• Důvodem je zřejmě skutečnost, že polykrystaly mají ve srovnáni s monokrystaly nižší energii a 
vyšší entropii. 

• U polykrystalů je anizotropie potlačena tím, že zrna mají různou orientaci. Přesto i u nich se objevuje 
anizotropie, způsobená tím, že zrna polykrystalů se většinou během výroby deformují (např. 
válcováním, protlačováním a pod.) v jednom směru a zrna pak mají v tomto směru protáhlejší tvar. 

 

Obrázek 5 Postupné vytváření polykrystalu (tuhnutím) 

 

Obrázek 6 Polykrystalická struktura oceli 

3 Vlastnosti materiál ů  

Vlastnosti materiálů zle rozdělit do několika základních skupin: 
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Chemické vlastnosti 
 

• Z pohledu předmětu Vlastnosti a zkoušení materiálů je chemické složení materiálu zásadní 
například s ohledem na korozní namáhání. 

Fyzikální vlastnosti 
 

Mezi nejpodstatnější fyzikální vlastnosti budeme počítat vlastnosti: 

• Elektrické 

• Magnetické 

• Tepelné 

• Optické  

  

Mechanické vlastnosti 
 

• všechny vlastnosti, které popisují chování materiálu jako odezvu na silové a deformační 
zatížení (pružnost, pevnost, tvrdost, tvárnost, houževnatost, křehkost, žárupevnost, tečení, 
relaxace, únava)  

Technologické vlastnosti 
 

• technologie zpracování materiálu od polotovaru po výrobek  

Další technologické vlastnosti 
 

Mezi technologické vlastnosti budeme počítat také: 

• tření 

• opotřebení 

• odolnost vůči plynům a kapalinám 

• odolnost vůči radiačnímu záření  

• atd.   

4 Základní skupiny konstruk čních materiál ů  

Konstrukční materiály lze rozdělit do několika základních skupin: 

• Kovy a jejich slitiny 

• Polymery 
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• Keramika 

• Kompozity 

• Technická skla 

• Nové materiály – uhlíková vlákna, nanotechnologie atd. 

Kovy a jejich slitiny 
 

Z technického hlediska pořád nejvýznamnější skupina materiálů, vykazující zejména: 

• vysokou pevnost 

• přenos plastické deformace 

• dobrou tažnost, tvárnost a tvrdost 

• velkou tepelnou a elektrickou vodivost 

• kovový lesk 

• s výjimkou rtuti jsou všechny kovy při teplotě 20°C v tuhém stavu (krystalický stav)  

 

Obrázek 7 Periodická tabulka prvků 

 

 

 

Animace 1 Rozdělení periodické tabulky prvků 
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Polymery 
 

Polymery jsou tvořeny makromolekulárními řetězci, které vznikají polymerizací základních 
konstitučních jednotek, monomerů. 

• Ve srovnání s kovy a keramikou mají menší hustotu a jsou schopny velkých elastických 
deformací. Jsou snadně zpracovatelné. 

• Stav: amorfní nebo semikrystalický. 

Dělení: 

• reaktoplasty – např. epoxidy, …,  

• termoplasty – polyetylen, polypropylen, …, 

• kaučuky a pryže (elastomery) – přírodní kaučuk, polyuretan, …, 

• polymerní pěny 

Keramika 
 

Keramické materiály jsou nekovové polykrystalické látky, které se vyrábějí z práškových surovin a 
zhutňují se žárovým procesem. 

• Ve srovnání s kovy jsou křehké. Jejich pevnost v tahu je nízká. Před finálním lomem 
nevykazují plastickou deformaci. Naopak mají vysokou pevnost v tlaku (až 15x vyšší oproti 
tahu). Jsou však velmi málo odolné působení koncentrátorů napětí. 

Dělení: 

• skelná porézní keramika (tradiční keramické materiály, porcelán, cementová pojiva, některé 
přírodní horniny) 

• konstrukční keramika (na bázi uhlíku, karbidů, kysličníků, nitridů,  

Kompozity 
 

Je to nejmladší skupina konstrukčních materiálů. Za kompozitní materiál lze považovat každý 
strukturní systém, který je složen nejméně ze dvou fází, se zřetelným fázovým rozhraním. 

Dělení: 

• s kovovou matricí 

• s keramickou matricí 

• s polymerní matricí 

Sekundární fáze může existovat v kompozitu: 

• ve formě dispergovaných jemných částí 
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• granule pravidelného nebo nepravidelného tvaru 

• krátká (neuspořádaná) nebo dlouhá (uspořádaná) vlákna 

5 Krystalová stavba kov ů  

• Podle stupně krystalografických elementů rozlišujeme 7 krystalových soustav. 

• Celkem existují 4 typy základních prostorových mřížek: primitivní (a), bazálně středěná (b), 
prostorově středěná (c) a plošně středěná (d). 

• Ne v každé krystalografické soustavě mohou existovat všechny 4 typy prostorových mřížek. 
V důsledku změny teploty a tlaku můžou kovy a jejich slitiny měnit krystalovou strukturu 

(polymorfie). Příkladem je železo - α, γ, δ (910/1400 °C). 

• Většina kovů krystaluje v soustavě krychlové plošně středěné (face-centered-cubic, ve 
zkratce f.c.c.), krychlové prostorově středěné (body-centered-cubic, ve zkratce b.c.c.) a 
šesterečné (hexagonal-closed-packed, ve zkratce h.c.p.). Mezi f.c.c. kovy patří například Al, 
Cu, Au, Ag, Pt, Ni, γ-Fe, kdežto mezi b.c.c. kovy α-Fe, Mo, W, Ta. V soustavě h.c.p. krystalizují 
Mg, Zn a  Co. 

• Prostorové mřížky jsou uvedeny na příkladu ortorombické soustavy viz. Obrázek 8.  

 

Obrázek 8 Typy prostorových mřížek v ortorombické soustavě 

Přehled krystalových soustav 
• Triklinická (trojklonná) – pouze primitivní mřížka 

• Monoklinická (jednoklonná) – primitivní a bazálně centrovaná 

• Ortorombická (kosočtverečná) – všechny 4 mřížky 

• Hexagonální (šesterečná) – bazálně centrovaná  

• Trigonální (klencová) – pouze primitivní mřížka 

• Tetragonální (čtverečná) – primitivní a prostorově centrovaná 

• Kubická (krychlová) – primitivní, prostorově a plošně centrovaná 

V sedmi krystalových soustavách existuje 14 mřížek (Bravaisovy soustavy, obr.9).  
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Obrázek 9 Bravaisovy krystalové soustavy 

 

6 Millerovy indexy  
K označování krystalografických rovin se používají tzv. Millerovy indexy. 

Značení rovin 
• Poloha roviny je určena třemi číselnými indexy h,k,l zapsanými v kulaté závorce (hkl). 

• Platí: 

  

Př. Rovina ρ = (112) je uvedena na obrázku 10.  

• Je li rovina v záporné části, je označena následující způsobem: 

 

Př. Rovina λ je rovněž uvedena na obrázku 10.  

 

 

Animace 2 Přehled  krystalových soustav 
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Obrázek 10 Značení rovin – Millerovy indexy 

Značení sm ěrů 
• Ke značení směru se používají indexy u,v,w zapisované v hranaté závorce. 

 

Př. Vektor označený [111] je uvedený na obrázku 11.  

 

Obrázek 11 Značení směrů – Millerovy indexy 

• Délka směru I = [uvw] se určí jako délka vektoru: 

222 wvuI ++= . 

• Úhel mezi směry [u1v1w1] a [u2v2w2] lze stanovit z výrazu: 

[ ]uvw
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222222
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wvuwvu

wwvvuu

++⋅++

⋅+⋅+⋅
=ϕ . 

• Podmínka rovnoběžnosti směru [uvw] s rovinou (hkl) je definována výrazem: 

0=⋅+⋅+⋅ lwkvhu . 

• Pokud rovina (hkl) a směr [hkl] mají stejné indexy pak směr je normálou dané roviny a platí 

[ ] ( )hklhkl ⊥ . 

• Krystalickou mřížku popisuje parametr mřížky a0 a velikost atomu r. Oba parametry jsou 
uvedeny na příkladu kubické plošně centrované mřížky viz obr. 12 

 

Obrázek 12 Kubická plošně centrovaná mřížka – parametr mřížky a poloměr atomu 

• U kubické plošně centrované mřížky je vztah mezi parametrem mřížky a0 a velikostí atomu r 
následující 

024 ar ⋅=⋅ , 

což lze snadno odvodit pro jednu úhlopříčku strany elementární buňky, dle obr.12 směr [011]. 
Nejhustěji obsazená rovina je pro b.c.c. mřížku (111). 

• U primitivní mřížky je vztah mezi parametrem mřížky a0 a velikostí atomu r pak 

02 ar =⋅ . 

Tento vztah lze získat pro směr [010]. 

• U kubické prostorově centrované mřížky je vztah mezi parametrem mřížky a0 a velikostí 
atomu r následující 

034 ar ⋅=⋅ , 
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Přičemž k čemuž lze dojít pro nejvíce obsazený směr [111]. Nejtěsnější uspořádání atomů je v 
rovině (110).  

 

Literatura 

� Silbernagel, A.: Nauka o materiálu I, skripta FS VŠB – TU Ostrava, 2000, 150 s 

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

� Silbernagel, A.: Programy do cvičení z nauky o materiálu I, skripta VŠB – TU Ostrava, 1999, 120 s. 

� Machek, V., Sodonka, J.: Nauka o materiálu : kovy a kovové materiály. 1. část, ČVUT v Praze, 2001, 
207 s. ISBN  80-0102424-5  

� Ptáček, L.: Nauka o materiálu I, Akademické nakladatelství CERN, 2001 Brno, 505 s.                    
ISBN  80-7204-193-2 

� Dorazil, E.: Nauka o materiálu I : přednášky, VUT v Brně, 1989, Brno, 247 s.  

 

 

Internet 

University of Cambridge. Dissemination of IT for the Promotion of Materials Science (DoITPoMS). Animace 
pro podporu výuky Nauky o materiálu (Materials Science), 2010. 
http://www.doitpoms.ac.uk/index.html 
 

Úvod do fyziky pevných látek 
http://www.ped.muni.cz/wphy/fyzvla/index.htm 
 

SOLID STATE CHEMISTRY: DESCRIBING CRYSTALLINE SOLIDS 

http://www.seas.upenn.edu/~chem101/sschem/solidstatechem.html 
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2. Přednáška – Poruchy krystalické mřížky 

 

Stručný obsah přednášky: 

• Mechanické napětí 
• Poruchy krystalové stavby kovů 
• Bodové poruchy 
• Čárové poruchy 
• Plošné poruchy 
• Objemové poruchy 
• Difúze 
 
 

Motivace k přednášce 

Poruchy krystalové stavby kovů zásadním způsobem ovlivňují chování materiálů a to především 
při procesech spojených s plastickou deformací. Poruchy jejich počet typ a struktura mají 
zásadní vliv na mechanické vlastnosti materiálů.   

 

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

• Poruchy krystalové stavby materiálů, rozdělení. 

• Definice základních poruch a jejich charakteristické vlastnosti. 

• Dislokace, definice, pohyb a vlastnosti 

• Difúze, rozdělení a princip. 

  

 

Úvod 
Poruchy krystalové stavby kovů jsou oblasti, v nichž uspořádání atomů v krystalové mřížce 
neodpovídá ideálnímu. Výrazně ovlivňují fyzikální a mechanické vlastnosti materiálů.  

Pro vysvětlení některých zákonitostí souvisejících s poruchami krystalické stavby kovů je nutné 
definovat pojem mechanického napětí.  

1 Mechanické nap ětí 

• Každé těleso, vystavené účinku vnějších sil či dalších účinků (např. změna teploty) mění 
obecně svůj tvar a rozměry - deformuje se.  Předpokládejme, že skutečné vnitřní síly 
(vazebné), které udržují těleso v pevném stavu, nezávisí na vnějším zatížení. Pak v důsledku 
působení vnějšího zatížení musí působit tzv. doplňkové vnitřní síly, které se snaží po 
odlehčení vnějšího zatížení vrátit těleso do původního tvaru. 

• Mírou intenzity vnitřních (doplňkových) sil je napětí. Tato veličina se pak používá pro 
posouzení pevnosti materiálu.  
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Uvažujme prizmatickou tyč dle obr.1. Pak velikost normálového napětí v rovině příčného řezu 
můžeme vyjádřit jako podíl normálové vnitřní síly a počáteční plochy průřezu 

                     (2.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 Normálové a smykové napětí na šikmém řezu tyče namáhané tahem 

Vektor napětí, který působí v bodě myšleného řezu, můžeme vždy rozložit do směru normálového a 

tečného. Mluvíme o normálovém napětí σα (Pa, MPa), které může být tahové (kladné) či tlakové 

(záporné), respektive smykovém napětí τα (Pa, MPa). 

V rovině příčného řezu je smykové napětí nulové. Vedeme-li však šikmý řez pod úhlem α, bude tečná 
složka vnitřní síly nenulová  

           (2.2) 

a po vyjádření plochy šikmého řezu 

                     (2.3) 

lze smykové napětí vyjádřit z tečné složky vnitřní síly s využitím vztahů (2.1) až (2.3) takto 

     

           (2.4) 

 

Velikost smykového napětí se tedy při zvětšování úhlu, definujícího šikmý řez, mění. Tímto se však 
budeme zabývat až v páté přednášce. Z posledního výrazu plyne důležitý poznatek, že maximální 

smykové napětí τα bude pro α = 45°.  

Podobně bychom postupovali při vyjádření normálového napětí na skloněné rovině: 

      
         (2.5) 
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Z posledního výrazu pak plyne, že maximální normálové napětí je v rovině příčného řezu a minimální 
(nulové) v podélném řezu. 

2 Poruchy krystalové stavby kov ů 

Poruchy krystalové mřížky rozdělujeme na bodové, čárové, plošné a objemové. Poruchy vznikají 
v materiálu již při procesu tuhnutí. Jejich počet v krystalové mřížce pak výrazně ovlivňuje pevnost 
materiálu.  

 

3 Bodové poruchy 

Bodové poruchy krystalické mřížky dělíme na:  

• vakance 

• intersticiální atomy (interstice) 

• substituční atomy 

Vakance 
 

• Jsou uzly mřížky, které  nejsou obsazeny atomy (obr.2). 

• Jejich množství roste s teplotou. 

• Vakance deformují své bezprostřední okolí v mřížce, čímž ji zpevňují a ovlivňují hodnoty 
fyzikálních vlastností daného materiálu 

 

Obrázek 2 Bodová porucha - Vakance 

Intersticiální atomy (interstice) 
 

• Jsou atomy, které jsou umístěny v meziuzlových prostorách mřížky (obr.3). 
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• V kovových mřížkách mohou být tímto způsobem umístěny pouze atomy pěti nekovů (uhlík, 
dusík, kyslík, bor a vodík).  

• Interstice rovněž deformují své bezprostřední okolí v mřížce, čímž ji zpevňují daleko větší 
měrou než vakance. 

 

Obrázek 3 Bodová porucha - Interstice 

Substitu ční atomy 
 

• Substituční atomy – jsou atomy, které v mřížce nahrazují původní atom (obr.4). Okolní atomy 
jsou ovlivněny napěťovým polem. 

.  

Obrázek 4 Bodová porucha – Substituční atomy 

4 Čárové poruchy  

Pro čárové poruchy se používá označení dislokace. 
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Dislokace 
 

• jsou čárovými poruchami krystalické mřížky, které vznikají přesunutím určitého množství 
atomů při skluzovém pohybu vzhledem k vrstvě sousední 

• Dislokace je hranice mezi uskutečněným a neuskutečněným skluzem v krystalu 

• Přítomnost dislokace v krystalu vyvolává plastickou deformaci mřížky a způsobuje napěťové 
pole okolo dislokace 

• Významnou vlastností dislokace je schopnost pohybovat se krystalovou mřížkou 

• Dislokace se mohou pohybovat především skluzem ve skluzové rovině, překročí-li skluzové 
napětí v rovině a směru skluzu určitou mezní hodnotu 

• Každou dislokaci definuje tzv. Burgersův vektor (b), který vyjadřuje velikost a orientaci 
relativního posunutí dvou částí krystalu 

 Dělení dislokací: 

• Hranové 

• Šroubové 

• Smíšené 

Hranová dislokace 
 

• Hranová dislokace, její vznik, orientace vzhledem ke skluzové rovině a poloha Burgersova 
vektoru je uvedena na obrázku 5. 

• Burgersův vektor je kolmý k dislokační čáře  

• EF – dislokace  

• ABCD – kluzná rovina 

.  

Obrázek 5 Hranová dislokace 
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Šroubová dislokace 
• - vznikne tak, že rozříznutý krystal podrobíme střihové deformaci, orientace vzhledem ke 

skluzové rovině a poloha Burgersova vektoru je uvedena na      obrázku 6. 

• Burgersův vektor je rovnoběžný s dislokační čárou. 

• EF – dislokace 

• ABCD – kluzná rovina 

.  

Obrázek 6 Šroubová dislokace 

Smíšená dislokace 
 

• Smíšená dislokace jako nejobecnější druh dislokace, obsahující v sobě krajní  dislokaci 
hranovou a šroubovou, orientace vzhledem ke skluzové rovině a poloha Burgersova vektoru 
je uvedena na obrázku 7. 

• Burgersův vektor svírá s dislokační čárou úhel v rozmezí od 0 do π. 

.  

Obrázek 7 Šroubová dislokace 
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Pohyb dislokací 
Dislokace se pohybují vlivem napěťově deformačního pole v krystalu skluzem nebo šplháním. 

• Skluzový pohyb dislokace je pohyb, při kterém se nepřenáší hmota a probíhá v rovině, v níž 
leží Burgersův vektor i dislokační čára. Pohyb hranové dislokace skluzovým mechanismem je 
zřejmý z obr.8 a 9. 

• Pří šplhání se dislokace pohybuje mimo skluzovou rovinu.  

• Skluzová rovina je obyčejně rovina s největší hustotou atomů. 

 

Obrázek 8 Mechanismus pohybu hranové dislokace 

 

Obrázek 9 Mechanismus pohybu hranové dislokace (nahoře) a šroubové dislokace (dole) 

Překážky pohybu dislokací 
 

• Pohyb dislokace krystalickou mřížkou v kluzné (skluzové) rovině způsobuje smykové napětí.  

• Dislokace se při svém pohybu krystalovou mřížkou setkávají s překážkami, jejichž překonání 
vyžaduje zvýšení skluzového napětí. Překážkami jsou jiné dislokace, atomy příměsí, 
precipitáty a částice jiných fází. 

• Na překážkách se dislokace uchytí. 
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• K dalšímu pohybu a jejich překonání je potřeba zvýšit napětí. 

• Kolem překážky pak vytvoří dislokace dislokační smyčku (obr.10). 

• Interakce dislokací s precipitáty způsobuje zpevnění kovů.  

 

Obrázek 10 Pohyb dislokací přes překážky, 1 – dislokace, 2 – precipitáty, 3 – dislokační smyčka 

Frankův – Reedův (F-R) zdroj 
 

• Během plastické deformace hustota dislokací prudce narůstá. Mechanismus, vysvětlující 
proč tomu tak je, navrhli Frank a Reed - tzv. Frankův – Reedův (F-R) zdroj dislokací, který 
může „emitovat“ obrovské množství dislokací, odpovídající makroskopické deformaci 
(obr.11).  

• Zpravidla se dislokace, vytvořené F-R zdrojem pohybují v jedné, nebo několika těsně 
spolu sousedících skluzových rovinách. Vznikají tak tzv. skluzové pásy a celý obraz 
plastické deformace je nehomogenní (obr.12). 

 

Obrázek 11 Frankův – Reedův (F-R) zdroj 
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• Rychlost pohybu dislokací v je definována jako změna střední volné dráhy za jednotku času.  

 

• kde  
•
ε  je rychlost deformace a dmρ  je hustota mobilních dislokací. 

• Hustota dislokací dρ  je definovaná jako součet délek všech dislokačních čar v jednotce 

objemu a má rozměr m-2. 

•  

 

Obrázek 12 Skluzový pohyb dislokací 

5 Plošné poruchy  
 

Plošné poruchy krystalické stavby materiálu lze rozdělit na: 

• vrstvené chyby 

• vnitřní rozhraní 

• hranice zrn 

• volný povrch    

Volný povrch 
 

• Na atom, nacházející se uvnitř pevné látky působí všechny okolní atomy stejnou silou, takže 
výslednice sil, které na něj působí, bude nulová. Jinak tomu je na povrchu krystalu, tam je 
výslednice sil od okolních atomů nenulová a působí směrem dovnitř krystalu.  

b
v

dm ⋅
=

•

ρ
ε
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• Povrch krystalu má oproti vnitřku krystalu navíc tzv. povrchovou energii a proto jej lze 
pokládat za zvláštní druh poruchy. 

Vrstvená chyba 
 

• Vrstvená chyba je porušení pravidelnosti sledu krystalografických rovin. 

• Naruší-li se pořadí rovin, např. ABCABABCABC…, hovoříme o vrstvené chybě v daném místě krystalu. 

• Většinou vzniká rozštěpením dislokace ve dvě neúplné dislokace (obr.13).  

 

Obrázek 13 Vrstvená chyba 

• Energie nutná ke vzniku jednotkové plochy vrstevné chyby se nazývá měrná energie vrstevné chyby γl a 
udává se v jednotkách J m-2. 

Hranice zrn 
 

• Hranice mezi zrny jsou plošné poruchy krystalické mřížky, které kov hodně intenzivně 
zpevňují. 

 

Obrázek 14 Hranice zrn 

Vnit řní rozhraní 
 

• Je plocha nebo tenká oblast, ve které se vyrovnává diskontinuita krystalografické orientace 
uvnitř anebo mezi zrny. 
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• Maloúhlová hranice je vnitřní rozhraní oddělující úseky mřížky s dezorientací do 10° až 12° 
(obr.15).  

• Velkoúhlová hranice je dezorientace krystalografické orientace mezi dvěma částmi krystalu 
větší než 12°. 

 

Obrázek 15 Vnitřní rozhraní 

6 Objemové poruchy  

Objemové poruchy vznikají na povrchu nebo uvnitř součásti díky slučování bodových poruch a 
dislokací, které doprovází plastická deformace, vyvolaná mechanickým zatížením dané součásti 
anebo technologickými procesy při její výrobě. Tímto způsobem vznikají v materiálu mikrodefekty 
a mikrotrhliny, které se díky dalšímu rozvoji mohou změnit v trhliny, dutiny atd.  

Mezi objemové poruchy patří: 

• Trhliny  

• Dutiny 

• Póry 

• Částice jiné fáze a jiné nehomogenity struktury ( vměstky, precipitáty atd.) 

• Krejzy (Krejzy jsou diskovité útvary, ve kterých došlo k protažení polymerních řetězců. Na 
levé straně obr.16 jsou uvedeny krejzy ve fázi nukleace, na pravé straně po vytvoření trhliny.) 

 

Obrázek 16 Krejzy 



12 
 

7 Difúze  

Difúze v krystalických látkách je přemísťování hmoty (atomy, ionty, molekuly, ale i vakance) na 
mnohem větší vzdálenosti než je parametr krystalové mřížky. Hnací síla difúze je rozdíl koncentrací 
jednotlivých prvků (rozdíl chemických potenciálů). Mechanismus difúze je základním mechanismem 
vzniku fázových přeměn a s nimi spojených strukturálních poruch. 

Základní zákony difúze  
 

1. Fickův zákon pro difúzní tok JA prvku A v čase t ve směru x, y, z: 

               (2.6) 

Kde DA je difuzní součinitel [cm2. s-1], cA je koncentrace. Předpokládá se, že DA je nezávislý na 

koncentraci, poloze, teplotě apod. 

2. Fickův zákon – časová změna koncentrace: 

                         (2.7) 

Za předpokladu, že D je nezávislý na koncentraci, poloze, teplotě apod. se rovnice zjednoduší:  

       (2.8) 

Intenzita difúze a difúzní součinitel je závislý na teplotě – s rostoucí teplotou stoupá, často závisí i na 
poloze či směru atd.  

3. Teplotní závislost difúzního součinitele je vyjádřena Arrheniovým vztahem  

                                                                                                     (2.9) 

kde D0 je frekvenční faktor,  ED je aktivační energie difuze, T je termodynamická teplota, R je molární 
plynová konstanta.  

K difúzi dochází v každém skupenství – v tuhé fázi je však jediným způsobem přenosu hmoty. 

Způsoby difúze: 

• Intersticiální difúze 

• Substituční difúze 

• Vakanční mechanismus difúze 
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• Povrchová difúze 

• Difúze podél hranic zrn 

• Difúzní procesy ve slitinách kovů ovlivňují výrazným způsobem většinu fázových přeměn 
v kovech. 

Mechanismus difúze 
 

Předpokládejme dvě slitiny stejného binárního systému tvořené složkami A a B. Ve slitině je obsah 
složek rozložený dle obr. 17. 

•                 - koncentrace složek A a B ve slitině 1 

•                 - koncentrace složek A a B ve slitině 2 

• 1, 2 - vzorky slitin 

• λ - dělící rovina 

Slitiny 1 a 2 jsou ve vzájemně dokonalém styku a zahřátím na vyšší teplotu budou měnit své chemické 
složení postupně od ploch styku dovnitř obou vzorků. Po určité době dojde v blízkosti styku obou 
vzorků slitin ke změnám koncentrace následkem difúze prvku A ze slitiny 1 do 2 a opačně dojde 
k odpovídajícím změnám koncentrace prvků B směrem ze slitiny 2 do slitiny 1. 

  

Obrázek 17 Mechanismus difúze 

22 , BA CC

11 , BA CC
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3 Přednáška – Pevnost krystalických materiálů 
 

Stručný obsah přednášky: 

• Hookeův zákon 

• Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu 

• Pevnost krystalických materiálů 

• Tahová zkouška 

• Vyhodnocení tahové zkoušky  

• Další zkoušky napěťově deformačního chování materiálu 

• Zkoušky tvrdosti 
 

 
 

Motivace k přednášce 

Základem každé konstruktérské práce je vyhodnocení namáhání jednotlivých komponent dané 
konstrukce. K tomu je však zapotřebí znalost mechanických vlastností použitých materiálů a rovněž 
podmínek (mechanických zkoušek), za kterých byly získány. Tato přednáška představuje přechod od 
mikroskopického pohledu na materiál k makroskopickému. Vysvětleny jsou souvislosti mezi 
strukturou materiálu a jeho základními mechanickými vlastnostmi. Podstatná část je věnována 
základním zkouškám mechanických vlastností materiálu, jako jsou: tahová zkouška a její 
vyhodnocení, tlaková zkouška, zkouška ve střihu, ohybu a krutu. Závěr přednášky je věnován 
zkouškám tvrdosti materiálu, jenž jsou pro technickou praxi taktéž velmi důležité. 

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

• Mechanismy zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu. 

• Pevnost krystalických materiálů, Hookeův zákon, elastická a plastická deformace.  

• Základní zkoušky mechanických vlastností materiálů a jejich vyhodnocení. 

• Základní zkoušky tvrdosti a jejich vyhodnocení. 

  

Úvod 
V minulé přednášce byly popsány vady, které se objevují v jednotlivých skupinách konstrukčních 
materiálů. Mluvili jsme o vadách bodových (vakance, substituce, interstice), čárových (dislokace), 
plošných (vrstevné chyby, volný povrch, hranice zrn) a objemových ( dutiny, trhliny, póry, krejzy atd.). 
Vznik některých vad je dán technologií výroby, jiné jsou důsledkem degradačních procesů. Existence 
jednotlivých typů vad v materiálu může mít pozitivní i negativní důsledky, avšak obecně je příčinou 
výrazného snížení pevnosti materiálu oproti teoreticky stanovené pevnosti. Jak bylo zmíněno v 
minulé přednášce, pro posouzení pevnosti materiálu se využívá veličina napětí. Při zkouškách 
mechanických vlastností však nejde jen o pevnost materiálu a jednou z nejdůležitějších otázek 
experimentátora je, jak postihnout přetvoření u zkušebního vzorku. Musíme tedy na úvod vysvětlit 
záležitosti týkající se přetvoření. 
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1 Koncept pom ěrné deformace  

• Působením vnějších sil mění každé těleso svůj tvar. Deformuje-li se celé těleso, 
deformuje se i každá jeho část. Můžeme tedy zkoumat přetvoření elementu v bodě 
tělesa. V zásadě dojde ke změně délek (prodloužení anebo zkrácení) a ke změně pravých 

úhlů elementu. Změnu délek nazýváme podélnou poměrnou deformací ε, změnu 

pravého úhlu zkosem γ. Tyto pojmy lze vyložit na případech namáhání tahem (obr.1a) a 
smykem (obr.1b). 

 

 

a)                                                                            b) 

Obrázek 1 K vysvětlení: a) poměrné podélné deformace, b) zkosu 

• Poměrnou podélnou deformaci definujeme jako relativní délkovou změnu  

                 (3.1) 

kde l0 a l  je počáteční respektive okamžitá délka prizmatické tyče. 

Na obr. 1a je naznačena deformace tyče, namáhané tahem, odpovídající hranici použitelnosti 
poměrné podélné deformace, definované vztahem (3.1). Mnohé konstrukční materiály však mohou 
dlouhodobě plnit svou funkci i při deformacích větších než 10%. V takovém případě bychom měli 
skutečnou poměrnou podélnou deformaci stanovit přírůstkově a vztáhnout absolutní délkovou 
změnu k aktuální délce tyče 

          
          
                       (3.2) 

Integrací pak můžeme nalézt vztah mezi skutečnou (logaritmickou) a poměrnou podélnou deformací 

                     (3.3) 

 

• Důvod použití logaritmické deformace v případě velkých deformací je zřejmý z příkladu 
uvedeného na obr. 2. Uvažujme, že materiál se má natáhnout o 100% původní délky. 
Jestliže budeme počítat skutečnou a poměrnou podélnou deformaci přírůstkově (ve dvou 
krocích) a přímo, dojdeme u poměrné podélné deformace ke dvěma odlišným 
výsledkům. Vyzkoušejte s využitím kalkulačky. 

l
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Obrázek 2 Srovnání aplikace poměrné a skutečné podélné deformace u případu 100% prodloužení 

• Zkos (smykovou deformaci), jakožto změnu úhlu elementární krychle u prostého smyku, 
můžeme vyjádřit pro malou úhlovou změnu dle obr. 1b takto: 

         (3.4) 

Výpočet zkosu pro případ velkých natočení přesahuje rozsah tohoto učebního textu. 

2 Hookeův zákon 

Vraťme se na chvíli k záležitostem krystalické stavby kovů. Pevné látky „drží pohromadě“, proto mezi 
atomy musí existovat síly přitažlivé i odpudivé. Na obr. 3 je vynesena závislost vzájemné potenciální 
energie přitažlivých a odpudivých sil na vzdálenosti atomů r. Z obrázku plyne, že atomy pak kmitají, 
kolem takové polohy, která odpovídá minimu výsledné potenciální energie jejich vzájemného 
působení. Jak jsme již uvedli dříve, tato vzdálenost se nazývá mřížková konstanta r0. Její obvyklá 
hodnota je mezi 0,1 a 0,5 nm. Jak je patrné z obr. 3, v okolí rovnovážné polohy je možno nahradit 
vazebný účinek reologickým modelem lineární pružiny o tuhosti k. Připomeňme, že tahové síla a 
prodloužení pružiny jsou svázány vztahem 

.           (3.5) 

Přírůstek potenciální energii pružiny lze pak vyjádřit jako přírůstek práce vnější síly, tedy 

.           (3.6) 

Integrací postupně získáme 

,      (3.7) 

kde U0 je počáteční potenciální energie pružiny. Získaný výraz je rovnicí paraboly zobrazené na obr. 3. 
Pro malé vychýlení atomu z rovnovážné polohy je tedy síla proporcionální k posunutí. Toto však 
neplatí pouze pro jednu vazbu, ale také v makroskopickém měřítku pro malé deformace. V případě 
jednoosého namáhání platí zákon, navržený Hookem 

 ,           (3.8) 

kde E je modul pružnosti v tahu, který se uvádí v MPa či GPa, vyjadřuje sklon lineární závislosti 
v pružné oblasti smluvního diagramu (obr .4) a stanoví se ze zkoušky tahem. 

( )
a

a
tg

∆== γγ

ε1=0.500, η1=0.405 

ε2=0.333, η2=0.287 

 ε1 +ε2=0.833, η1 +η2=0.693                           ε12=1.000, η12=0.693 
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Obrázek 3 Závislost potenciální energie 

Analogicky lze formulovat Hookeův zákon pro pružnou deformaci ve smyku: 

         (3.9) 

kde G je modul pružnosti ve smyku, který lze určit ze zkoušky krutem a taktéž se uvádí v MPa 
či GPa. 

Modul pružnosti ve smyku G lze vyjádřit pomocí modulu pružnosti v tahu E a Poissonova čísla  

µ, které vyjadřuje poměr mezi příčnou a podélnou deformací 

        (3.10) 

  

 

Obrázek 4 Vyjádření Hookeova zákona 

γτ ⋅= G

  model pružiny 

)1(2 µ+⋅
= E

G
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3 Zpevnění monokrystalu a polykrystalického kovu 

Monokrystal: 

• Monokrystal -  pokud se elementární buňka opakuje translačně v celém objemu. 

• Atomy jsou pravidelně uspořádány. 

• Tvoří trojrozměrné útvary, které lze vytvořit trojrozměrně periodickým opakováním určitého 
motivu. 

Polykrystal: 

• Polykrystal  - složen z drobných monokrystalků (tzv. zrn ), oddělených od sebe hranicemi zrn. 

• Elementární buňky nejsou pravidelně uspořádány. 

• Důvodem je zřejmě skutečnost, že polykrystaly mají ve srovnáni s monokrystaly nižší energii a 
vyšší entropii. 

Zpevnění materiál ů 
 

• Ke zpevnění materiálů dochází díky plastické deformaci, která vzniká v důsledku pohybu 
dislokací. 

• Hustota dislokací během plastické deformace prudce narůstá, což vysvětluje Frankův – 
Reedův zdroj . 

• Dislokace se pohybují vlivem smykového napětí. 

• Velmi tvrdý materiál – musíme pohyb dislokací omezit. 

• Tažný materiál – dislokace se mohou pohybovat.  

 

Obrázek 5 Pohyb hranové dislokace 

Deforma ční zpevn ění 
 

• a) válcování 

• b) kování  
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• c) tažení  

• d) protlačování 

• e) hluboké tažení  

• f) tváření tažením 

• g) ohýbání  

 

Obrázek 6 Různé způsoby deformačního zpevnění materiálů 

Příměsové  zpevn ění 
 

• slitiny, legovací prvky apod. 

• Čím větší rozdíl mezi velikostí základních atomů a atomů příměsí, tím větší zpevnění slitiny a 
omezení pohybu dislokací. 

 

Obrázek 7 Příměsové zpevnění materiálů 
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Precipita ční zpevn ění 
 

• Vlivem omezené rozpustnosti vznikají v materiálu matrice (základní kov) vměstky neboli 
precipitáty. 

• Precipitáty jsou částice druhé fáze, které mají často odlišné fyzikální, chemické vlastnosti a 
krystalickou strukturu. 

• Precipitáty jsou značnou překážkou pro pohyb dislokací. 

• Tvar a mechanické vlastnosti precipitátů lze měnit tepelným zpracováním. 

 

Obrázek 8 Precipitační zpevnění materiálů 

Zpevnění pomocí hranic zrn 
• Hranice zrn jsou jako plošné poruchy složeny buď z dislokací (maloúhlové hranice), nebo 

z tenké téměř amorfní vrstvičky (velkoúhlové hranice) a jsou značnou překážkou pro pohyb 
dislokací. 

• Deformace polykrystalů s velkým zrnem je obvykle dána hlavně deformací uvnitř zrn. 

• Deformace polykrystalů s malými zrny, která se téměř nedeformují a „kloužou“ po sobě tzv. 
pokluz po hranicích zrn. 

• Velikost a tvar zrn se během deformování mění, přičemž se tvar jednoho zrna přizpůsobuje 
tvaru zrn sousedních. 

• V tom případě hraje velký význam mechanismus difúze atomů, silně ovlivňovaná teplotou 
deformovaného materiálu. 

4 Teoretická a skutečná pevnost kovů 

Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze kluzu 
Re, odpovídající začátku plastické deformace u tahové zkoušky, je mnohem vyšší než kritické skluzové 

napětí σ0 monokrystalu. Podobně je tomu s mezí pevnosti Rm. Přitom odvozená teoretická pevnost 
monokrystalu odpovídá hodnotě 

(3.11)

 

π2

G
Rm =
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což je hodnota výrazně vyšší, než je skutečná pevnost. Tento jev se podařilo vysvětlit existencí poruch 
krystalické mřížky, viz přednáška 2. 

 

 Obrázek 9 Deformační křivka monokrystalu a polykrystalického kovu 

Například pro Fe vychází z modulu pružnosti ve smyku G=70000MPa dle vztahu (3.11) mez pevnosti 
Rm=11000MPa, což je nereálné. 

Vliv velikosti zrn na pevnost kov ů 

Experimenty ukazují, že velikost napětí při jistém stupni deformace závisí na velikosti zrna.  

Například hodnota meze kluzu Re je tím větší, čím je průměrná velikost zrna d menší, přesněji se 
chová polykrystalický materiál dle Hall-Petchova vztahu 

(3.12)

 

kde σ0 je kritické skluzové napětí monokrystalu a parametr k může být funkcí teploty, rychlosti 
deformace a strukturních parametrů materiálu. Deformace polykrystalů s velkým zrnem je obvykle 
dána hlavně deformací uvnitř zrn, na rozdíl od deformace polykrystalů s malými zrny, která se téměř 
nedeformují a „kloužou“ po sobě. 

Krystalické mřížky v jednotlivých zrnech u polykrystalů jsou náhodně orientovány. Jsou-li potom 
rozměry součásti o několik řádů větší (mm, cm, m) něž je průměrná velikost zrna materiálu               
(1-100mm), lze materiál považovat za izotropní – má ve všech směrech stejné vlastnosti (pokud není 
materiál během výroby deformačně zpevněn – protáhlejší tvar zrn , tzv. textura). 

 

5 Tahová zkouška 

• Tahová zkouška se provádí dle ČSN EN ISO 6892-1 aktualizovaná v roce 2010. 

polykrystalický kov 

monokrystal kovu 

2/1
0

−⋅+= dkRe σ
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• Je nejčastější mechanickou zkouškou kovových materiálů. 

• Zkoušky se realizují na  trhacích strojích doplněných o průtahoměr (obr. 10), kde se zkušební 
tyč postupně zatěžuje tahovým napětím až do přetržení. Zkušební stroje mohou být založeny 
na elektromechanickém nebo hydraulickém principu. Funkční schéma obou typů zkušebních 
strojů i s popisem je uvedeno na obr. 11. 

        

Obrázek 10 Trhací stroj a vzorek s průtahoměrem 

 

Obrázek 11 Trhací stroj – funkční schéma 

Na obr. 12 je uveden typický tvar zkušebního vzorku s vyznačenou zkušební a upínací částí. Na obr. 13 
jsou pak uvedeny doporučené tvary průřezů zkušebních tyčí.  



10 
 

       

 

Obrázek 12 Zkušební tyč před a po zkoušce 

• do – počáteční průměr zkoušené délky  

• Lc – zkoušená délka  

• Lo – počáteční měřená délka  

• Lt – celková délka zkušebního tělesa 

• Lu – konečná měřená délka po lomu  

• So – počáteční průřezová plocha zkoušené délky  

• Su – minimální průřezová plocha po lomu průřezy 

 

Obrázek 13 Doporučené tvary průřezu zkušebních tyčí 

6 Vyhodnocení tahové zkoušky  

Při zatížení vzorku se snímá zatěžující síla F (N), prodloužení vzorku ∆L (m, mm), případně příčné 
zúžení viz obr. 14. 

Přepočtem dle vztahů 3.13 získáme závislost σ - ε. 

                              (3.13) S

F=σ
0L

L∆=ε
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Kde: 

• S - plocha průřezu vzorku (m2, mm2) 

• σ - tahové napětí (Pa, MPa)  

• Lo - původní délka vzorku (m, mm) 

• ε - poměrné prodloužení (-) 

        

Obrázek 14 Záznam tahové zkoušky 

 

Tahová zkouška - dle ČSN EN ISO 6892-1 
Příklad záznamu a vyhodnocení tahové zkoušky dle uvedené normy zobrazený na obr. 15. Níže je 
uvedený popis jednotlivých veličin:  

• A – tažnost v procentech 

• Ag – plastické prodloužení v procentech měřené průtahoměrem při max. zatížení 

• Agt – celkové prodloužení v procentech měřené průtahoměrem při max. zatížení 

• At – celková tažnost v procentech  

• e – prodloužení v procentech měřené průtahoměrem 

• mE – směrnice pružné části závislosti napětí-poměrné podélné prodloužení v procentech 
měřené průtahoměrem 

• R – napětí 

• Rm – mez pevnosti v tahu                                                                                                                        

Animace 1 Tahová zkouška 
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Obrázek 15 Vyhodnocení tahové zkoušky 

Příklady horních a dolních mezí kluzu při tahové zkoušce 

Příklady charakteristických tvarů horních a dolních mezí kluzu, které mohou nastat při tahové 
zkoušce jsou uvedeny na obr. 16. 

e – prodloužení v procentech měřené průtahoměrem  

R – napětí 

ReH – horní mez kluzu 

ReL – dolní mez kluzu  

        

Obrázek 16 Příklady horních a dolních mezí kluzu při tahové zkoušce 
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Výsledky získané z tahové zkoušky 
 

Z tahové zkoušky lze získat tyto materiálové parametry: 

• Re - mez kluzu - hranice lineárního průběhu (Pa, MPa) 

• Rm - mez pevnosti - maximální namáhání materiálu (Pa, MPa) 

• εm - poměrné prodloužení na mezi pevnosti (-) 

• E - modul pružnosti v tahu (Pa, MPa) z Hookeova zákona 

         (3.14) 

• µ - Poissonovo číslo (-) udává závislost mezi příčnou a podélnou deformací  

          (3.15) 

• Tažnost v procentech 

        (3.16) 

• Kontrakce v procentech  

        (3.17) 

Na obr. 17 jsou uvedeny charakteristické průběhy tahových zkoušek vybraných technických 
materiálů. 

        

Obrázek 17 Diagram tahové zkoušky pro různé materiály 

 

 

 

εσ ⋅= E

εµε ⋅=p

%100⋅−=
Lo

LoLu
A

%100⋅−=
So

SuSo
Z
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7 Deformace  

Elastická deformace 
 

• Fyzikální proces elastické (pružné) deformace spočívá v relativně malém vychýlení atomů z 
rovnovážné polohy v důsledku působení vnějších sil. 

• Elastická deformace je  deformace vratná, tzn. že po odlehčení napětí vymizí (těleso nabývá 
původní tvar a objem).  

• Platí Hookeův zákon tj. do meze pružnosti. 

 

Obrázek 18 Celková deformace 

Plastická deformace 
 

• Plastická (trvalá) deformace vzniká působením dostatečně velkého zatížení (nad mezí 
pružnosti), která se po odlehčení projeví jako trvalá změna tvaru tělesa. 

• Materiál mění svůj tvar a rozměry. 

• Během plastické deformace dochází k rozsáhlým změnám v mikroskopické a 
submikroskopické stavbě materiálu. 

• Vlivem plastické deformace dochází k deformačnímu zpevnění materiálů. 
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Obrázek 19 Elastická a plastická deformace 

Viskoelastická deformace  
 

• Viskoelastická (zpožděná elastická) deformace je kombinací elastické deformace a viskózního 
toku. Viskoelasticky se chovají polymerní materiály, tj. pod vlivem mechanického namáhání 
reagují současně jako pevné hookovské látky i jako viskózní newtonské kapaliny. 

• Viskoelastická deformace je dokonale vratná, ale není okamžitá.  

• K dosažení rovnovážné deformace při konstantním napětí σ je zapotřebí určité doby. 

•  Řídí se časově závislým Hookovým zákonem: 

                                                                              σ= E(t) ε    (3.18) 

• Ideálně viskoelasticky se deformují sesíťované polymery při teplotách nad teplotou skelného 
přechodu. 

Viskoplastická deformace  
 

• Viskoplastická deformace je časově závislá plastická deformace. 

• Při popisu je důležitá časová závislost deformace a rychlosti deformace.  

• Příkladem visloplastické deformace je creep. 

 

8 Další zkoušky nap ěťově deforma čního chování materiálu 

Zkouška v tlaku 
Zkoušky v tlaku se realizují rovněž na trhacích strojích, na kterých jsou nasazeny vhodné tlakové 
čelisti. Tlakové zkoušky jsou vhodné pro křehké materiály. Příklad tlakové zkoušky je uvedený na obr. 
20. Charakteristické rozměry zkušebního vzorku jsou: 
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• d0 = 10 až 30 mm 

• h0 = 2,5 až 3 d0 

Z tlakové zkoušky je možné stanovit následující materiálové parametry: 

• mez pevnosti v tlaku 

• mez kluzu v tlaku  

• poměrné stlačení  

          (3.19) 

• poměrné příčné rozšíření 

         (3.20) 

 

Obrázek 20 Zkouška v tlaku 

Zkouška v ohybu 
Obdobně jako u tlakové zkoušky jsou zkoušky v ohybu vhodné pro křehké materiály. Zkušební tyč se 
umístí na dvě podpory zkušebního přípravku, který je obvykle osazený v trhacím stroji. Zkušební 
vzorek se zatěžuje osamělou a pomalu se zvyšující silou ve středu mezi podporami viz obr. 21. 
Výsledkem zkoušky je závislost ohybového momentu na průhybu zkušebního vzorku, nebo po 
přepočtu pak ohybového napětí na průhybu.  

• Jedná se o zkoušku v tříbodovém ohybu. 

• Max. ohybový moment (Nm, Nmm): 

            (3.21) 

• Napětí v ohybu (Pa, MPa): 

            (3.22) 

• Modul průřezu v ohybu pro kruhový průřez (m3, mm3) 

            (3.23) 

 

%100⋅−=
ho

huho
dδ

%100⋅−=
So

SoSu
dψ

42max

LFL
RMo A

⋅=⋅=

Wo

Mo=0σ

32

3d
Wo

⋅= π
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Obrázek 21 Zkouška v ohybu 

Zkouška ve st řihu 
Zkouška obvykla probíhá na trhacím stroji pomocí vhodného přípravku pro tzv. Dvojitý střih. Princip 
zkoušky je uvedený na obr. 22. Ze zkoušky ve střihu lze získat následující materiálový parametr: 

• Stanovuje se mez pevnosti ve střihu Rms. 

      (3.24) 

• F – síla (N) 

• So – plocha příčného průřezu (m2, mm2) 

 

Obrázek 22 Zkouška ve střihu 

Zkouška v krutu 
Schéma zkoušky je uvedeno na obr. 23. Zkoušky se realizují na zkušebních zařízeních nazvaných 
torzní plastometr. Výsledkem zkoušky je průběh krouticího momentu v závislosti na úhlu natočení, 
nebo po přepočtu závislost napětí v krutu na zkosu.   

• Krouticí moment (Nm, Nmm): 

• Napětí v krutu (Pa, MPa): 

      (3.25) 

• Modul průřezu v krutu  

• pro kruhový průřez (m3, mm3): 

So

F
Rms

⋅
=

2

K

K
K

W

M
=τ
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      (3.26) 

 

Obrázek 23 Zkouška v krutu 

9 Zkoušky tvrdosti 

Tvrdost materiálu: 

• Tvrdost je chápána jako odpor materiálu proti vniknutí cizího tělesa.  

• Tvrdost je mírou odporu materiálu proti plastické deformaci. 

Základní metody měření tvrdosti: 

• vtiskové  

• vrypové  

• odrazové  

• kyvadlové 

Vtiskové metody m ěření tvrdosti. 
Podstatou je vyhodnocení velikosti trvalé deformace po vtlačení indentoru do povrchu 
materiálu. Zkoušky tvrdosti se realizují na zařízeních nazývaných tvrdoměry. 

Čím je deformace větší, tím je tvrdost menší. 

Vtiskové zkoušky tvrdosti rozdělujeme podle tvaru indentoru a metodiky měření na: 

Zkouška tvrdosti podle Brinella (HB)  
Princip zkoušky je uvedený na obr. 24: 

• Zatlačení ocelové kuličky o ∅D [mm] silou F [N] kolmo do povrchu. 

• Měří se průměr vtisku d [mm] a z něj se počítá povrch vrchlíku A [mm2]. 

 

   (3.27) 

• Dle ČSN EN ISO 6506 se síla F volí tak, aby průměr vtisku byl v rozsahu 0,25-0,6 D. 

• Zkouška tvrdosti podle Brinella je vhodná do tvrdosti 450HB.  

( )22

2102,0102,0

dDDD

F
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F
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Obrázek 24 Zkouška tvrdosti podle Brinella 

Zkouška tvrdosti podle Vickerse (HV)  
Princip zkoušky je uvedený na obr. 25: 

• Způsob provedení je popsán normou ČSN EN ISO 6507-1.  

• Vyhodnocuje se povrch vtisku vzniklý vtlačením čtyřbokého diamantového jehlanu. 

• Rozsah síly vtlačení je 9,8-980N. 

     (3.28) 

 

• F – tlačná síla [N] 

• A – povrch vtisku [mm2] 

• D – aritmetický průměr úhlopříček vtisku d1 a d2 [mm].  

• Úhlopříčky se měří opticky (mikroskopem) s přesností ±0,001 mm. 

 

Obrázek 25 Zkouška tvrdosti podle Vickerse 
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Zkouška tvrdosti podle Rockwella (HRA, HRB, HRC)  
• Způsob provedení je popsán normou ČSN EN ISO 6508-1.  

• Vyhodnocuje se hloubka vtisku: 

• HRA – diamantový kužel 120º, F = 600N  

• HRB – kalená kulička cca ∅=1,6mm, F= 1000N 

• HRC – diamantový kužel, F = 1500N (předpětí 100N +1400N) 

• Předností Rockwellovy metody je její rychlost. 

• Orientační srovnání tvrdosti vybraných konstrukčních materiálů je uvedeno na obr. 26. 

 

Obrázek 26 Porovnání některých stupnic tvrdosti 
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Zkouška tvrdosti podle Shorea (HS)   
 

• Jedná se o odrazovou zkoušku prováděnou pomocí Shore-ho skleroskopu.  

• Princip spočívá v pádu válcového kladívka z výšky 254mm na povrch zkušebního 
předmětu.  

• Měří se výška odrazu kladívka po dopadu na empiricky sestavené stupnici. Na základě 
porovnání s tabulkou se pak stanovuje tvrdost podle Shorea. 

Zkouška tvrdosti pomocí Poldi kladívka    
 

• Určeno pro provozní měření tvrdosti, schéma zkoušky je uvedeno na obr. 27. 

• Rázem kladívka na čelo svorníku se kulička vtlačí do zkušebního povrchu a jednak do 
standardního vzorku.  

• Po úderu se měří průměry vtisku v obou površích a pomocí tabulek se z obou hodnot 
stanovuje tvrdost HB. 

 

Obrázek 27 Zkouška tvrdosti pomocí Poldi kladívka 
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4 Přednáška – Úvod do mechaniky poddajných těles 
 

Stručný obsah přednášky: 

• Velikost charakteristického elementu materiálu 

• Základní předpoklady pružnosti a pevnosti 

• Základní případy namáhání 

• Stav napjatosti v bodě tělesa 

• Koncept deformace 

• Konstituční vztahy pro jednoosý a víceosý napěťový stav 

• Druhy anizotropie 

• Teplotní namáhání 
 

 
 

Motivace k přednášce 

Přednáška Úvod do mechaniky poddajných těles zahrnuje výklad teoretických základů mechaniky poddajných 
těles s důrazem na jejich aplikaci. V úvodu je vysvětlen přechod od mikrostruktury ke kontinuu. Uvedeny jsou 
základní předpoklady, které se zavádí v pružnosti a pevnosti. Další část se zabývá základními typy namáhání.   
Následně jsou vysvětlovány koncepty napětí a deformace, které nám umožňují zabývat se jediným bodem 
tělesa. Oba koncepty lze pak vzájemně propojit pomocí tzv. konstitučních vztahů. Závěr je věnován identifikaci 
nejpoužívanějších pružných konstrukčních materiálů a zahrnutí vlivu teploty. 

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

• Základní předpoklady pružnosti a pevnosti, metoda řezu, vztah vnějších a vnitřních sil, 
základní případy namáhání 

• Stav napjatosti v bodě tělesa, koncept deformace 
Konstituční vztahy pro jednoosý a víceosý napěťový stav, druhy anizotropie, teplotní 
namáhání 

  

1 Úvod 

Vývoj vědního oboru mechanika poddajných těles je úzce spjat s vývojem lidské společnosti vůbec. 
Zabývá se analýzou návrhů součástí složitých mechanických systémů, přenášejících silové účinky. 
Zaměřuje se tedy na strojírenská zařízení, stavebnictví a architekturu, nukleární a energetická 
zařízení, aeronautiku aj. Řešené problémy prakticky zasahují do všech odvětví lidské aktivity, kterými 
se člověk byl nucen zabývat od nepaměti. 

Základní p ředpoklady pružnosti a pevnosti  

U vybraných skupin materiálu lze nalézt takový rozměr charakteristického elementu, kdy lze 
materiál považovat za spojité kontinuum, například: 

�   ~0,1 mm pro kovové materiály 

�   ~1 mm pro polymery 
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�   ~10 mm pro dřevo 

�   ~100 mm pro betony 

Pružnost kovů, jakožto schopnost nabýt po odlehčení původní tvar, lze z fyzikálního hlediska vysvětlit 
u kovů tak, že se uskutečňují pouze vratné změny v krystalické mřížce (mění se velikost parametrů 
mřížky, nedochází ke skluzu). 

Z pohledu strojaře je důležité zamezit při návrhu součástí vzniku trvalé deformace, což mu umožňují 
znalosti nauky o pružnosti a pevnosti. 

Základní předpoklady pružnosti a pevnosti: 

     1) Zatížení je pomalé, dynamické vlivy lze zanedbat.  

     2) Materiál je homogenní (fyzikální vlastnosti jsou v celém objemu stejné). 

     3) Materiál je izotropní (jeho vlastnosti jsou ve všech směrech totožné). 

     4) Deformace jsou v porovnání s rozměry tělesa velmi malé. 

     5) Materiál je ideálně pružný. 

     6) Závislost mezi napětím a deformací je lineární (Hookeův zákon). 

Každé těleso, vystavené účinku vnějších sil či dalších účinků (změna teploty) mění obecně svůj tvar a 
rozměry - deformuje se.  Skutečné vnitřní síly (vazebné), které udržují těleso v pevném stavu, 
pružnost a pevnost nezkoumá, protože tyto nezávisí na vnějším  zatížení. Zabývá se však tzv. 
doplňkovými vnitřními silami (dále jen vnitřní síly), které se snaží po odlehčení vnějšího zatížení vrátit 
těleso do původního tvaru. 

Mírou intenzity vnitřních sil je veličina zvaná napětí.  

Základní p řípady namáhání  

Průběh vnitřních sil lze stanovit metodou řezu (Euler, 18.stol.). Postup lze vysvětlit na případu 
prostého tahu:  

1) Uvažujme, že těleso, zatížené osamělou silou dle obr.2, je v rovnováze. 

2) Veďme tímto tělesem myšlený řez rovinou ρ, kterým jej rozdělíme na dvě části I a II. 

3) Protože celé těleso je v rovnováze, musí také části I a II zůstat v rovnováze.  To je splněno při 
uvažování vnitřních sil, působících v rovině řezu. Ty budou v daném případě rovnoměrně 
rozloženy po průřezu, pokud jsme dostatečně daleko od vetknutí a osamělé síly. 

4) Výslednou normálovou vnitřní sílu lze tedy stanovit z rovnice rovnováhy, např. pro část I: ∑ ��� � 0: F-N=0      (4.1) 

� � �        (4.2) 
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 Obrázek 2 Vysvětlení principu metody řezu – prostý tah 

Na obr.3 jsou vykresleny základní případy namáhání. Při namáhání vnější tahovou silou ve směru 
normály (obr.3a) bude výsledná vnitřní síla působit ven z průřezu také v normálovém směru – 
namáhání tahem. Normálové napětí je v dostatečné vzdálenosti od působící vnější síly po celém 
průřezu rovnoměrně rozloženo a jeho velikost je

  	
 � �� � �� ,
(4.3) 

kde S je počáteční plocha průřezu tyče. Při namáhání tlakem má normálové napětí opačné znaménko 
– působí do průřezu. Tlakové napětí se zpravidla označuje indexem d a jeho velikost je 

	� � �� � � �� . (4.4) 
 

Dlouhé štíhlé pruty je u tlakového namáhání nutno dále kontrolovat z hlediska ztráty stability tvaru 
(na vzpěr), neboť může dojít k vybočení průřezu i při nižší síle než je dána dovolenou hodnotou 
napětí. Mluvíme o kritické síle, která je dána materiálem, způsobem uchycení prutu, rozložením 
plochy průřezu a štíhlostí prutu. Podrobněji se tomuto tématu věnuje předmět pružnost a pevnost. 

V případě namáhání jednostranně vetknutého prutu silovou dvojicí dle obr.3b je výsledný účinek 
vnitřních sil působících v rovině řezu dán ohybovým momentem Mo – prostý ohyb. Maximální 
normálové napětí působící v nejvzdálenějším vlákně je v tomto případě vyjádřeno vztahem 

	� � ����. (4.5) 

 

F 

S
0
 

F R=F 

MECHANIKA TUHÝCH T ĚLES 

N R=F 

N 

x 

I       II 
     

       ρ  
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II  
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kde  ��  je modul průřezu v ohybu. Pro kruhový průřez například platí �� � ��� 32⁄ .  
Je-li materiál namáhán dvěma stejně velkými silami ležícími na společné nositelce v rovině řezu a 
působícími proti sobě směrem do tělesa obr.3c, mluvíme o prostém smyku. Prostý smyk je pouze 
teoretický případ a vyskytuje se přibližně při stříhání materiálu. Smykové napětí, které vzniká 
v důsledku působení vnitřních sil T, je definováno následovně 

� � �� � �� . (4.6) 

Uvažujeme, že smykové napětí je po průřezu rozloženo rovnoměrně.  

Poslední znázorněný případ (obr.3d) odpovídá kroucení prutu kruhového průřezu a výsledný 
momentový účinek vnitřních sil působících v myšleném řezu odpovídá krouticímu momentu Mk.  

 

      

      

Obrázek 3 Základní případy namáhání – vnitřní silové účinky 

a)                                                                         b)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       c)                                                                        d) 
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Koncept nap ětí 
Uvažujme elastické izotropní těleso obecného tvaru (obr.4). Pak Eulerovou metodou řezu získáme v 
bodě šikmého řezu: 

• obecné napětí  

� � ���� (4.7) 
 

• normálové napětí 

	 � ���� (4.8) 
• smykové napětí 

� � ���� (4.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Napětí v bodě šikmého řezu 

Vnitřnímu bodu tělesa odpovídá v pevnostních výpočtech krychle, jejíž rozměry se blíží nule, přičemž 
šest stěn omezujících krychli vzniklo aplikací metody řezu. Mluvíme o tzv. elementární krychli (obr.5).  

Z předchozího textu víme, že na straně krychle obecně působí normálové i smykové napětí. Smyková 
napětí, působící na příslušných rovinách mají obecný směr, takže je vždy můžeme rozložit do dvou 
složek rovnoběžných se souřadnicovými osami. 

Normálové složky tenzoru napjatosti se zpravidla označují řeckým písmenem σ. Index u normálového 
napětí značí směr normály plochy, na které napětí působí.  Smyková napětí se zpravidla označují 

řeckým písmenem τ a dvěma indexy. První index značí směr normály plochy, na které napětí působí, 
druhý index směr napětí. Např. na rovině, která je kolmá k ose y působí normálové napětí 	� a 

smyková napětí  ���, ���. Výsledné smykové napětí �� je dáno geometrickým součtem �� �  ���! " ���! . 

A ρ B 
A ρ 

A dS 

dF 

dN 

dT 

  σ 

  ν 

  τ 
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Obrázek 5 Složky napětí na elementární krychli 

Stav napjatosti v bodě tělesa je tedy určen devíti složkami napětí. Jsou to složky  	�, 	�, 	�, ���, ���, ���, ���, ���, ���. 

Veličina určující stav napjatosti v bodě tělesa je tenzor napjatosti. Tenzor napjatosti je symetrickým 
tenzorem druhého řádu a jeho složky lze uspořádat do matice 

�# � $ 	� ��� ������ 	� ������ ��� 	� %, (4.10) 

kde každý řádek odpovídá jedné rovině elementární krychle (obr. 5). Pro smykové složky tenzoru 
napjatosti platí, že absolutní hodnoty sdružených napětí jsou stejné, což plyne z momentových 
podmínek rovnováhy k osám x, y a z, tedy 

&���& � &���&, |���| � |���|, &���& � &���& . (4.11) 
Mluvíme o zákonu sdružených napětí. Napěťový stav je tedy obecně definován šesti složkami napětí 	�,	�, 	�,���, ���, ���. 
Koncept deformace  

Působením vnějších sil mění každé těleso svůj tvar. Zvolíme-li ortogonální souřadnicový systém (např. 
Kartézský), můžeme přemístění bodu tělesa popsat vektorem posuvů se složkami (, ), * dle obr.6. 
Uvažujeme, že se jedná o tzv. deformační posuv, tzn. těleso se nepohybuje vzhledem k souřadnému 
systému. Často se používá místo pojmu posuvy označení posunutí.  

 

Obrázek 6 Přemístění bodu tělesa v důsledku působení vnějších sil 
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Stav deformace v bodě tělesa se však vyjadřuje pomocí relativních veličin, které jsme definovali 
v kapitole 2. Poměrné podélné prodloužení slouží k popisu poměrné změny délek elementární 

krychle ve směrech os souřadnicového systému (εx, εy, εz v obr.7a) a zkos pro popis odchylky od 

pravého úhlu mezi jednotlivými stranami elementární krychle, viz γxy, γyz, γxz v obr.7bcd. 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7 Geometrická interpretace významu složek tenzoru deformace 

Pro popis stavu deformace v bodě tělesa slouží tenzor deformace. Platí analogie s tenzorem 

napjatosti. Normálovým napětím σi odpovídají poměrné deformace εi a smykovým napětím τij 

poloviční hodnoty zkosu γij/2. Tenzor deformace je opět symetrickým tenzorem druhého řádu a lze 
jej vyjádřit v maticové formě 

�+ � ,,
+- .-/2 .-02./-2 +/ ./02.0-2 .0/2 +0

,,.
 

(4.12) 
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2 Konstitu ční vztahy pro jednoosé namáhání 

V praxi můžeme využít širokou paletu materiálů, které jsou reprezentovány různými materiálovými 
modely.  

Většinu konstrukčních materiálů můžeme považovat za homogenní a izotropní, tedy že ve všech 
bodech tělesa respektive ve všech směrech mají stejné vlastnosti. Pokud je napěťově-deformační 
chování materiálu ve zkoumané oblasti lineárně pružné, lze jej vyjádřit pro jednoosou napjatost 
(např. prostý tah) pomocí Hookeova zákona, což je rovnice popisující úvodní-přímkovou část 
tahového diagramu 	 � 1 · + (4.13) 

Odtud lze vyjádřit také poměrnou podélnou deformaci 

+ � 	1 (4.14) 

Hookeův zákon pro jednoosou napjatost je konstituční rovnicí, která popisuje závislost σ-ε až do 
meze pružnosti. Více bylo popsáno již v kapitole 3. Současně s prodlužováním zkušební části vzorku 

dochází nejčastěji k zužování průřezu. Podobně jako poměrné prodloužení + � ∆445 můžeme definovat 

poměrné příčné zúžení 

 +6ř  � ∆��5, (4.15) 

kde Δd je rozdíl průměru zkušební části vzorku po deformaci d a počátečního průměru vzorku d0 (v 
případě kruhového průřezu zkušebního vzorku). V elastické oblasti je pro homogenní izotropní 
materiály poměr poměrného příčného zúžení a poměrného podélného prodloužení konstantní a 

záporně vzatý podíl obou veličin pak nazýváme Poissonovo číslo 7 � �  89ř 8  [-] (pro ocel v elastické 

oblasti 7 : 0.3). Uvedený vztah je znám spíše v podobě Poissonova zákona  +6ř � �7 · + (4.16) 

odkud lze vyjádřit s využitím (4.14) také poměrné příčné zúžení pomocí axiálního napětí 

 +6ř � �7 · 	1 . (4.17) 

U většiny konstrukčních materiálů dochází při namáhání tahem k zužování průřezu vzorku a tehdy 
nabývá poměrné příčné zúžení záporné hodnoty a Poissonovo číslo hodnoty kladné. Výjimkou jsou 
materiály jako je třeba korek (7 : 0), papír, goratex či některé polymerní pěny (7 ; 0). Pro vybrané 
kovové materiály jsou uvedeny obě základní materiálové konstanty platné pro pokojovou teplotu 
v tabulce: 

Materiál: Youngův modul E  [MPa] Poissonovo číslo µµµµ  [1] 

Hliníkové slitiny 41057 ×≈ .  310.≈  

Mosaz 510041 ×≈ .  330.≈  

Bronz 510171 ×≈ .  310.≈  

Litina 410659 ×≈ .  180.≈  

Ocel 55 10162102 ×÷× .  30280 .. ÷  
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Pro odvození hodnoty horní meze pro Poissonovo číslo zaveďme poměrnou změnu objemu Θ, 

jakožto změnu objemu ∆V vztaženou k počátečnímu objemu elementární krychle V0. Jedná se tedy 
opět o veličinu bezrozměrnou, která je uvažována pro jistý bod tělesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 Znázornění elementární krychle pro vysvětlení poměrné změny objemu ΘΘΘΘ 

Jak bylo vysvětleno v předchozím textu kapitoly (obr.7), normálové složky tenzoru deformace ve 
směrech souřadnicového systému odpovídají relativním změnám délek elementární krychle.  Pro 
obecný případ napjatosti lze vycházet z obr.8, tedy 

Θ� ∆<=0 � =�=0=0 � >��?∆��@>��?∆��@>��?∆��@A������ �-�/�0 � ������BC?∆DEDE FBC?∆DGDG FBC?∆DHDH FA������ �-�/�0   (4.19) 

a po vykrácení dxdydz a dosazení normálových složek tenzoru deformace získáme 

Θ � >1 " +�@J1 " +�K>1 " +�@ � 1 � 1 " +� " +� " +� " +�+� " +�+� " +�+� "+�+�+� � 1 . 

(4.20) 

Uvědomíme-li si, že pro případ malých deformací (ten můžeme uvažovat i pro kovy na mezi kluzu) 
jsou hodnoty poměrných deformací řádově 10-3, pak např. násobek +�+� L 10AM a +�+�+� L 10AN. 

Můžeme tedy násobky normálových složek tenzoru deformace pro malé deformace zanedbat a 
poměrná změna objemu je dána výrazem  

Θ � +� " +� " +� . (4.21) 

Připomeňme, že u kovů se uskutečňuje plastická deformace nejčastěji skluzovým mechanismem, kdy 
se přesouvají celé skupiny atomů a nedochází tedy ke změně objemu. Budeme vycházet z prostého 
tahu. Poměrná změna objemu zkušební části vzorku nad mezí kluzu musí být nulová (mluvíme o 
plastické nestlačitelnosti). Dosadíme tedy do vztahu (4.21) s aplikací Poissonova zákona (4.16) pro 
vyjádření příčné deformace (ve směrech y a z), pak 

Θ � +� � 7+� � 7+�=+� � 27+� � +�>1 � 27@ � 0 , (4.22) 

odkud je zřejmé, že v plastické oblasti je Poissonovo číslo 7 � 0.5. Této mezní hodnoty dosahují 
například také pryže. 

V oblasti elastoplastické se používají pro popis relace mezi napětím a poměrnou deformací nelineární 
vztahy.  

x 

y 

z 

dy 

dz 
∆dx 

∆dy 

 ∆dz 

dx 
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Často se například používá Ramberg-Osgoodův vztah vycházející z aditivního zákona pro poměrnou 
deformaci 

(4.23) 

kde E je modul pružnosti v tahu a K, n jsou materiálové konstanty. Celkovou deformaci ε můžeme 
rozložit do dvou částí + � +P " +6, elastické εe (vratné, lineární části, viz obr.9) a plastické εp (trvalé, 

nelineární části). Jinak řečeno, začneme-li v nelineární oblasti odlehčovat, materiál se chová opět 
lineárně a při nulovém zatížení zůstává jen plastická část deformace εp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 Geometrická interpretace aditivního zákona pro deformaci 

Někdy se používají také jiné konstituční rovnice: Hollomonova rovnice: 
mC εσ ⋅= ,Ludwikova 

rovnice: 
mCB εσ ⋅+= , Swiftova rovnice: 

mC )( 0 εεσ +⋅= , kde B, C, m, ε0 jsou materiálové 

parametry. Tyto materiálové parametry se určují z experimentů a nejsou běžně dostupné. 

Pro technické výpočty se často používají také jednodušší konstituční modely. Například pro materiály 
s výraznou mezí kluzu lze v oblasti malých deformací uvažovat ideálně pružněplastický materiál (bez 
zpevnění), viz obr.10. V oblasti do meze kluzu >	 Q RS, + Q +P , @ platí 	 � 1 · +, kdežto pro + T +P 

(+P � UPV @ pak 	 � RS (deformace roste bez zvyšování síly - materiál teče).  

 

Obrázek 10 Odezva ideálně pružněplastického materiálu 

Pro analytické výpočty se používá také bilineární materiálový model (obr.11), kdy do meze kluzu >	 Q RS, + Q +P , @ platí 	 � 1C · +, kdežto pro + T +P (+P � UPVW@ pak 	 � RS � 1! · >+ � +P@. Křivku 

zpevnění lze také nahradit více než dvěma přímkami – multilineární materiálový model. 

 

Obrázek 11 Odezva bilineárního materiálu 
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3 Konstitu ční vztahy pro víceosé namáhání   

Základní rovnice popisující napěťově-deformační chování materiálu při jednoosém namáhání jsou 
Hookeův zákon a Poissonův zákon. V praxi často potřebujeme popsat chování materiálu i při víceosé 
napjatosti v pružné oblasti, tehdy musíme použít rozšířenou verzi Hookeova zákona (obecný Hookeův 
zákon). Jsou-li splněny již formulované předpoklady pružnosti a pevnosti, je možné využít pro jeho 
získání tzv. princip superpozice: 

Napjatost (deformace) tělesa zatíženého soustavou sil je v lineární pružnosti rovna součtu napjatostí 

(deformací), způsobených jednotlivými silami této soustavy. 

Princip superpozice umožňuje složitou úlohu rozdělit na jednodušší části, tyto vyřešit a znovu sečíst 
do výsledku. Výsledek získaný součtem rozdělených úloh je shodný s výsledkem řešení celé úlohy. 
Princip superpozice je možné využít při řešení sil, napětí i deformací. V případě, že dříve uvedené 
předpoklady pružnosti a pevnosti neplatí, musíme pečlivě zvážit, zda je možné principu superpozice 
využít.  

Obecný Hookeův zákon zahrnuje vztahy mezi složkami tenzoru napjatosti a složkami tenzoru 
deformace. Jelikož je v bodě tělesa vždy šest nezávislých složek tenzoru napjatosti (deformace), 
potřebujeme vyjádřit šest rovnic, tři pro normálové složky tenzoru deformace a tři pro smykové 
složky (zkosy). Uvažujme na úvod elastický izotropní materiál. 

K sestavení rovnic pro normálové složky tenzoru deformace využijeme Hookeův zákon a Poissonův 
zákon. Uvažujme nejprve platnost principu superpozice napětí (obr.12). Trojosé namáhání 
normálovými složkami tenzoru napjatosti v elementární krychli rozložíme na tři samostatné případy s 
tahovým zatížením A, B, C (jednou v ose x, jednou v ose y a jednou v ose z), viz obr.10.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 princip superpozice napětí 

Vysvětleme si řešení pro složku εx. U jednotlivých zátěžných stavů vyjádříme podélnou poměrnou 
deformaci ve směru x, přičemž aplikujeme Hookeův (4.14) či Poissonův zákon (4.17) dle toho, zda se 
jedná o podélnou respektive příčnou deformaci, tedy 

(4.24) 

Nyní využijeme principu superpozice deformace. Poměrnou deformaci εx vyjádříme součtem 
deformací pro jednotlivé zátěžné stavy 

(4.25) 

a po úpravě 

(4.26) 
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Analogicky lze postupovat i ve zbývajících dvou směrech y, z. Vztahy lze získat také záměnou indexů 

 

 

(4.27) 

Kompletní obecný Hookeův zákon pro elastický izotropní materiál získáme doplněním o tři rovnice 
Hookeova zákona pro smyk, tedy 

 

 

(4.28) 

 

Vzhledem k tomu, že platí 

(4.29) 

potřebujeme pro popis napěťově deformačního chování elastického izotropního materiálu jen dvě 
konstanty (např. E, µ, které lze určit z tahové zkoušky). 

Šest získaných rovnic obecného Hookeova zákona lze zapsat i do maticové formy 

XYZ
Y[ +�+�+�.��.��.�� \Y]

Ŷ �
_̀̀
`̀a

1 1⁄� 7 1⁄� 7 1⁄   
000

� 7 1⁄1 1⁄� 7 1⁄000

� 7 1⁄� 7 1 ⁄1 1⁄000
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dde

XYZ
Y[ 	�	�	���������� \Y]

Ŷ
. 

Matice poddajnosti je symetrická a má nejčastěji následující strukturu 

 

       (4.30) 

_̀̀
`̀a

fff  0 0 0 
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f  f  f  000  

000 f 0 0 

0000f0
 
00000fcdd

dde . 

Pro izotropní materiál dále platí, že se matice poddajnosti nemění při natočení souřadnicového 
systému (ve všech směrech stejné vlastnosti) a pouze dva prvky matice poddajnosti jsou nezávislé. Ze 
struktury matice poddajnosti je zřejmé, že smykové složky tenzoru napjatosti ovlivňují pouze 
smykové složky tenzoru deformace. 

Druhy anizotropie   
Při technických výpočtech si u řady konstrukčních materiálů, nejčastěji polykrystalů, můžeme 
předpoklad izotropního chování v elastické oblasti dovolit. V elastoplastické oblasti (při cyklickém 
namáhání i pod mezí kluzu) však dochází k směrovému deformačnímu zpevnění a materiál se stává 
anizotropním. Předpoklad izotropie není validní také u subtilních strojních součástí, kdy velikost zrn 
není zanedbatelná vzhledem k rozměrům součásti, případně anizotropní chování vzniká v důsledku 
technologie výroby, tepelného zpracování, o čemž bude pojednávat kapitola o zbytkové napjatosti.  
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Matice poddajnosti obecně anizotropního materiálu obsahuje 21 nezávislých prvků. Příkladem jsou 
krystaly s triklinickou mřížkou.  

Pro strojařskou praxi jsou však podstatnější další dva speciální případy anizotropie. Ortotropní 

materiály jsou takové, u kterých existují 3 roviny symetrie materiálových vlastností. Počet nezávislých 
prvků matice tuhosti je 9. Za ortotropní můžeme považovat například dřevo (letokruhy), ale také 
některé plasty a kompozity. Podoba obecného Hookeova zákona pro ortotropní materiál je 
následující 

XYZ
Y[ +�+�+�.��.��.�� \Y]

Ŷ �
_̀
`̀
à 1 1�⁄� 7�� 1�⁄� 7�� 1�⁄   

000

� 7�� 1�   ⁄1 1�⁄� 7�� 1�⁄000

� 7�� 1�⁄� 7�� 1�⁄1 1�⁄000

0001 b��  ⁄ 00

00001 b��  ⁄0

000001 b��⁄ cd
dd
de

XYZ
Y[ 	�	�	���������� \Y]

Ŷ
. 

 

       (4.31) 

Matice poddajnosti je v tomto případě symetrická, platí tedy například � 7�� 1�  � ⁄ � 7�� 1�⁄ . 

Nemůžeme však obecně uvažovat rovnost  7�� a 7��. Příčná kontrakce bývá pro různé směry odlišná. 

Velmi často se setkáváme také s tzv. příčně izotropními materiály, u kterých existují 3 roviny symetrie 
materiálových vlastností, přičemž v jedné z nich můžeme materiál považovat za izotropní. Počet 
nezávislých prvků matice tuhosti je v tomto případě 5 a příkladem z praxe jsou jednosměrové 
vláknové kompozity, např. lamino (v rovině příčného řezu k vláknům je izotropní), či monokrystaly 
kovů s hexagonální mřížkou (Mg, Zn, Ti). Obecný Hookeův zákon pro příčně izotropní materiál nabývá 
tvaru 
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Ŷ �
_̀
`̀̀
a 1 1�⁄� 7�� 1�⁄� 7�� 1�⁄   

000

� 7�� 1�   ⁄1 1�⁄� 7�� 1�⁄000

� 7�� 1�⁄� 7�� 1�⁄1 1�⁄000

0001 b��  ⁄00

00001 b��  ⁄0

000002>1 " 7��@ 1�⁄ cd
ddd
e

XYZ
Y[ 	�	�	���������� \Y]

Ŷ
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       (4.32) 

Protože se jedná o speciální případ ortotropního materiálu, je matice poddajnosti symetrická a opět 
tedy platí � 7�� 1�  � ⁄ � 7�� 1�⁄ , avšak zároveň  7�� �  7��. 

Vliv teploty  
Změnu tvaru tělesa může kromě zatížení způsobit také změna teploty. Nejjednodušším případem je 
teplotně zapříčiněná změna délky tyče, viz obr. 13.  

 

Obrázek 13 změna délky tyče s teplotou 

Změnu délky tyče v důsledku změně teploty o ∆T lze vyjádřit takto  ∆h � i · ∆� · h (4.33) 

kde α je koeficient teplotní roztažnosti materiálu, L je délka tyče a ΔL je prodloužení tyče.  

   L 

∆L 

∆T 

α 
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Výše uvedená rovnice se dá převést na tvar + � ∆jj � i · ∆�. Z uvedeného příkladu plyne, že změna 

teploty se projeví u normálových složek tenzoru deformace, proto můžeme obecný Hookeův zákon 
pro (elastický izotropní materiál) přepsat do tvaru  
 

 
 
 

(4.34) 

 

 

 

 

 

Při řešení úlohy s teplotou se často využívá principu superpozice. Celá úloha je rozložena na část 
řešení teploty a zbylou část úlohy. Řešení obou částí úlohy se provádí samostatně a výsledky se na 
závěr superponují. S rostoucí (i klesající) teplotou se mění také vlastnosti materiálu reprezentované 
v elastické oblasti modulem pružnosti v tahu. Pro vybrané materiály je experimentálně zjištěná 
závislost uvedena na obr.14. 

 

Obrázek 14 závislost modulu pružnosti v tahu na teplotě u vybraných materiálů 
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5 Přednáška – Teorie napjatosti 
 

Stručný obsah přednášky: 

• Teorie napjatosti 

• Hlavní roviny a hlavní napětí 

• Mohrova kružnice pro jednoosou napjatost 

• Mohrova kružnice pro rovinnou napjatost 
 

 
 

Motivace k přednášce 

V předchozí přednášce jsme se věnovali konceptu napětí, konceptu deformace a jejich propojení skrze 
konstituční vztahy v mechanice kontinua. Hlavním cílem této kapitoly je vysvětlení pojmu hlavních napětí a 
vyložení metod jejich stanovení. V bodě tělesa s prostorovou napjatostí lze redukovat definovanou transformací 
počet nenulových složek tenzoru napjatosti z šesti na tři, kterým říkáme hlavní napětí. Hlavní napětí mají velké 
praktické využití, jak si ukážeme při formulaci a aplikaci hypotéz pevnosti v další kapitole.  

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

• Teorie napjatosti, hlavní napětí a hlavní roviny. 

• Jednoosá napjatost, odvození vztahů pro normálové a smykové napětí na skloněné rovině, 
Mohrova kružnice pro tah (tlak). 

• Dvojoosá napjatost, odvození vztahů pro normálové a smykové napětí na skloněné rovině, 
Mohrova kružnice pro rovinnou napjatost a prostý smyk. 

  

Úvod 
V předchozí kapitole byly popsány základy mechaniky kontinua. Předvedli jsme si, jak lze popsat stav 
napjatosti a stav deformace v bodě tělesa a ukázali charakter matice tuhosti pro jednotlivé stupně 
anizotropie materiálu. Nyní koncept napětí rozšíříme o možnost transformace tenzoru napjatosti do 
libovolného souřadnicového systému. Výsledkem bude mimo jiné i „zjednodušení“ konstitučních 
vztahů pro případ elastických materiálů. 

1. Hlavní roviny a hlavní nap ětí  
Matematicky lze dokázat, že v každém bodě tělesa lze nalézt takovou polohu elementární krychličky, 
kdy jsou smyková napětí nulová. Označíme-li osy pravoúhlého souřadnicového systému ztotožněné 
s třemi hranami elementární krychle 1, 2, 3, bude platit 

��� � ��� � ��� � 0. (5.1) 
 

Na stěnách této elementární krychličky působí tedy pouze normálová napětí ��, ��, ��. Roviny, na 
nichž je smykové napětí rovno nule, se nazývají hlavní roviny. V každém bodě tělesa existují tři hlavní 
roviny. Normálová napětí v hlavních rovinách (��, ��, ��) se nazývají hlavní napětí.  
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Tenzor napjatosti, který jak bylo uvedeno dříve vyjadřuje stav napjatosti v bodě tělesa, lze potom 
psát ve tvaru 


� � ��� 0 00 �� 00 0 ��
. 

Dle velikosti hlavních napětí rozlišujeme tři základní typy napjatosti (obr.1): 

1) Jednoosá (přímková) napjatost (obr.1a), kdy jsou dvě z hlavních napětí nulová, tedy �� � 0; �� � 0; �� � 0. 
K jednoosé napjatosti dochází ve zkušební části vzorku u tahové zkoušky (při ideálním upnutí 

vzorku) až do vzniku lokálního zúžení (krčku).  

2) Dvojosá (rovinná) napjatost (obr.1b), která je definována podmínkou, že jedno z hlavních 

napětí je nulové, tedy �� � 0; �� � 0; �� � 0. 
Příkladem rovinné napjatosti je těleso rovinného tvaru, u kterého jsou dva rozměry větší než 

třetí, nebo tenkostěnná tlaková nádoba. V oblasti zkušebnictví se pak uvažuje rovinná 

napjatost u tenkostěnných dutých válcových vzorků (mluvíme o biaxiálních testech – např. 

tah/krut, tah/vnitřní přetlak, atd.). Jedná se o velmi častý případ napjatosti, protože na 

volném nezatíženém povrchu tělesa je vždy rovinná napjatost. 

3) Trojosá (prostorová) napjatost (obr.1c), kdy žádné z hlavních napětí není rovno nule.  

 

Obrázek 1 Případy napjatosti 

Je zvykem po stanovení velikosti hlavních napětí tato seřadit tak, že platí σ3<σ2<σ1. 

2. Jednoosá napjatost 
Ke stanovení velikosti hlavních napětí a polohy hlavních rovin se s výhodou používá grafické řešení. 
Základní zákonitosti tohoto řešení je nejlépe vyložit na nejjednodušším případě namáhání – 
jednoosém namáhání.  

Připomeňme, že pro normálové a smykové napětí na skloněné rovině při prostém tahu platí (viz 
odvození rovnic (2.3) a (2.5)) 

 �� � � ������ �
� � �

� � �
� cos 2� , (5.2) 

       �� � �
� sin 2�.  (5.3) 
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Uvedené rovnice jsou parametrickými rovnicemi kružnice. Pro obecnou polohu elementární 

krychle danou úhlem α je vytvořeno jednoduché znázornění v diagramu normálové napětí σ – 

smykové napětí τ na obr. 2. 

 

Obrázek 2 Mohrova kružnice pro jednoosou napjatost – vysvětlení zákonitostí 

Je zřejmé, že natočí-li se elementární krychle ve směru hodinových ruček o úhel α, pootočí se 

průvodiče rovin v zobrazení σ–τ v témže směru, ale o dvojnásobný úhel. 

Hlavní roviny odpovídají speciální poloze elementární krychle, kdy jsou smyková napětí nulová. 

V případě jednoosého namáhání je tomu tak pro  α=0, což plyne z rovnice (5.3).  Hlavní napětí σ1 

tedy odpovídá přímo axiálnímu napětí σx. 

 

Obrázek 3 Mohrova kružnice pro jednoosou napjatost – poloha hlavních rovin (červeně - rovina maximálního 
hlavního napětí σσσσ1, modře - rovina minimálního hlavního napětí σσσσ2) 

Mohrova kružnice pro jednoosé namáhání prochází vždy počátkem. V případě tlakového namáhání je 

axiální (normálové) napětí záporné a kružnice se nachází ve druhém a třetím kvadrantu (σσσσ1=0, σσσσ2<0) . 

Jak bude ukázáno v další přednášce, z hlediska pevnostní kontroly je důležité stanovení maximálního 
smykového napětí v kritickém místě součásti vyrobené z tvárného materiálu. Tentokrát již můžeme 

2α τα 

σα 

�2 
�2 cos2α 

�2 sin2α 
�2 

 α 



 

využít Mohrovu kružnici. Pro případ prostého tahu

pootočení elementární krychle o 45
Všimněte si, že v rovině maximálního smykového napětí působí poloviční normálové napětí než 

v rovině příčného řezu, tzn. σσσσττττ=σσσσ

Obrázek 4 Mohrova kružnice pro jednoosou napjatost 

Další poznatky lze získat z animace přístupné na internetové adrese:

http://mi21.vsb.cz/flash-animace/animace

3. Dvojoosá napjatost
Případ rovinné napjatosti je charakteristický tím, že 
působí v jedné rovině. Element tělesa lze tedy znázornit 

řez vedený pod úhlem α, přičemž je 

Předpokládejme, že jsou známy 
znaménková dohoda v souladu se smyslem zavedení smykového napětí u jednoosé napjatosti (obr.
Normálová napětí jsou kladná, jestliže 
jsou kladná tehdy, jestliže tvoří dvojici ve směru pohybu hodinových ručiček, záporná pro směr 
opačný.   

4 

. Pro případ prostého tahu je zřejmé, že maximální smykové napětí odpovídá 

pootočení elementární krychle o 45°, jak je patrné z obr.4. Tentýž výsledek však plyne z
rovině maximálního smykového napětí působí poloviční normálové napětí než 

σσσσ/2/2/2/2. 

Mohrova kružnice pro jednoosou napjatost – stanovení maximálního smykového nap

animace přístupné na internetové adrese: 

animace/animace-mohrovy-kruznice-elementarni-krychle 

Dvojoosá napjatost  
je charakteristický tím, že všechny nenulové složky 

v jedné rovině. Element tělesa lze tedy znázornit opět jako čtverec (obr.

, přičemž je tento úhel vynesen ve stejném smyslu jako v

  

Obrázek 5 Rovinná napjatost 

 složky napětí σx, σy, τxy. Pro normálová a smyková napětí 
znaménková dohoda v souladu se smyslem zavedení smykového napětí u jednoosé napjatosti (obr.
Normálová napětí jsou kladná, jestliže jsou tahová, a záporná, jestliže působí tlak
jsou kladná tehdy, jestliže tvoří dvojici ve směru pohybu hodinových ručiček, záporná pro směr 

že maximální smykové napětí odpovídá 

Tentýž výsledek však plyne z rovnice (5.3). 
rovině maximálního smykového napětí působí poloviční normálové napětí než 

 

stanovení maximálního smykového napětí 

složky tenzoru napjatosti 
jako čtverec (obr.5). Uvažujme šikmý 

tento úhel vynesen ve stejném smyslu jako v předchozí sekci. 

. Pro normálová a smyková napětí je zavedena 
znaménková dohoda v souladu se smyslem zavedení smykového napětí u jednoosé napjatosti (obr.6). 

tlakově. Smyková napětí 
jsou kladná tehdy, jestliže tvoří dvojici ve směru pohybu hodinových ručiček, záporná pro směr 
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Obrázek 6 Znaménková dohoda pro normálové a smykové napětí u dvojosé napjatosti 

Úlohou je určit složky napětí na obecně skloněné rovině ρ. Aplikujeme tedy metodu řezu. Element 
(obr.7) rozdělíme řezem vedeným pod úhlem α na dvě části a dále se zabýváme pouze částí vlevo od 

řezu. Účinek odstraněné části nahradíme hledanými složkami napětí σα  a  τα v rovině ρ (obr.7). 

 

Obrázek 7 Aplikace metody řezu 

Složky napětí určíme z podmínek rovnováhy psanými pro normálový směr a tečný směr k rovině ρ, 
tedy 

  ∑  ! � 0 (5.4) 
a po dosazení 

    ��"# $ %�& cos � $ �&' sin �("# cos � $ %�' cos � $ �'& sin �("# sin � � 0 .            

Uvážením, že �&' � )�'&) a po vydělení dS dostaneme 

  �� � �&*+,�� � �',-.�� $ 2�&' sin � cos �. (5.5) 

Z podmínky rovnováhy pro směr tečný 

  ∑  / � 0 (5.6) 

po dosazení 

��"# $ %�& sin α ��&' cos �("# cos � � %�' cos � � �'& sin �("# sin � � 0 
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a úpravě 

� � %�& $ �'( sin � cos � � �&'0*+,�� $ ,-.��1 . (5.7) 

Zavedením dvojnásobného argumentu 2α vztahy 

                                                      *+,�� � �
� 01 � cos 2�1, 

                                                      ,-.�� � �
� 01 $ cos 2�1, 

                             2 sin � cos � � sin 2� 

dostaneme po úpravě 

�� � �
� %�& � �'( � �

� %�& $ �'( cos 2� $ �&' sin 2�     (5.8) 
a 

�� � �
� %�& $ �'( sin 2� � �&' cos 2� . (5.9) 

 
Při požadavku numerického určení polohy hlavních rovin a velikosti hlavních napětí si musíme 

uvědomit jejich definici. Potřebujeme tedy určit úhel α=α0, při kterém normálová napětí nabývají 
extrémní hodnoty. Přesněji chceme znát polohu hlavních rovin.  Z podmínky pro extrém 

3�43� � 0                                (5.10) 
obdržíme 

562� � $ �789�8:�9.                                
(5.11) 

 
Z tvaru rovnic (5.10) a (5.11) je zřejmé, že se jedná opět o parametrické rovnice kružnice. Zvolíme 
kartézský souřadnicový systém. Na osu úseček budeme opět vynášet normálové napětí σ a na svislou 

osu smykové napětí τ.  
 

Grafické řešení, zahrnující konstrukci Mohrovy kružnice, stanovení velikosti hlavních napětí i polohy 
hlavních rovin je popsáno v animaci, dostupné na adrese: 

 http://mi21.vsb.cz/flash-animace/konstrukce-mohrovy-kruznice 

Pro odlišný případ, než je uveden na obr.5, je Mohrova kružnice zobrazena na obr.8. 

Z obr. 8 lze odvodit vztahy pro výpočet hlavních napětí �� a �� 

�� � 0# � #1 � �8��9� � ;<�8:�9� =� � �&'�                                 (5.12) 
a 

�� � 0# $ #2 � �8��9� $ ;<�8:�9� =� � �&'�  .                                (5.13) 
Úhel 2α je také možno určit z obrázku 8, tedy 

 562� � > �789�8:�9>,                                
(5.14) 

což je v absolutní hodnotě stejný výraz, který byl určen analytickým řešením, viz rovnice (5.11). Z 
Mohrovy kružnice lze rovněž určit největší smykové napětí (viz zmíněná animace). 
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Obrázek 8 Mohrova kružnice pro rovinnou napjatost 
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6 Přednáška – Hypotézy pevnosti konstrukčních materiálů 
 

Stručný obsah přednášky: 

• Způsoby stanovení napjatosti a deformace 

• Přehled experimentálních metod 

• Pevnostní podmínka pro jednoosé a víceosé namáhání 

• Hypotézy pevnosti pro materiál ve stavu křehkém 

• Hypotézy pevnosti pro materiál ve stavu houževnatém 

 
 

Motivace k přednášce 

V praxi se při konstrukčním návrhu a pevnostní kontrole součástí při kombinovaném namáhání využívá 
hypotéz pevnosti. Jejich znalost a aplikovatelnost je důležitou součástí základních znalostí inženýrů.  

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

• Způsoby stanovení napjatosti a deformace. Odporová tenzometrie a moderní optické 
metody. 

• Hypotézy pevnosti pro materiály ve stavu křehkém. 

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

Úvod 
V důsledku zatížení vzniká v součástech strojů či konstrukcí obecně víceosá napjatost, která může 
vést k havarijním stavům. Aby nedocházelo k havarijním (či nepřípustným) stavům namáhání, je 
nutné navrhovat součásti a konstrukce s jistou dávkou bezpečnosti, která je dána příslušnými 
normami a předpisy. Při vývoji produktu jsou kladeny zejména dva protichůdné požadavky - 
bezpečnost a hospodárnost.  

1 Způsoby stanovení napjatosti a deformace 

Využívají se tři přístupy: 

 1. Analytický  

  - jen jednoduché geometrie těles 

  - vždy za jistých zjednodušujících předpokladů 

 2. Experimentální 

  - metody optické  

  - tenzometrie 

  - rentgenové 

  - akustoelastické,… 
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 3. Numerický  

 - metoda konečných prvků (MKP, angl. FEM) 

 - metoda hraničních prvků (MHP, ang. BEM) 

- bezsíťové metody,… 

Analytický přístup bude podrobně probírán v předmětu Pružnost a pevnost, numerické metody 
potom v předmětu Úvod do MKP. Nyní se tedy budeme věnovat pouze experimentálním metodám. 

I když v posledních desetiletích došlo k výraznému pokroku v oblasti výpočtového modelování, zažívá 
experimentální mechanika renesanci, zejména v oblasti rozvoje a aplikace optických metod. 
Samozřejmostí je dnes počítačová podpora experimentu, vedoucí až k jeho automatizaci. O to větší 
důraz by měl být kladen na důkladné plánování, statistické zpracování a celkové vyhodnocení 
experimentu. Experimentátor musí mít v dnešní době jak velmi dobré teoretické znalosti, tak solidní 
povědomí o mechanických vlastnostech a chování konstrukčních materiálů za různých provozních 
podmínek.  

Je zapotřebí zmínit, že mechanické napětí nelze měřit přímo! Vždy vyšetřujeme posuvy nebo 
deformace a z deformací s užitím konstitučních vztahů napětí vyhodnotíme. 

Dle fyzikálního principu máme: 

1. Elektrické metody 

Mezi jejich hlavní přednosti lze počítat vysokou přesnost, citlivost a rychlost měření, a to i při 
vysokém počtu vyšetřovaných míst. Výstupní signál může být v analogové nebo digitální 
formě. Za nevýhody počítáme vyšší kvalifikační požadavky na obsluhu a vyšší investiční 
náklady na měřicí aparaturu. Nejrozšířenější elektrickou metodou je odporová tenzometrie. 

2. Optické metody 

Jejich aplikace je podmíněna viditelností vyšetřované plochy povrchu. Za největší jejich 
výhodu lze považovat bezkontaktnost, která však u klasických metod bývá vykoupena 
náročností vyhodnocení. Moderní optické metody jsou variabilní, použitelné při měření v 
provozu a umožňují poměrně rychlé vyhodnocení průběhu deformace či napětí na povrchu 
zkoumaných těles.  

3. Křehké laky 

Některé pryskyřice mají nízkou tažnost, proto při aplikaci na povrch po zatížení praskají. 
Vznikají tak trhliny kolmé na směr největšího hlavního napětí (viz také Rankinova hypotéza 
v této kapitole). Tato metoda je vhodná pro nalezení kritických míst a směrů hlavních napětí 
na povrchu těles. 

4. Ultrazvukové metody 

Kromě defektoskopie se tyto metody používají ke stanovení velikosti aplikovaných i 
zbytkových napětí, ale také pro určení elastických konstant materiálu či měření tloušťky.  

5. Rentgenografie 

Tato metoda je založena na difrakci RTG paprsků v polykrystalických materiálech. Můžeme jí 
určit změnu vzdálenosti atomových rovin v důsledku pružných deformací.  Používá se 
zejména ke stanovení zbytkových napětí. 
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6. Termální emise 

Využívá se přeměny deformační energie v tepelnou při cyklickém namáhání. Teplotní změny 
v důsledku napjatosti jsou v tisícinách až setinách stupně Kelvina. Citlivost metody je pro 
oceli až 1MPa. 

7. Hybridní metody  

Jedná se o velmi slibný přístup, kdy se kombinují experimentální a numerické metody. 

Optické metody 
Cílem této přednášky není podrobný výklad všech metod měření posuvů a deformací, proto se 
budeme soustředit jen na nejpoužívanější metody: 

1. Metoda moiré  

Je založena na interferenci světla na optických mřížkách, rozdíl mezi deformovanou měřicí a 
referenční mřížkou dává vzniknout moiré pruhům, které odpovídají posuvu o rozteč mřížky. S 
Moiré efektem se setkáváme v životě poměrně často. Může být pozorován například při 
překrývání průsvitné látky, apod. 

2. Fotoelasticimetrie 

Využívá se fotoelasticimetrického jevu, kdy se některé průhledné amorfní materiály při 
zatížení mění na opticky anizotropní. Jedná se o fyzikální jev, který nazýváme dočasným 
dvojlomem. Příkladem je obr.1, kde je patrný model maticového klíče. Při průchodu 
usměrněného (polarizovaného) světla modelem se zobrazí čáry spojující body s konstantním 
rozdílem hlavních napětí (izochromaty) a čáry, jejichž body mají stejný sklon hlavních napětí 
(izokliny). Vzhledem k tomu, že se používá polarizované světlo, nazývá se fotoelasticimetrický 
přístroj polariskop. Ve fotoelasticimetrii se využívá buď modelové podobnosti (transmisní 
fotoelasticimetrie - experimenty na modelech z opticky citlivého materiálu) nebo se nanáší 
opticky citlivá vrstva na povrch vyšetřované součásti (reflexní fotoelasticimetrie). U výrobků 
z opticky citlivých materiálů se tato metoda využívá také pro stanovení velikosti zbytkových 
napětí, má své uplatnění i při výrobě zrcadel apod.  

 

Obrázek 1 Fotografie modelu maticového klíče z fotoelasticimetrického experimentu 
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3. Koherenční interferometrické metody 

Koherenční zrnitost je optický jev, který lze například pozorovat, když těleso s drsným 
odrazným povrchem osvítíme koherentním optickým svazkem. Získáme viditelné temné a 
světlé skvrny na stínítku, umístěném kdekoliv před předmětem, v tzv. poli koherenční 
zrnitosti. Při vyhodnocení se využívá statistických vlastností optických polí koherenční 
zrnitosti (tzv. speklu). 

Metody, využívající koherenční zrnitosti, umožňují měřit statické i dynamické deformace 
těles. Nejrozšířenější jsou metody: 

a) spekl interferometrie (ESPI – Electronic Spekle Pattern Interferometry) 

Výstupem je zpravidla systém jednoduchých interferenčních proužků se zřejmou speklovou 
strukturou. Využívá se přirozené koherentní zrnitosti povrchu materiálu. Metoda je vysoce 
citlivá, téměř nezávisle na šířce zorného pole, proto se přístroji ESPI také říká optický 
tenzometr. Tato metoda je vhodná spíše pro malé deformace. 

b) metoda korelace digitálního obrazu (DICM - Digital Image Correlation Method) 

Výstupem metody už není charakteristický interferenční obraz. Srovnáním intenzity barev 
jednotlivých pixelů na po sobě jdoucích digitálních fotografiích povrchu deformovaného 
tělesa, který je u mnoha materiálů nutno nejprve opatřit kontrastní vrstvou, lze získat průběh 
posuvů na povrchu zkoumaného tělesa. Při požadavku měření 3D deformací a posuvů je 
nutno použít dvě CCD kamery, které se zaměří na zkoumaný objekt z různých úhlů. Ukázka z 
měření deformací přístrojem Dantec Dynamics Q400 u únavové zkoušky je na obr.2. Přesnost 
měření souvisí zejména s rozměry zabírané plochy a s rozlišením CCD kamer. Metoda je velmi 
vhodná i pro měření velkých deformací. 

 

Obrázek 2 Fotografie z měření deformací metodou DICM 

Tenzometrie 
Tenzometrické metody jsou založeny na měření změny vzdálenosti dvou bodů tělesa v důsledku 
změny jeho zatížení. Čidla, která umožňují tato měření, se nazývají tenzometry.  

Podle fyzikálního principu měření a dalšího zpracování naměřené veličiny lze základní typy 
tenzometrů rozčlenit na tenzometry: 

• mechanické 

• mechanicko – optické 
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• strunové 

• pneumatické 

• fotoelasticimetrické 

• elektrické aj. 

Největší uplatnění mají v dnešní době elektrické tenzometry, které lze dále rozdělit na: 

• indukční 

• kapacitní 

• odporové 

Z nich se nejvíce používají elektrické odporové tenzometry, kterým bude věnována 
pozornost. Velké rozšíření elektrických tenzometrů nastalo v důsledku jejich velkých výhod 
oproti předchozím typům. Výhody jsou hlavně v možnosti dálkového přenosu a odečítání 
měřených údajů. Měření lze realizovat na místech velmi těžce přístupných a těmito 
tenzometry lze měřit i dynamické děje. 

Elektrické odporové tenzometry 

Princip měření pomocí elektrických odporových tenzometrů je založen na závislosti změny 
elektrického odporu vodiče na jeho mechanické deformaci. Ohmický odpor vodiče R v 
závislosti na jeho délce l, ploše průřezu S a měrném odporu materiálu vodiče ρ je dán obecně 
vztahem 

S

l
R ρ= (6.1) 

Uvažujeme – li všechny tyto veličiny během deformace jako proměnné, pak pro totální  
diferenciál funkce (6.1) platí 

dS
2S

lρ
dl

S

ρ
dρ

S

l
dR ⋅⋅−⋅+⋅=

 

(6.2) 

 Z rovnice (6.1) a (6.2) plyne vztah 

S

dS

l

dld

R

dR −+=
ρ
ρ

 

(6.3) 

Pro určitou konečnou změnu odporu R a úpravách můžeme rovnici (6.3) přepsat na tvar  

ε.k
R

R =∆
(6.4) 

kde ε je poměrné prodloužení, veličina k se nazývá deformační součinitel (příp. k – faktor) a 
lze ji určit experimentálně (cejchovním měřením). Pro většinu běžně dostupných tenzometrů 

bývá k≅2 a pro jejich výrobu se používají materiály, pro které je tento k – faktor konstantní ve 

velkém rozsahu deformací. Změny odporu tenzometrů ∆R v důsledku jejich deformace při 
tenzometrických měřeních jsou velmi malé. Pro pružné deformace v rozsahu 10-6 až 10-3 a 

tenzometr s nominálním odporem 120Ω dle rovnice (6.4) získáme 
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Ω÷=÷=ε=∆ −−−− )1010(4,2)1010(2.120kRR 1436

. 

Měření takovýchto malých odporových změn se prakticky provádí pomocí Wheatstonova 
můstku.  

Podle druhu odporového materiálu lze tyto tenzometry rozdělit na: 

• uhlíkové 

• polovodičové 

• kovové (drátkové a fóliové) 

Nejvíce používané jsou fóliové tenzometry. Tyto tenzometry jsou zhotoveny fotochemickým 
způsobem podobně jako plošné spoje z konstantanové anebo chromniklové fólie tloušťky 5 – 
15 µm. Jejich výhodou oproti drátkovým tenzometrům je snadnější výroba tvarově 
složitějších snímačů, lepší odvod tepla, což umožňuje zvýšené proudové zatížení tenzometrů 
a tím i zvýšení jejich citlivosti a menší příčná citlivost. Příklad fóliového tenzometru je uveden 
na obr.3. 

 

Obrázek 3 Příklad provedení fóliového tenzometru 

Podle tvaru mřížky a účelu měření se vyrábějí různé typy tenzometrů, z nichž nejčastěji 
používané jsou následující: 

• Jednoduché tenzometry pro měření deformace v jednom směru (obr.3). 

• Tenzometrické kříže pro měření deformací ve dvou na sobě kolmých směrech. 

• Tenzometrické šípy pro měření smykových napětí a kroutících momentů. 

• Tenzometrické růžice pro zjištění velikosti a směru hlavních napětí na povrchu 
součásti (pravoúhlé resp. delta růžice). 

• Membránové tenzometry pro měření napětí na membránách. 

• Tenzometrické řetězce pro měření gradientu napětí. 

• Růžice pro měření zbytkových napětí a další. 
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Pevnostní podmínka pro jednoosé namáhání 
Materiály křehké za pokojové teploty obvykle mají výrazně vyšší mez pevnosti v tlaku Rmd než mez 
pevnosti v tahu Rmt na rozdíl od materiálů dobře tvárných, kdy je mez kluzu v tahu a v tlaku přibližně 
stejná. 

Podmínka pevnosti pro tah/tlak se předepisuje: 

 a) pro materiály ve stavu houževnatém 

 

 b) pro materiály ve stavu křehkém 

 

přičemž pro materiály ve stavu houževnatém je uvažováno σmax v absolutní hodnotě. Jak si ukážeme 
v příští přednášce, charakter lomového chování téhož materiálu se mění s teplotou, proto je použito 
výstižnější označení materiál ve stavu houževnatém (křehkém) a nikoliv houževnatý (křehký) 
materiál. 

Dovolené napětí se pro houževnaté (tvárné) materiály stanovuje z meze kluzu Re podělením 
koeficientem bezpečnosti, který je vždy větší než 1. 

U křehkých materiálů se analogicky dovolené napětí stanovuje z meze pevnosti Rm. 

Pevnostní podmínka pro víceosé namáhání 
V případě víceosého namáhání máme obecně tři hlavní napětí, proto je situace komplikovanější a 
potřebujeme nějakou „hypotézu pevnosti“. 

Hypotézy pevnosti jsou platné pro daný typ materiálu (houževnatý, křehký, krystalický, 
polykrystalický, izotropní, anizotropní, amorfní, …), daný způsob zatěžování (staticky, dynamicky, 
teplotně, …), velikost konstrukce (větší těleso má více vnitřních i vnějších vad),  přičemž se obvykle 
vztahují k limitnímu stavu dosažení meze kluzu či dosažení meze pevnosti (obr.4). 

 

Obrázek 4 Charakteristické hodnoty ve smluvním diagramu (vlevo) a znázornění mezních čar pro dvojosou napjatost 

 

Dσσ ≤max

tDdD ,max, σσσ ≤≤
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Prostorová napjatost v tělese z izotropního a homogenního materiálu je dána buď šesti složkami 

napětí xσ , yσ , zσ , xyτ , yzτ  a zxτ  ve zvoleném kartézském souřadnicovém systému nebo třemi 

hlavními napětími 1σ , 2σ , 3σ  v systému hlavních napětí (souřadné osy jsou normálami hlavních 

rovin, tzv. hlavní souřadnicový systém). Prostor určený hlavním souřadnicovým systémem se nazývá 
Haighův prostor. Pro trojosou napjatost je přechod od elastického k plastickému chování a hranice 

celistvosti materiálu dána mezními plochami. Pro dvojosou napjatost je 3σ =0 a uvedené hranice jsou 

mezními čarami (obr.4 vpravo).  

Haighovy mezní plochy se stanovují fyzikálním přístupem (úvaha meziatomových vazeb, dislokační 
teorie atd.), experimentálně (zkoušky při různých typech napjatostí – nejčastěji kombinované 
namáhání – tah, krut, vnitřní přetlak), hypotetickým přístupem, viz další sekce, nebo jejich 
kombinacemi. 

Nejčastěji se objevuje u hypotéz pevnosti pro víceosé namáhání tato základní myšlenka: Získaný 
napěťový stav převádíme na ekvivalentní jednoosý napěťový stav – stanovujeme tzv. redukované 
(ekvivalentní) napětí (obr.5). 

Podmínka pevnosti pro víceosé namáhání se pak předepisuje takto: 

 a) pro materiály ve stavu houževnatém 

 

 b) pro materiály ve stavu křehkém 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Obrázek 5 Převedení prostorové napjatosti na ekvivalentní jednoosou napjatost 

V dalším textu je věnována pozornost jen izotropním a homogenním materiálům pro statické 
způsoby zatěžování bez uvažování vlivu teploty. Prezentovány budou jen nejpoužívanější hypotézy. 

 

Transformace 
 (hypotéza pevnosti) 

 

σσσσx σσσσx 

σσσσy 

σσσσy 

σσσσz 

σσσσz 

ττττzx 

ττττzx 

ττττxz 

ττττxz ττττxy 

ττττxy 

ττττzy 

ττττzy 

ττττyx 

ττττyx 

ττττyz 
ττττyz 

σσσσRED σσσσRED 

Dred σσ ≤

tDreddD ,, σσσ ≤≤
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Hypotézy pevnosti pro materiály ve stavu k řehkém 

Rankinova hypotéza 

Je také nazývána hypotézou maximálních normálových napětí – z hlediska mezního stavu je určující 
největší respektive nejmenší hlavní napětí. 

Pro podmínku pevnosti pak platí 













≤≤−

≤≤−

≤≤−

.

,

,

TAHDOV3TLAKDOV

TAHDOV2TLAKDOV

TAHDOV1TLAKDOV

σσσ

σσσ

σσσ

 (6.5) 

 Platnost hypotézy lze prezentovat jednoduchým experimentem s křídou. Pro namáhání tahem se 

křída zlomí v rovině příčného řezu, což odpovídá rovině maximálního hlavního napětí σ1 (viz 

přednáška 5). V případě namáhání krutem dojde k lomu přibližně pod úhlem 45°, což opět odpovídá 

rovině maximálního hlavního napětí σ1, jak je patrné z Mohrovy kružnice pro prostý smyk (speciální 
případ rovinné napjatosti – tentýž způsob konstrukce), uvedené na obr.6. 

 

Obrázek 6 Transformace prostorové napjatosti na ekvivalentní jednoosou napjatost 

Pro napjatosti blízké hydrostatickému tlaku ( 1σ = 2σ = 3σ =-p) však tato hypotéza odporuje 

naměřeným výsledkům. Grafická interpretace této hypotézy je pro rovinnou napjatost znázorněna na 
obr.7, kde bod A splňuje podmínku pevnosti a bod B nesplňuje podmínku pevnosti.  

 

Obrázek 7 Mezní čáry pro Rankinovu hypotézu (rovinná napjatost) 

Mk 

a/ 

      x 

řez 

          dx 

τ 

τ 

 σ2 

45° 

τ 

-τ 

σ1 

σ 

2·45˚ 
�� � � 

�� � �� 

�� � 0 

 

b/ 

σ1 

σ2 

+τ 
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Mohrova hypotéza 

V tomto případě její lineární varianta, známá také jako Mohr-Coulomb, se používá pro materiály, 
jejichž pevnost v tahu je menší než pevnost v tlaku. Není vhodná pro napjatosti blízké rovnoměrnému 
tahu. Tato hypotéza respektuje vliv normálových i smykových napětí. Podmínka pevnosti 
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σ
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σ
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 (6.6) 

vychází z Mohrovy kružnice pro dovolené tahové a Mohrovy kružnice pro dovolené tlakové 
namáhání. Grafická interpretace této hypotézy je pro rovinnou napjatost znázorněna na obr.8, kde 
bod A splňuje podmínku pevnosti a bod B nesplňuje podmínku pevnosti. 

 

Obrázek 8 Mezní čáry pro Mohrovu hypotézu (rovinná napjatost) 

Hypotézy pevnosti pro materiály ve stavu houževnaté m 

Guestova hypotéza 

Jedná se o hypotézu maximálních smykových napětí (Guest, Tresca, Guest-Tresca-Coulomb) – k 
meznímu stavu dochází, když největší smykové napětí dosáhne dovolené hodnoty. Jestliže si 
uvědomíme, jak se stanoví maximální smykové napětí z Mohrova zobrazení (obr.9), můžeme 
podmínku pevnosti vyjádřit takto 
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(6.7) 
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Obrázek 9 Stanovení maximálních smykových napětí pro případ rovinné (vlevo) a prostorové napjatosti 

Grafická interpretace této hypotézy je pro rovinnou napjatost znázorněna na obr.10, kde bod A 
splňuje podmínku pevnosti a bod B nesplňuje podmínku pevnosti. Guestova hypotéza patří mezi 
nejpoužívanější hypotézy. Její výhodou je jednoduchost aplikace. 

 

Obrázek 10 Mezní čáry pro Guestovu hypotézu (rovinná napjatost) 

Hypotéza Beltramiho 

Hypotéza maximální hustoty celkové deformační energie (Beltrami, Beltrami-Haigh, Beltrami-Mises-

Hencky, BMH) – k meznímu stavu dochází, jestliže hustota celkové deformační energie U0 dosáhne 

dovolené hodnoty U0DOV. 

K vysvětlení pojmu deformační energie budeme uvažovat případ prostého tahu a kvazistatické 
zatěžování, pak lze zanedbat kinetickou složku energie. Veškerá práce vnější síly W [J] se přemění v 
deformační energii (tj. v potenciální energii deformace) U [J] akumulovanou v tělese. Pro výslednou 
práci na diferenciálu objemu dVdzdydx =   pak platí 

dVddzdydxddUdW εσεσ
εε

∫∫ ===
00

 

(6.8) 

 



 

Hustota deformační energie je pak 

Pro lineárně pružný materiál, lze po aplikaci Hookeova 

U

0

0

ε

= ∫
Hustotu deformační energie tedy 

Obrázek 11 

Hustotu celkové deformační energie pro trojosou napjatost můžeme vyjádřit s využitím principu 
superpozice. Vyjádříme-li napjatost v uvažovaném bodě tělesa pomocí hlavních napětí, můžeme 
hustotu celkové deformační energie 
případy namáhání 

22110 2
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je pak deformační energie vztažená na jednotkový objem
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, lze po aplikaci Hookeova zákona psát 
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tedy reprezentuje plocha vystínované oblasti v Obr.11

 

Znázornění hustoty deformační energie v tahovém diagramu

Hustotu celkové deformační energie pro trojosou napjatost můžeme vyjádřit s využitím principu 
li napjatost v uvažovaném bodě tělesa pomocí hlavních napětí, můžeme 

hustotu celkové deformační energie napsat jako součet hustot deformační energie pro tři jednoosé 

332
1 εσ++++

ˇ      

li nyní obecný Hookeův zákon získáme 

))))]]]] (((( ))))[[[[ ]]]] [[[[ 333122
1

2
11

2
1 µσσσσµσσ −−−−++++++++−−−−++++

EE

(((( ))))))))1332212 σσσσσσµ ++++++++
   

ípad tahu na úrovni dovoleného napětí (σ1= σDOV, σ2= 0, σ3= 0) pak plyne

      

na jednotkový objem 

(6.9) 

(6.10) 

11. 

tahovém diagramu 

Hustotu celkové deformační energie pro trojosou napjatost můžeme vyjádřit s využitím principu 
li napjatost v uvažovaném bodě tělesa pomocí hlavních napětí, můžeme 

í energie pro tři jednoosé 

 (6.11) 

(((( ))))]]]]12 σσµ ++++
ˇ 
(6.12)   

 

 (6.13) 

) pak plyne
 

 (6.14)
 



13 
 

Dle definice musí platit U0≤U0DOV, tudíž podmínku pevnosti získáme srovnáním výrazů (6.13) a 
(6.14), pak 

( ) DOV133221
2
3

2
2

2
1RED 2 σσσσσσσµσσσσ ≤++−++= . (6.15) 

Grafická interpretace Beltramiho hypotézy je pro rovinnou napjatost znázorněna na obr.12, kde bod 
A splňuje podmínku pevnosti a bod B nesplňuje podmínku pevnosti.  

 

Obrázek 12 Mezní čára pro Beltramiho hypotézu (rovinná napjatost) 

Hypotéza HMH 

Hypotéza maximální hustoty deformační energie na změnu tvaru (známá také jako hypotéza Huber-
Mises-Hencky, Maxwell, HMH, von Mises) – k meznímu stavu dochází, když hustota deformační 

energie pro změnu tvaru U0tDOV bude větší než hustota deformační energie na změnu tvaru při 

jednoosé napjatosti pro dovolené napětí U0tDOV. 

K získání vztahu pro redukované napětí použijeme jednoduchou úvahu. Vztah pro hustotu celkové 
deformační energie (6.13) musí platit pro libovolný homogenní lineární elastický izotropní materiál, 
tedy i nestlačitelné materiály jako jsou např. pryže. Jestliže se jedná o nestlačitelný materiál, změna 
objemu je nulová, a celková deformační energie odpovídá deformační energii na změnu tvaru. Z 
kapitoly 5 víme, že pro nestlačitelný materiál je µ=0,5. Po dosazení této hodnoty do (6.15) získáme 

DOV133221
2
3

2
2

2
1RED σσσσσσσσσσσ ≤−−−++=

,
 (6.16) 

Tento vztah platí pro lineární elastický materiál obecně. Grafická interpretace HMH hypotézy je pro 
rovinnou napjatost znázorněna na obr.13, kde bod A splňuje podmínku pevnosti a bod B nesplňuje 
podmínku pevnosti. Hypotéza HMH je pro houževnaté materiály nejpoužívanější. 
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Obrázek 13 Mezní čára pro HMH hypotézu (rovinná napjatost) 

 

 

Literatura 

� HÖSCHL, C.: Pružnost a pevnost ve strojnictví, SNTL, Praha, 1971, pp. 376. 

� TREBUŇA, F., ŠIMČÁK, F.: Odolnosť prvkov mechanických sústav, Edícia odbornej a vedckej 
literatúry, Technická univerzita v Košiciach, Košice, 2004, Slovensko, ISBN 80-8073-148-9 

� LENERT, J.: Pružnost a pevnost I, 1. vyd., VŠB-TU Ostrava, 1998, ISBN 80-7078-392-3. 

� KUBA, F.: Pružnost a pevnost (základní část), VŠB-TU Ostrava, 5. vydání, 1990, pp. 385. 

� KRČÁL, O., FRYDRÝŠEK, K., ADÁMKOVÁ, L.: Příklady z pružnosti a pevnosti 1 (část 1), VŠB-
TU Ostrava, Ostrava, ISBN 978-80-248-1826-9, Ostrava, 2008, pp. 124. 

 

Internet 

Katedra pružnosti a pevnosti VŠB-TU Ostrava 
Studijní materiály vybraných předmětů, moduly Nauka o materiálu a Pružnost a pevnost 
http://www.339.vsb.cz/ 
 
Matematika pro inženýry 21 století 
Modul Pružnost a pevnost 
http://mi21.vsb.cz/modul/pruznost-pevnost 

 

 



7. Základy lomové mechaniky 

Stručný obsah přednášky 

 Koncentrátory napětí a deformace 

 Trhliny 

 Lom kovových materiálů 

Motivace k přednášce 

Porušování soudržnosti materiálu nazýváme lomem. Lom může být ve své podstatě lidem užitečný 

(např. dobývání nerostů), anebo neužitečný (havárie konstrukcí). Posuzováním problematiky lomu 

těles se zabývá lomová mechanika. 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

 Vliv tvaru tělesa – konstrukční vruby. Lomová mechanika. Faktor intenzity napětí. 

 Vady materiálu, trhliny, plastická zóna, lomová houževnatost a její stanovení. 

 Zkoušky lomové houževnatosti, Charpyho zkouška vrubové houževnatosti. Lomové chování.   
 

Úvod 

Hlavní příčinou lomů těles jsou trhliny. S existencí trhlin je nutno vždy v reálných konstrukcích 

počítat. Běžně se nedaří vyrobit materiál bez strukturních vad.  V místech strukturních poruch 

dochází ke koncentraci napětí a iniciaci trhlin. Nebezpečí trhlin z důvodu křehkého lomu spočívá 

v možnosti jejich nestability, což vede k náhlé a nekontrolovatelné separaci částic materiálu lomem, 

rychlostí blízkou rychlostí zvuku v daném materiálu, aniž je nutno dodávat tomuto procesu energii 

zvenčí.  

 

7.1  Koncentrátory napětí a deformace 

V předchozím studiu jsme se seznámili s pojmem mechanické napětí. Při stanovení napětí bylo 

předpokládáno, že průřez součásti se nemění (jedná se o tzv. prizmatický tvar). Ve skutečnosti nejsou 

součásti zpravidla v celém rozsahu prismatické, jejich průřez se zpravidla mění (např. zápichy, 

osazení, závity, otvory apod). Citované změny průřezu jsou v literatuře označovány pojmem 

konstrukční vruby. Rovněž struktura materiálu není ve všech místech stejná, materiál může 

obsahovat nehomogenity ve tvaru dutin (např. bubliny, vločky, trhlinky); ke strukturním 

nehomogenitám patří rovněž i svarové spoje. Poruchy struktury bývají často označovány v literatuře 

pojmem strukturní vruby. Účinkem vrubů dochází v průřezu k nerovnoměrnému rozložení napětí; 

toto napětí dosahuje maxima v kořeni vrubu (hovoříme o koncentraci napětí). Konstrukční, 

respektive strukturní vruby patří k hlavním iniciátorům lomů strojních součástí anebo konstrukcí. 

Velikost maximálního napětí se v praxi vyjadřuje pomocí teoretického součinitele koncentrace napětí 

  , který je definován následovně 

   
    
  

 

(7.1) 



kde    je nominální napětí, vypočítané za předpokladu rovnoměrného rozložení napětí 

v nebezpečném průřezu. Teoretický součinitel koncentrace napětí bývá často v literatuře nazýván 

součinitelem tvaru. 

 

Obrázek 1 

Hodnoty teoretických součinitelů koncentrace napětí pro různé tvary konstrukčních vrubů je možno 

určit analytickým anebo numerickým výpočtem. Obecně je součinitel koncentrace napětí    závislý 

na hloubce vrubu h a poloměru křivosti vrubu , tedy 

    (   )

 

(7.2) 
Obecně vrub nezpůsobuje pouze lokální zvýšení napětí, ale rovněž i změnu napjatosti (obr.1). 

V případě tělesa malé tloušťky (obr.1a) se předpokládá stav rovinné napjatosti RN 

                  (7.3) 
v případě desky velké tloušťky stav rovinné deformace RD (obr.1b) 

         (     )  (7.4) 
Defekty struktury se často nahrazují elipsou (obr.2), pro případ eliptického defektu v nekonečné 

desce je známo analytické řešení [1] 

      √
 

 
 (7.5) 



 

Obrázek 2 

7.2  Trhliny 

Z  rovnice  (5) je zřejmé, že součinitel koncentrace napětí a rovněž i maximální napětí v kořeni vrubu 

vzrůstá se zmenšujícím se poloměrem křivosti vrubu .  Za velice ostrý vrub s poloměrem křivosti 

    můžeme považovat trhlinu. Pro     se ve výrazu (5) objevuje singularita, která je pro trhliny 

v poli elastických napětí přípustná. Řešení elastického stavu napjatosti před čelem trhliny (obr.3) 

(uvažováno průchozí trhlina v nekonečné desce, zatížené tahovým napětím) bylo odvozeno na 

základě Westergaardovy funkce [1], kde složky napětí  

   
  

√   
  ( )  (7.6) 

   
  

√   
  ( )  

(7.7) 

    
  

√   
   ( ) 

(7.8) 

 

Obrázek 3 



kde     jsou radiální a úhlové souřadnice polárního systému souřadnic na čele trhliny, 

  ( )   ( )    ( )  jsou bezrozměrné funkce úhlu   a veličina 

    √      (7.9) 
je faktor intenzity napětí. Faktor intenzity napětí představuje základní pojem lomové mechaniky. 

Poprvé byl definován Irwinem jako charakteristika napěťového pole v okolí čela trhliny. Faktor 

intenzity napětí závisí na velikosti nominálního napětí v okolí trhliny σ, dále na délce trhliny   a na 

funkci tvaru a způsobu zatížení trhliny Y. Je nutno podotknout, že v případech průchozích 

povrchových trhlin se při výpočtu faktoru intenzity napětí v rovnici (7.9) dosazuje skutečná délka 

trhliny    (obr.4),  zatímco v případě vnitřních trhlin se jako délka    uvažuje velikost hlavní poloosy 

elipsy (obr.3).  

Podle způsobu zatížení se rozlišují tři základní způsoby (módy) namáhání (obr.4)

 

Obrázek 4 

I. Normálový (tah, ohyb) – lomové napětí je kolmé na lícní plochy trhliny 

II. Podélný smyk  

III. Příčný smyk (antirovinný mód). 

 

 

 

 

 

 

 

                                         a)                                                                    b) 



 

 

 

Jak už bylo podotknuto v těsné blízkosti kořene trhliny pro      by maximální napětí      dosáhlo 

nekonečně velké hodnoty. Ve skutečnosti tomu tak ovšem není, v okolí kořene trhliny dochází ke 

vzniku zplastizované oblasti tzv. plastické zóny, jejíž velikost a tvar závisí na způsobu zatěžování.  

Řešení tvaru plastických zón pro jednotlivé zátěžné módy je možno nalézt např. v literatuře [1]. Tvary 

plastických zón jsou uvedeny na obr.5.  Z obrázku 5 je zřejmé, velikost plastických zón je závislá na 

faktorech intenzity napětí    (resp.          ) a na mezi kluzu materiálu v tahu    , respektive ve 

smyku   ). 

Jestliže uvažuje I. zátěžný mód (obr.5a), který je v technické praxi nejrozšířenější, je velikost plastické 

zóny pro případ rovinné napjatosti RN (ve směru možného šíření trhliny) rovna  

   
 

  
(
  
  
)
 

  
(7.10) 

Uvedené řešení vychází z předpokladu elastického stavu v okolí kořene trhliny. Ve skutečnosti zde 

však dochází k určitému rozvoji plastické deformace. Velikost plastické zóny je tedy přibližně rovna 

   
 

 
(
  
  
)
 

 
(7.11) 

a pro případ rovinné deformace RD 

   
 

  
(
  
  
)
 

 
  
 
  

(7.12) 

7.3 Lom kovových materiálů 

Lom je porušení součástí v celém jejím průřezu, který se uskutečňuje vznikem a šířením trhlin. 

Z hlediska mechanismu porušování mohou být lomy tvárné, štěpné anebo smíšené. Tvárný anebo 

houževnatý lom je takový, kterému předchází větší plastická deformace, štěpnému lomu předchází 

minimální plastická deformace. Podle toho, kterými místy ve struktuře lom prochází, rozdělujeme 

Obrázek 5 

                                                                   c) 



lomy na interkrystalické (lom probíhá podél hranic krystalických zrn – obr.6a) a transkrystalické (lom 

probíhá přes zrna- obr.6b). 

 

 

Obrázek 6 

V okamžiku lomu dosáhne trhlina kritické délky     a tím pádem i faktor intenzity napětí dosáhne 

kritické hodnoty    , tedy 

     √       (7.13) 
Veličina     se nazývá lomová houževnatost. Lomová houževnatost je pro daný materiál a danou 

teplotu materiálovou konstantou. 

Charakteristické hodnoty pro vybrané materiály jsou uvedeny v následující tabulce. 

Materiál Lomová houževnatost     √  

Sklo, křída    
Keramika     

Perlitické oceli     
Oceli      
Měd´      

Tabulka 1 

7.3.1  Zkouška lomové houževnatosti      

Při této zkoušce se postupně zatěžuje zkušební těleso - vzorek s trhlinou , za podmínek rovinné 

deformace až do lomu a zjišťuje se závislost rozevření vrubu v na působící síle F (obr.7). Ze záznamu 

se určí síla FQ
  v okamžiku dosažení určité odchylky od linearity. Ze síly FQ se pro rozměry zkušebního 

vzorku vypočítá postupem uvedeným v normě (ČSN 420347-74) předběžná hodnota součinitele 

intenzity napětí KQ . Pokud následná kontrola potvrdí, že byla splněna podmínka rovinné deformace 

je       . V opačném případě je nutno zkoušku opakovat. Aby lomová houževnatost byla 

materiálovou konstantou, musí být splněna podmínka 

    (   )     (
   
  
)
 

  
(7.14) 

 



 

Obrázek 7 

Vzhledem k tomu, že zkouška lomové houževnatosti je finančně dosti náročná, často se používá 

k odhadu lomové houževnatosti výsledky ze zkoušky rázem v ohybu. Zkouška rázem v ohybu je 

popsána v následující kapitole. 

7.3.2 Zkouška rázem v ohybu 

Tato zkouška spočívá v přeražení zkušebního vzorku jedním rázem kyvadlového – Charpyho kladiva a 

v určení spotřebované nárazové práce.  

 

Obrázek 8 

Podstata zkoušky spočívá v přeražení zkušební tyče jedním rázem kyvadlového kladiva za podmínek 

stanovených normou, přičemž zkušební tyč má uprostřed vrub a je podepřena na obou koncích. 

Měřená veličina - nárazová práce je měřítkem odolnosti 

materiálu proti rázovému namáhání a stanovuje se 

v Joulech. Tvar a rozměry zkušebních vzorků jsou 

předepsány normou ČSN EN 10 045-1. Zkušební vzorek je 

buď opatřen U-vrubem (obr.8a) anebo V-vrubem (obr.8b). 

Charpyho kladivo je znázorněno na obr.9.  Kladivo je 

opatřeno stupnicí, která udává spotřebovanou práci  [ ]   

Nárazová práce se označuje symbolem KU pro zkušební 
vzorek s U-vrubem anebo KV pro zkušební vzorek s V-
vrubem. 

Obrázek 9 



Norma ČSN EN 10045-1 má národní přílohu (informativní) ve které se říká, že v České republice se 
zkouška rázem v ohybu provádí na zkušebních vzorcích s U - vrubem s jinou hloubkou vrubu než je 
5mm (např. 2mm a 3mm) a jinou tloušťkou než je 10 mm (například 7,5mm a 5 mm). Další, pouze 
naší národní specialitou, je stanovení hodnoty vrubové houževnatosti jako podílu nárazové práce 
k ploše průřezu pod vrubem a to v nestandardních jednotkách Joule/cm2 . 
 
Vrubová houževnatost se stanoví tedy jako nárazová práce   vztažená na plochu průřezu pod 

vrubem 

   
 

  
   [     ] 

(7.15) 
Vrubová houževnatost zjištěná na vzorcích s U vrubem hlubokým 2 mm se značí KCU2, s vrubem 

hlubokým 3 mm  KCU3; vrubová houževnatost zjištěná na vzorcích s V vrubem hlubokým vždy 2 mm 

se značí KCV. 

7.3.3 Korelace mezi lomovou houževnatostí a nárazovou prací (případně vrubovou houževnatostí) 

V literatuře je možno nalézt několik empirických vztahů, zabývající se zmíněnou problematikou.  

Uveďme např. vztahy 

a) Barsom, Rolfe 

          √ (  )
        (  )        (   )    (7.16) 

b) Sailors, Corten 

          √ (  )      √       √    (7.17) 
Ve vztazích (16) a (17) je uvažován modul pružnosti v tahu                

 

7.3.4 Teplotní závislost zkoušky rázem v ohybu 

Zpravidla zkoušky rázem v ohybu probíhají při normálních teplotách.  Pro součásti a konstrukce, které 

pracující v podmínkách zvýšených, resp. snížených, teplot je nutno znát teplotní závislost zkoušky 

rázem v ohybu. Její průběh je uveden na obr.10. Tento tvar je charakteristický pro kovy s prostorově 

centrovanou mřížkou (včetně ocelí).  



 

Obrázek 10 

Z obr.10 je zřejmé, že se vzrůstající (klesající) teplotou se mění charakter lomu ze štěpného na 

houževnatý. Přechod od křehkých lomů k houževnatým probíhá zejména u ocelí nižší a střední 

pevnosti v úzkém rozmezí teplot a bývá označován pojmem teplotně tranzitní chování. 

Pro konstrukce provozované za snížených teplot je nutné předepsat minimální teplotu – byl navržen 

koncept tranzitní teploty. V zásadě se používají dva přístupy. První metodika je předepsána pro 

konstrukční oceli, kdy se stanoví tranzitní teplota na základě minimální dovolené hodnoty vrubové 

houževnatosti (z obr.10). Druhý přístup vychází z podílu křehkého lomu. Tranzitní teplota odpovídající 

50% podílu křehkého lomu se označuje T50. 

Příklad 1 

Určete velikost součinitele intenzity napětí    pro desku s průchozí trhlinou (obr. 11), jestliže je dáno: 

 

Obrázek 11 

Tahové napětí:         . 

Rozměry desky:                       

Délka trhliny:          



Řešení: 

Funkce tvaru a způsobu zatížení trhliny Y [1] 

  
     

 
 
      (

 
 
)
 

√  
 
 

 
      

  
         (

  
  )

 

√  
  
  

      

Faktor intenzity napětí    

    √        √                   √   

Příklad k procvičení 

Určete přípustný ohybový moment Mo, kterým je namáhán hřídel s trhlinou podle obr. 12, jestliže je 

dáno: 

 

Obrázek 12 

Délka trhliny:         

Průměr hřídele:        . 

Funkce tvaru a způsobu zatížení trhliny Y=1.12 . 

Lomová houževnatost materiálu          √ . 

Pro výpočet ohybového napětí použijte vztah    
    

   
. 

Řešení:             

 

K zapamatování: 

Iniciátory lomů těles : konstrukční a strukturní vruby 

Vrub – zvýšení napětí. 

Trhlina – vrub s poloměrem křivosti blížící se k nule 



Faktor intenzity napětí - charakteristika napěťového pole v okolí čela trhliny. Závisí na velikosti 

nominálního napětí v okolí trhliny σ, dále na délce trhliny   a na funkci tvaru a způsobu zatížení 

trhliny Y. 

    - lomová houževnatost - pro daný materiál a danou teplotu materiálová konstanta. 

Vrubová houževnatost - nárazová práce   vztažená na plochu průřezu pod vrubem. 

Teplotně tranzitní chování – přechod od lomů houževnatých ke křehkým. 

Literatura: 

[1] Kučera,J. Úvod do mechaniky lomu. Nestabilní lom ocelových těles při statickém a 

dynamickém zatížení. VŠB-TU Ostrava,2006. 297s. Skriptum. ISBN 80-248-1268-1. 

[2]  Dowling,N.E. Mechanical behavior of materials. Engineering Methods for Deformation, 

Fracture and Fatigue. Third edition. Pearson Prentice Hall,2007. ISBN 0-13-186312-6. 

[3] Zemánková,J. Technická mechanika I. Úvod do lomové mechaniky. ČVUT Praha 1986. 

123s. Skriptum. 

 
 

 



Přednáška 8 Únava materiálu 

Stručný obsah přednášky 

 Cyklické zatěžování 

 Fyzikální podstata únavového poškození 

 Wőhlerova křivka 

 Mez únavy  

 Nízkocyklová únava materiálu při konstantním rozkmitu deformace 

 Kumulace únavového poškození 

Motivace k přednášce 

Nejčastější příčinou porušení součástí v technické praxi bývá únavový lom. Únavový lom je výsledkem 

degradačních procesů, které probíhají v materiálu v důsledku opakovaného, časově proměnlivého 

zatěžování. 

Zkušební otázky, ke kterým se přednáška vztahuje 

 Proměnné zatížení periodické – základní typy. Charakteristiky cyklu zatížení. Fáze únavového 

poškození. 

 Mez únavy. Zkoušky vysokocyklové únavy materiálu. 

 Nízkocyklová únava. Cyklické změkčování/zpevňování. Křivky životnosti. 

Úvod 

Části strojů a konstrukcí  jsou často vystaveny působení cyklického zatěžování, v důsledku čehož 

dochází k poškození v mikroobjemu materiálu. Se vzrůstajícím počtem cyklů dochází ke kumulaci 

poškození  a k lomům dochází při napětí nižším, než je konvenční mez kluzu   . Poškození a lom 

způsobený cyklickým zatěžováním, bylo nazváno  v roce 1839 J.V. Ponceletem  únavou materiálu. 

Tento název je používán dodnes. 

Způsoby skutečného zatěžování strojních součástí a konstrukcí 

Zatěžování, se kterým se setkáváme v technické praxi lze rozdělit do dvou základních skupin. Je to 

jednak zatěžování deterministické, u kterého lze určit velikost namáhání podle exaktních vztahů a 

dále zatěžování náhodné. Deterministické zatěžování může být periodické (zpravidla harmonické) 

anebo neperiodické. V této kapitole se budeme zabývat pouze problematikou cyklického 

periodického zatěžování. V tomto případě předpokládáme, že vnější síly a napětí se mění zpravidla 

periodicky od jisté minimální hodnoty (dolní napětí) po maximální hodnotu (horní) napětí. Průběh 

napětí je zpravidla znázorňován funkcí sinus. Obecný průběh cyklického napětí můžeme považovat za 

průběh vzniklý superpozicí statické složky    a amplitudy napětí    (obr.1). 

 

 

 

 

Obr.1 



Pro střední napětí cyklu     a amplitudu napětí    platí následující vztahy 

   
     
 

 
(8.1) 

   
     
 

 
(8.2) 

kde    je horní napětí cyklu a    je dolní napětí cyklu. 

Pomocí amplitudy napětí     a středního napětí     se definuje součinitel nesymetrie cyklu R 

  
  
  
 
     
     

 
(8.3) 

Pomocí součinitele nesymetrie cyklu můžeme vyjádřit amplitudu napětí    a střední napětí     

následovně 

   
  
 
(   ) 

(8.4) 
a 

   
  
 
(   ) 

(8.5) 
Obdobné vztahy je možné použít pro další veličiny, jakými jsou například síly F, ohybové a kroutící 

momenty       , deformace ε. 

Základním druhům klasické pružnosti odpovídají při cyklickém zatěžování tyto cykly (obr.2). 

         

 

 

 

 

 

 

Obr.2 

Fyzikální podstata únavového poškození 

Ve skutečnosti jsou všechny materiály nehomogenní a anizotropní. V důsledku nehomogenit dochází 

k nárůstu napětí a ke vzniku (nukleaci) únavových mikrotrhlin. Únavová trhlina vzniká nejčastěji na 

povrchu. V podstatě se rozlišují tři základní typy nukleačních míst: únavová skluzová pásma, hranice 

krystalických zrn a rozhraní mezi základní matricí a vměstky. Při cyklickém zatěžování dojde nejprve 

ke vzniků intruzí a extruzí, která zakončují na povrchu únavová skluzová pásma (obr.3). 



Obrázek 3 

Stadium nukleace končí vytvořením povrchových mikrotrhlin ležících podél skluzových rovin 

(orientovaných ve směrech maximálních smykových napětí – obr.4). Velká většina těchto mikrotrhlin 

se brzy zastavuje a neproniká do větší hloubky než několika desetin mm (I. etapa – tzv. 

krystalografický růst). Pouze některé rostou dále, navzájem se spojují a ovlivňují. Vznik a vzájemné 

spojování mikrotrhlin bývá často označováno jako iniciace únavových trhlin. Iniciace trhliny je 

ukončena, jakmile trhlina dosáhne hloubky asi desetinásobku průměru středního krystalografického 

zrna materiálu. Směr růstu trhlin se postupně mění do směru kolmého k největšímu hlavnímu napětí. 

V této II. etapě (zvané etapou nekrystalografického růstu) roste obvykle již jen jediná trhlina – 

magistrální trhlina. Poslední fází únavového poškození je konečný náhlý lom. Lomy, způsobené 

únavou materiálu se zpravidla vyznačují dvěma charakteristickými, ostře ohraničenými lomovými 

plochami. První plocha je hladká, má často lasturovitý vzhled, jsou na ní zřetelné čáry, odpovídající 

vrstevnicím, které ukazují, jak se lom šířil po ploše průřezu. Druhá plocha je hrubozrnná a vzniká při 

náhlém zlomení (obr.5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rychlost šíření únavových trhlin  je závislá na faktoru intenzity napětí    (obr.6). 

                                                                  Obr. 4 Obr. 5 



 
Obr.6 

Křivka, znázorňující rychlost šíření únavových trhlin může být rozdělena do tří oblastí: 

1) Prahová oblast -  rychlost šíření únavových trhlin je nulová anebo velice malá. V obr. 6 

veličina      je rozkmit prahové hodnoty faktoru intenzity napětí. Pod touto hodnotou se 

únavové trhliny nešíří. 

2) Střední oblast – závislost rychlosti šíření únavových trhlin na faktoru intenzity napětí 

v logaritmických souřadnicích je téměř lineární. V této oblasti platí Paris-Erdoganův zákon.  

  

  
  (   )

  
(8.6) 

kde A,m jsou materiálové konstanty. 

3) Nestabilní oblast – trhliny rostou velice rychle a následuje lom.    

Wőhlerova křivka 

Závislost mezi amplitudou napětí a životností součástí je znázorněna Wőhlerovou křivkou. 

V technické praxi se zpravidla Wőhlerova křivka znázorňuje v semilogaritmických souřadnicích, 

přičemž na osu pořadnic se vynáší amplituda napětí a na osu úseček cykly v logaritmických 

souřadnicích (obr.7). Celý Wőhlerův diagram je možno rozdělit na tři úseky. 

V prvním úseku (     cyklů), kdy počet cyklů je malý, se jedná o oblast statických lomů. 

Ve druhém úseku amplituda napětí klesá. Jedná se o tzv. úsek časové pevnosti s omezenou 

životností. Dochází k porušení nízkocyklovou únavou. 

Ve třetím úseku, asi při         cyklů,  je zřejmé, že amplituda napětí se nemění. To 

znamená, že při této amplitudě vydrží materiál neomezeně dlouho. Hovoříme o mezi únavy 

materiálu. Mez únavy lze definovat jako největší napětí, které nevede k lomu ani po překonání 

smluvní hranice 107 cyklů. Tato definice platí u ocelí; slitiny hliníku nemají konstantní mez únavy. 



 

Obr.7 

Mez únavy se dá určit jednak experimentálně, rovněž ale bylo prokázáno, že mez únavy hladkých 

těles je funkcí konvenční pevnosti    . 

Pro konstrukční oceli s mezí pevnosti    (        )    platí následující vztahy 

Tah-tlak                    

Míjivý tah                 

Plochý ohyb                 

Míjivý ohyb                 

Krut              

Míjivý krut               

Ohyb za rotace                . 

 

Faktory, ovlivňující mez únavy 

Mez únavy hladkého tělesa (bez koncentrátorů napětí) je závislá na celé řadě faktorů, k nimž zejména 

patří velikost tělesa, jakost povrchu, nesymetrie zatěžovacího cyklu, vliv víceosé  napjatosti. 

Vliv velikosti tělesa, vliv gradientu napětí 

Mez únavy s rostoucím rozměrem vzorku poněkud klesá, což je dáno odlišnostmi povrchových vrstev 

a jádra průřezu, která je zpravidla u větších vzorků horší. 

Podle Němce a Puchnera je možno vliv velikosti vyjádřit následovně 

    √      
 

 
 ,                                                                           

 

(8.7) 
kde d  je rozměr menšího vzorku a D rozměr většího. 



Při ohybu a krutu se rovněž uplatňuje vliv gradientu napětí (napětí roste se vzdáleností od osy). Proto 

je např. mez únavy v ohybu větší než mez únavy v tahu, a to tím více, čím je menší průměr 

zkušebního vzorku. 

Vliv gradientu napětí se projevuje zejména u součástí menších rozměrů (obr. 8), u rozměrů větších 

než cca 50 mm je jeho vliv zanedbatelný. Důvodem je skutečnost, že u součástí větších rozměrů se 

méně projeví odlišné vlastnosti povrchové vrstvy, která má vlivem technologického zpracování 

poněkud jiné mechanické vlastnosti než jádro součásti. Vliv gradientu napětí pro kruhový průřez je 

znázorněn na obr. 8. 

Celkový součinitel velikosti součástí, namáhané střídavým ohybem     (krutem   ), je závislý na 

součiniteli gradientu napětí    a součiniteli velikosti, tedy 
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(8.8) 

    (    )                                                                            

 

(8.9) 
Vliv jakosti povrchu  

Protože k nukleaci trhlin dochází zpravidla v povrchové vrstvě, je mez únavy ovlivňována jakostí 

povrchu. Tento vliv je ve výpočtech zohledněn součinitelem jakosti povrchu   , který je definován 

jako podíl meze únavy součástí s daným povrchem k mezi únavy součástí s povrchem leštěným (obr. 

9).  

Při namáhání krutem  je součinitel jakosti povrchu roven 

     
    

 
                                                                            

 

(8.10) 
 

                                                              Obr. 9 
                                             Obr.8 



Mez únavy hladké části (bez vrubu) v tahu- tlaku nebo ohybu je pak definována následovně 

   
                                                                                   

 

(8.11) 
a v krutu 

  
                                                                                     

 

(8.12) 
kde        jsou meze únavy leštěných  vzorků. 

Vliv nesymetrie cyklu 

 

                     Obr. 10                                                                                                Obr. 11 

Skutečné zatěžování součástí je zpravidla nesymetrické, se statickou složkou napětí    různou od 

nuly. Experimenty bylo prokázáno, že tahové střední napětí snižuje amplitudu napětí na mezi únavy, 

tlakové ji naopak zvyšuje.  

Závislost     (  ) je znázorněna v Haighově diagramu (obr. 10). Skutečný tvar tohoto diagramu 

se zpravidla idealizuje. V praxi se nejčastěji používá náhrada Goodmanovou přímkou 

  
   
    

  
  

 

(8.13) 
nebo Gerberovou parabolou 

  
   
    (

  
  
)
 

 

 

(8.14) 
Celý diagram ovšem není použitelný, protože střední složka i amplituda napětí nesmí překročit mez 

kluzu. Proto je diagram omezen přímkou svírající s vodorovnou osou úhel 45°. 

V praxi se rovněž používá diagram Smithův, udávající závislost     (  ) (obr. 11). 

 

 



Stanovení bezpečnosti vůči mezi únavy 

Jestliže je amplituda napětí     a střední napětí     a meznímu stavu odpovídá v Haighově diagramu 

bod Q (obr. 12), pak součinitel bezpečnosti je definován následovně 

  
   

   
 
   

   

 

(8.15) 

 

 
                                                                                                                      Obr.12 

Chování materiálů při cyklickém zatěžování 

Chování materiálů při cyklickém zatěžování je možno rozdělit do čtyř základních skupin: 

1) Dokonale pružné- mez úměrnosti není překročena v průběhu prvního ani dalších zátěžných 

cyklů. 

2) Elastické přizpůsobení – plastická deformace zaujímá místo v prvních cyklech zatížení, ale 

v dalších cyklech je dosaženo elastického stavu. 

3) Cyklická plasticita – toto chování je charakterizováno uzavřenou elasticko-plastickou křivkou 

napětí –deformace (hysterezní smyčkou) - obr.13. Tento případ vede k porušení 

nízkocyklovou únavou. 

4) Postupný nárust plastické deformace vedoucí k vyčerpání plastických vlastností materiálu 

(cyklické tečení anebo ratchetting) – obr.14. Tento stav není v technické praxi přípustný. 

V našem studiu se podrobněji seznámíme s problematikou č.3 – Nízkocyklovou únavou 

materiálu. 

 

 

 

 

 

 

                                  Obr.13 
                                                                    Obr.14 



Nízkocyklová únava materiálu při konstantním rozkmitu deformace 

Jak už bylo uvedeno v předcházejícím textu, je v případě 

nízkocyklové únavy materiálu při konstantním rozkmitu 

deformace chování materiálu charakterizováno uzavřenou 

hysterezní smyčkou. Ve skutečnosti dochází v průběhu prvních 

zátěžných cyklů ke změnám mechanických vlastností materiálu - 

zpevňování anebo ke změkčování materiálů. Po několika málo 

cyklech zatížení dojde k ustálení hysterezní smyčky (obr.15). 

Jestliže vrcholy ustálených hysterezních smyček (stanovují se pro 

polovinu životnosti) pro různé amplitudy napětí proložíme křivku, 

dostaneme cyklickou deformační křivku. V případě cyklického 

zpevňování amplituda napětí vzrůstá (cyklická deformační křivka 

je nad křivkou statickou - obr.16a), v případě cyklického 

změkčování amplituda napětí klesá (cyklická deformační křivka je 

pod křivkou statickou - obr.16b).  

 

 

Obecně platí, že pevné materiály zpevněné např. tvářením za studena v průběhu únavového procesu 

cyklicky změkčují  a naopak měkké materiály cyklicky zpevňují. Experimenty bylo prokázáno, že  

k cyklickému změkčování dochází u materiálů s poměrem meze pevnosti k mezi kluzu           a 

k cyklickému zpevňování, jestliže            

Schéma cyklické deformační křivky a ustálené hysterezní smyčky je na obr.17 resp. 18. Výška 

hysterezní smyčky je rovna dvojnásobné amplitudě napětí, šířka dvojnásobné amplitudě plastické 

deformace. 

Mezi amplitudou napětí a plastické deformace platí vztah 

    
    
   

(8.16) 
kde       jsou koeficient a exponent  cyklické pevnosti materiálů. 

                      Obr.15 

                                                                                        Obr.16 



Amplituda celkové deformace je rovna součtu amplitudy elastické deformace     a amplitudy 

plastické deformace    , tedy 
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  (8.17) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manson a Coffin nezávisle na sobě vyjádřili závislost mezi amplitudou plastické deformace a 

životností součástí 
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(8.18) 
kde   

  je únavová tažnost materiálů, c- exponent únavové tažnosti a     je počet půlcyklů do lomu. 

Závislost mezi elastickou deformaci a životností součásti vyjadřuje Basquinův vztah 
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(8.19) 
kde   

  je únavová pevnost materiálu a  b  je exponent únavové pevnosti. 

Podle (17) je závislost mezi amplitudou celkové deformace a životností součásti rovna 
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(8.20) 
V rovnicích charakterizující nízkocyklovou únavu (16-20) se vyskytuje šest materiálových konstant    

 , 

  
 ,   ,  ,   ,    , navzájem na sobě závislých. Vyloučením dvojnásobného počtu cyklů z rovnic (18) a 

(19) obdržíme 

   
  
 

  
    (8.21) 

a 

                                       Obr.17                                            Obr.18 



   
 

 
  

(8.22) 
K definici rovnic nízkocyklové únavy stačí tedy čtyři konstanty:   

 ,   
 ,   ,  . 

Křivky životnosti jsou graficky znázorněny na obr.19. 

 

Obr.  19 

V logaritmických souřadnicích se Manson-Coffinova a Basquinova rovnice zobrazí jako přímky. 

V jejich průsečíku je dosaženo tranzitního počtu půlcyklů     , které oddělují oblast únavy 

s převládající plastickou deformací od oblasti s převládající elastickou deformací. 

Vliv středního napětí na životnost součásti 

Experimenty bylo prokázáno, že tahové střední napětí má nepříznivý vliv na únavovou životnost a 

naopak tlakové střední napětí má vliv příznivý. 

K posouzení vlivu středního napětí bylo navrženo několik matematických vztahů, zahrnujících vliv 

středního napětí. Uvedeme zde např. metodu Smith-Watson-Topferovu, nazývanou mnohdy SWT 

parametrem. 

Podle této metody se předpokládá, že na životnost má vliv maximální normálové napětí      

        a amplituda celkové deformace    , tedy 
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Kumulace únavového poškození 

Problematika únavové životnosti v případě proměnlivé amplitudy zatížení je mnohem složitější. Je 

zřejmé, že během cyklického zatěžování každý jednotlivý cyklus vyvolává dílčí poškození  součásti . 

Dochází k tzv. kumulaci únavového poškození. Celý únavový proces je možno rozdělit do dvou stadií: 

iniciace trhlin a následné rozšíření trhlin do lomu. 



Do iniciace makrotrhliny není znám způsob určení dílčího poškození materiálu, způsobeného jedním 

cyklem. Počet cyklů do iniciace mikrotrhliny srovnatelné s velikostí krystalického zrna udává tzv. 

Frenchova křivka, formulována H. Frenchem v r. 1933. Tato křivka (obr.20) se vyšetřuje 

dvoustupňovým zatěžováním, kdy v prvním  stupni, při amplitudě napětí      se vzorek podrobí  

určitému počtu cyklů       (kde    je počet cyklů do lomu). Ve druhém stupni se pak napětí sníží 

na mez únavy    a v zatěžování se pokračuje až do     cyklů. Lze tedy Frenchovu křivku definovat 

jakoé geometrické místo bodů, představující stejné únavové poškození, způsobené různými 

hladinami napětí. Do Frenchovy křivky tedy materiál není poškozen. 

 

Obr.20 

Jestliže při amplitudě napětí      je vzorek podroben  počtu cyklů   , je dílčí poškození 

   
  
  

 
(8.24) 

a obecně poškození způsobené i-tým cyklem bude 

   
  
  
  

(8.25) 
Na základě těchto předpokladů byla formulována Palmgrem-Minerova hypotéza, udávající celkové 

poškození do iniciace trhliny  
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Příklad č.1 

Určete bezpečnost vůči mezi únavy u ocelového táhlo, které je namáháno pulsující tahovou silou 

(obr.21), jestliže je dáno: 

Velikost zátěžných sil :            ,          . 

Mechanické vlastnosti materiálu: mez pevnosti             mez kluzu          , mez 

únavy v symetrickém střídavém cyklu     ( )          

Povrch součásti je obroben. 

K výpočtu aproximace Haighova diagramu použijte Goodmanovu přímku. 



 

Obrázek 21 

Řešení: 

Součinitel nesymetrie cyklu je 

  
  
  
 
  
  
     

 
Horní napětí cyklu    bude 

   
  
 
  

 
 
       

 
    

 
          

 

Zbývající napětí je možno vyjádřit pomocí součinitele nesymetrie cyklu 
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Pro            a obrobený povrch určíme z diagramu (obr.9) součinitel jakosti povrchu 

         

Součinitel velikosti součásti v určíme ze vztahu (7) 

    √      
 

 
   √      

  

  
         

Mez únavy tedy bude 

  
     (  )     ( )                              

 
Přípustnou amplitudu napětí     určíme z Haighova diagramu (obr.22). Z počátku souřadnicového 

systému vedeme přímku pod úhlem         
  

  
      

   

   
       a průsečík této přímky 

s mezní přímkou Goodmanovou určuje přípustné napětí      



 

Obrázek 22 

Zmíněné napětí     je možno rovněž určit analyticky na základě rovnice Goodmanova přímky 

   
   
    

   
  

 
 

a po dosazení za     a     obdržíme 
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Odtud 
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Součinitel bezpečnosti bude 

  
   

  
 
     

    
     

 
 

Příklad k procvičení 

Určete bezpečnost vůči mezi únavy u ocelového táhla z příkladu č.1, jestliže je táhlo namáháno 

symetricky střídavým tahem-tlakem. 

Výsledek        

 



K zapamatování: 

Únava materiálu - Poškození a lom způsobený cyklickým zatěžováním. 

Cyklické napětí  - charakterizováno statickou složkou    a amplitudou  napětí    

Součinitel nesymetrie cyklu – podíl dolního a horního napětí cyklu 

Wőhlerova křivka - závislost mezi amplitudou napětí a životností součástí. 

Mez únavy - jako největší napětí, které nevede k lomu ani po překonání smluvní hranice 107 cyklů. 

Mez únavy hladkého tělesa (bez koncentrátorů napětí) je závislá na celé řadě faktorů, k nimž zejména 

patří velikost tělesa, jakost povrchu, nesymetrie zatěžovacího cyklu, vliv víceosé  napjatosti. 

Nízkocyklová únava materiálu při konstantním rozkmitu deformace - chování materiálu 

charakterizováno uzavřenou hysterezní smyčkou. 

Kumulace únavového poškození - v případě proměnlivé amplitudy zatížení každý jednotlivý cyklus 

vyvolává dílčí poškození součásti. Dochází k tzv. kumulaci únavového poškození. 

Literatura: 

[1] Kučera,J. Úvod do mechaniky lomu. Únava materiálu. VŠB-TU Ostrava,1994. 80s. 

Skriptum. ISBN 80-7078-244-7. 

[2]  Dowling,N.E. Mechanical behavior of materials. Engineering Methods for Deformation, 

Fracture and fatigue. Third edition. Pearson Prentice Hall,2007. ISBN 0-13-186312-6. 

[3] Anderson,T.L. Fracture mechanics. Fundamentals and Applications. Third edition. CRC 

Press Taylor &Francis Group. 2005. ISBN 0-8493-1656-1 
 

 

 

 

 

 

 



Vlastnosti a zkoušení materiálu 

9. kapitola  

1. Základy creepu (tečení) 
V této kapitole se seznámíme se základy creepu. Český překlad tohoto jevu je tečení, tento název se 

ovšem pro popis tohoto jevu používá zřídka. I v české odborné literatuře se používá obvykle pojem 

creep a tečení je pouze český ekvivalent. Pojem tečení můžeme použít také k popisu nebo vysvětlení 

pojmů v hydromechnice, kdežto pojem creep je spojen výhradně s popisem jevu, který si v této 

kapitole přiblížíme. 

1.1. Základní pojmy 
Nejprve začneme zopakováním pojmů, které jsou důležité pro pochopení látky v této kapitole. 

K popisu změny tvaru používáme posuvy a natočení nebo poměrné prodloužení a zkos.  Posuvy a 

natočení jsou veličiny, které lze sledovat při měření – popisují chování z „inženýrského“ hlediska. 

Naopak poměrné prodloužení případně zkos, jsou veličiny výhodnější při matematickém popisu 

problému. Například lano zatížené silou se prodlouží o délku  (posunutí konce lana po zatížení vůči 

nezatíženému stavu) – tato hodnota reprezentuje posuv konce lana, což si můžeme snadno 

představit v praxi. Naopak poměrné prodloužení popisuje hodnotu deformace ve vybraném bodu 

lana a neříká nic o „celkovém“ chování součásti. „Celkové“ chování součásti pak obvykle počítáme 

pomocí integrace. V této kapitole, pokud budeme hovořit o deformaci, budeme myslet poměrné 

prodloužení. 

Poměrné prodloužení můžeme popsat dvojím způsobem:  

- Pro malé deformace (zanedbatelné vůči rozměrům daného tělesa) platí  , 

což můžeme nazvat např. (smluvní) poměrné podélné prodloužení. 

 

- Pro velké deformace (např. při tváření) používáme skutečné poměrné prodloužení, nebo 

také logaritmické poměrné prodloužení . 

U většiny strojírenských aplikací se používá smluvní poměrné prodloužení, rozdíl mezi smluvním a 

skutečným poměrným prodloužením je u malých deformací zanedbatelný. Definice, i práce se 

smluvním poměrným prodloužením je snadnější, proto se v praxi používá častěji. Skutečné 

(logaritmické) poměrné prodloužení se používá ve speciálních oblastech, kde je nutný přesný popis, a 

vyskytují se velké deformace. 

Poznámka: podobné „dělení“ se vyskytuje také u napětí. Napětí smluvní je vztaženo k počátečnímu 

průřezu, napětí okamžité k okamžitému průřezu, viz tahová zkouška (také napětí normálové, 

smykové, hlavní atd.). 

V předchozích kapitolách se deformace (celková)  dělila také na elastickou  (vratnou) a 

plastickou  (nevratnou – trvalou) část  . V této kapitole se budeme zabývat také 

trvalou deformací, která je ale, na rozdíl od plastické deformace vysvětlené v předchozích kapitolách, 



rozložena v čase. Budeme tedy mluvit o rychlosti deformace  . Plastickou (trvalou) deformaci 

pak můžeme rozdělit na část závislou pouze na velikosti zatížení, a část závislou na velikosti zatížení a 

době, po kterou zatížení působí. Deformaci závislou na čase - náležející ke creepu budeme označovat 

. 

Fyzikální příčiny creepu často souvisí s difuzí poruch mřížky. Difuzí nazýváme přesun atomů nebo 

iontů na vzdálenost větší než je meziatomová vzdálenost. Bodové poruchy krystalové mřížky jsou 

vakance (neobsazené místa mřížky), substituční a intersticiální atomy. Čárové poruchy krystalové 

mřížky jsou dislokace. Dislokace byly podrobněji vysvětleny v předchozích kapitolách – tedy pouze 

stručně. Dislokace jsou poruchy probíhající krystalovou mřížkou a můžeme si je představit jako 

rozhraní mezi posunutou a neposunutou částí krystalu (dislokace hranové a šroubové).  Dislokace se 

pohybují zejména skuzem, překročí-li smykové napětí v určité rovině mezní hodnotu. Skluzové roviny 

jsou mřížkové roviny nejhustěji obsazené atomy. Hranové dislokace se mohou za vyšších teplot 

pohybovat kolmo ke směru skluzu – tzv. šplháním. Šplhání dislokace zahrnuje dva procesy: absorbci 

(pohlcení) nebo emisi (vytvoření) vakancí dislokací a difuzi (přesun) vakancí. 

S creepem také souvisí dynamické zotavení – zjednodušeně můžeme říci, že zotavení kompenzuje 

účinky deformačního zpevnění. 

1.2. Creep 

Creep (tečení) je deformace závislá na čase. Známým příkladem je rozpálená asfaltová silnice v létě. 

Pokud se na ni postavíme, za určitou dobu se zaboříme do vozovky. Deformace roste s rostoucím 

časem t0, t1, t2, ačkoliv zatížení F je konstantní po celou dobu zatěžování viz Obr. 1. 

 

Obr.1 Délka roste s časem při konstantním zatížení. 

 Závislost deformace na čase je obvykle popisována pomocí creepové křivky. Její typický tvar je na 

Obr. 2. 



 

Obr. 2. Creepová křivka. 

Na křivce jsou patrné tři oblasti creepu: 

I. primární creep -  rychlost creepu s časem klesá 

II. sekundární creep (stacionární creep) – rychlost creepu se s časem nemění konst. 

III. terciální creep – rychlost creepu vzrůstá z důvodů růstu napětí nebo metalurgických změn 

struktury. Třetí stádium končí lomem. 

Creepovou křivku popisujeme pomocí tzv. konstituční rovnice. Konstituční rovnice je funkce např. ve 

tvaru . Pro popis creepové křivky se používá např. , kde 

 je deformace v čase 0,  a  jsou konstanty, t je čas a  je rychlost stacionárního creepu. Pro 

popis sekundárního creepu (konstantní rychlost creepu) se často používá Nortonův vztah  , 

kde A a n jsou materiálové konstanty, viz Tab. 1 [4]. 

Tab. 1. 

Materiál Chemické složení Teplota zkoušky 

[ C] 
A  n [-] 

Uhlíková ocel 0.15C, 0.5Mn, 
0.23Si, 0.032S, 
0.025P 

427 3.63 10-27 6.24 

538 1.30 10-14 3.04 

593 2.04 10-13 3.18 

649 8.45 10-12 3.03 

Molybdenová 
ocel 

0.13C, 0.49Mn, 
0.25Si, 0.010S, 
0.011P, 0.52Mo 

482 3.27 10-23 5.28 

538 2.82 10-20 4.71 

593 8.44 10-16 3.77 

649 1.44 10-13 3.19 

 
Creepové křivky se mohou od výše uvedené lišit: 

 V některých případech může oblast II (stacionární creep) vymizet.  

 Při vyšších teplotách (v závislosti na druhu materiálu) může vymizet oblast I primárního 

creepu.   

 V některých případech se objevuje oblast inverzního creepu (v oblasti I primárního creepu), 

kdy rychlost creepu s časem vzrůstá. 



1.3. Ukázka základního výpočtu creepu – tyč zatížená silou 

Relativně jednoduše lze počítat oblast stacionárního creepu   K výpočtu se používá 

Nortonův vztah. 

Budeme řešit jednoduchou úlohu – tyč zatíženou osovou silou (prostý tah), viz Obr. 3. Napětí při 

zatížení nepřekročí mez kluzu, bude tedy platit Hookův zákon. Poměrné prodloužení se bude tedy 

skládat z elastické (vratné) a creepové části. Postup výpočtu je naznačen v Tab. 2 [5]. 

 

Obr. 3. Schéma řešené úlohy 

 Tab. 2. 

 

1.4. Životnost při creepu – Larson-Millerův parametr 

Creepové zkoušky probíhají dlouhou dobu – obvykle jde o tisíce hodin – měsíce. V praxi ale mnoho 

součástí musí fungovat roky, tedy 100000h což je zhruba 11 let. Data ze zkoušek se tedy extrapolují 

na větší časové intervaly. Jeden z často používaných způsobů řešení využívá tzv. Larson – Millerův 

parametr. Základní rovnice má tvar: ))(log( CtTP rLM , kde C je materiálový parametr, PLM je 

Larson – Millerův parametr, T je teplota [K] a tr je čas *h+ do lomu. Postup řešení je naznačen v tab. 3.  

Tab. 3 

Popis kroku Rovnice a výsledky 

Na základě experimentu, nebo z literatury (grafy, 
tabulky apod.) stanovíme C, PLM. 

C = 20 [log(h)] 
PLM = 20000 

Můžeme zjistit životnost při teplotě T = 800 K 
 

 
Nebo teplotu pro životnost   

 

F 



Materiálové parametry se stanovují na základě experimentů (zkoušek creepu – viz předchozí 

kapitola). V literatuře je lze najít pro různé materiály ve formě grafů nebo tabulek.  

1.5. Relaxace 

Velice blízko ke creepu má relaxace. Relaxace napětí je snižování napětí v čase, (například u 

předepjatých šroubů musíme s vlivem relaxace počítat a po určité době šrouby znovu přitáhnout, 

podobně u nalisovaných nádob). U ocelí k relaxaci dochází za vyšších teplot (pro oceli nad 400°C) . 

Provázanost mezi relaxací a creepem je zřejmá z jednoduchého výpočtu. Tyč (např. 

předepjatý šroub) zatížená konstantní deformací  Napětí se pohybují pod mezí kluzu, 

plastická složka deformace je tedy nulová. Pro celkovou poměrnou deformaci platí:   kde 

 je elastická složka,  je složka odpovídající creepu (v čase t=0 je nulová) a  je počáteční 

(konstantní) hodnota. 

(Převzato z [5]) Po derivaci a dosazení Hookova zákona (elastické) a Nortonovy rovnice (Creep) 

získáme: 

 

Počáteční deformace , musí tedy platit:  

Rovnici upravíme     a integrujeme    

Integrační konstantu C určíme z počátečních podmínek při času t=0, tedy  . 

Po úpravě     získáme výslednou rovnici: 

 

Rovnice popisuje snižování napětí s časem, viz Obr. 7. 

 

Obr. 7. Relaxace napětí. 

 



1.6. Vliv teploty 

Creep způsobují procesy, které jsou silně ovlivněny teplotou. S rostoucí teplotou se zvyšuje rychlost 

deformace . Můžeme vyjít z Arrheniovy rovnice  . Vliv teploty je naznačen na 

Obr. 8. 

 

Obr. 8. Vliv teploty na creepovou křivku. 

K popisu se používá tzv. homologická teplota, což je poměr dané teploty a teploty tavení   .   

Rostoucí teplota ovlivňuje také mechanismus, kterým creep probíhá. S tím souvisí tzv. aktivační 

energie creepu . Převládá-li v intervalu teplot  mechanismus creepu charakterizovaný 

aktivační energií , rychlost creepu je    . Převládá-li v intervalu teplot  

mechanismus creepu charakterizovaný aktivační energií , rychlost creepu je    . 

V oblasti teplot  se oba mechanismy uplatňují stejnou měrou, viz Obr. 9. 

 

Obr. 9. Změna aktivační energie v závislosti na teplotě. 

V rovnicích je ,   aktivační energie creepu,  frekvenční faktor, k je Boltzmannova konstanta a 

T je teplota (v Kelvinech). 

 

 

 



1.7. Fyzikální pozadí creepu 

Z fyzikálního hlediska se tedy na procesu, který nazýváme creep podílí mnoho různých deformačních 

mechanismů v závislosti na teplotě, zatížení či druhu materiálu. U krystalických materiálů tyto 

mechanismy můžeme rozdělit do několika skupin: 

- Dislokační skluz bez zotavení (malé rychlosti) - (A) 

- Creep řízený zotavením - Dislokační creep – difuze dislokací - zotavení diskokací 

(dislokace se vzájemně zruší) 

 difuze mřížkou     (C) 

 difuze jádry     (B) 

- Difuzní creep – difuze bez účasti mřížkových dislokací, difuze vakancí. 

o difuze mřížkou (Nabarrův-Heringův creep)     (D) 

o difuze hranicemi zrn (Cobleův creep)   (E) 

- Atd. 

Chování materiálu pak popisuje tzv. deformační mapa.  Deformační mapa poskytuje informaci o tom, 

který z deformačních mechanismů bude k rychlosti deformace přispívat rozhodující měrou. 

Deformační mapu pro čistý nikl, střední průměr zrna d = 1 mm, ukazuje Obr. 10. (G je modul 

pružnosti ve smyku).  

 

Obr. 10. Deformační mapa *1] 

1.8. Viskózní creep 

Některé materiály se chovají jako viskózní kapaliny. Týká se to zejména amorfních materiálů (skla, 

některé polymery apod.). Rychlost deformace pak počítáme pomocí viskozity pro smykové nebo 

normálové zatížení:     nebo   , kde  ( ) je viskozita (smyková viskozita),  ( ) je 

normálové napětí (smykové napětí) a  ( ) je rychlost deformace (rychlost smykové deformace – 

zkosu, udává se v [rad/s]).  Pro ideálně viskózní kapaliny (nestlačitelné) uvažujeme  . 

 



1.9. Porušování a lom při creepu 

Při homologické teplotě vyšší než 0.4 nastoupí dříve či později třetí stádium creepu, které končí 

lomem. 

Lom při creepu můžeme rozdělit do dvou základních částí: 

 Při vysokých napětích se vyskytuje lom vnitrokrystalický (transkrystalický lom). Dochází 

k velkému poměrnému prodloužení, velké kontrakci (odpovídá tvárnému lomu). 

 Při nízkých napětích se vyskytuje lom mezikrystalový (interkrystalický lom). Tento můžeme 

ještě rozdělit: 

o Kavitační porušení – k porušení dochází vznikem kavit (zárodků trhlin) na hranicích 

zrn zhruba kolmých na osu aplikovaného napětí. 

o Trhlinové porušení – k porušení dochází vznikem trhlin ve stycích 3 zrn, jejich růstem 

a spojování. 

Proces mezikrystalového kavitačního porušování lze rozdělit do pěti stádií: 

  1/ Nukleace kavit. 

  2/ Růst kavit. 

  3/ Spojování kavit, vznik trhlin. 

  4/ Šíření magistrální (hlavní) trhliny. 

  5/ Konečný lom. 

 

Různé modely vzniku kavit jsou ukázány na následujícím Obr. 11. 

 

Obr. 11. Modely nukleace kavity a/ Givkinsův, b/ Daviesův a Williamsův, c/ Chenův a Machlinkův [1]. 

Proces mezikrystalového trhlinového porušování lze rozdělit podobně: 

1/ Nukleace trhliny. 

  2/ Pokračující pokluzy. 

  3/ Plastická deformace zrn (čelo trhliny). 



4/ Kondenzací vakancí před čelem trhliny a přemístění atomů na hranici zrna. 

Nukleací a růstem kavit před čelem trhliny a jejich spojováním s trhlinou. 

5/ Šíření magistrální (hlavní) trhliny. Konečný lom. 

Různé možnosti vzniku trhlin jsou ukázány na následujícím Obr. 12. 

 

Obr. 12. Možnosti nukleace trhlin na styku tří zrn. Směr pokluzu je znázorněn šipkami [1]. 

1.10. Zkoušky creepu  

Zkoušení creepu se provádí dvěma způsoby: 

 Konstantní napětí – v průběhu zkoušky se vlivem zmenšujícího se průřezu 

zvětšuje napětí. Toto zvětšení je u této zkoušky kompenzováno tak, aby 

napětí během zkoušky zůstalo konstantní. V tomto případě se zkouška ukončí 

po určité době, pokud nedojde k porušení. Schématický popis zkoušky: Na 

zkušební vzorek – tyč je zavěšeno břemeno zvláštního tvaru. Toto závaží je 

ponořeno do kapaliny. Zkušební vzorek je zatížený tahem. V průběhu zkoušky 

se tyč prodlužuje a závaží se potápí do kapaliny stále více. Na větší část 

ponořeného závaží působí větší vztlaková síla, která snižuje zatížení vzorku 

tak, aby napětí ve vzorku mělo konstantní hodnotu. 

 Konstantní zatížení – v průběhu zkoušky se vlivem zmenšujícího se průřezu 

zvyšuje napětí. Dochází k růstu napětí i rychlosti deformace až do porušení. 

Schématický popis zkoušky: Na zkušební vzorek – tyč je zavěšeno břemeno, 

které po celou dobu zkoušky zatěžuje vzorek stejnou silou. Zkušební vzorek je 

zatížený tahem. 

Rozdíl mezi oběma typy zkoušek je patrný také z Obr.13. 



 

Obr. 13 Zkoušky creepu. 

Vidíme, že rozdíl mezi oběma zkouškami je v poslední části. V této části je rozdíl oproti počátečnímu 

stavu větší a nelze ho zanedbat. 

1.11. Závěrečné shrnutí 

V této kapitole jsme se snažili přiblížit creep z několika různých pohledů. Ukázali jsme přístup 

využívající aproximaci zkoušek (creepová křivka, Nortonův vztah, životnost atd.). Tento přístup se 

využívá při technických výpočtech, kdy musíme s creepem počítat. V další části jsme si přiblížili 

fyzikální příčiny creepu. Tyto jevy jsou různé pro různé materiály (krystalické, amorfní, plasty), mohou 

se lišit i při různých teplotách, velikosti zrna apod. Krátce zde byl popsán také lom při creepu. 

V poslední části jsme si ukázali dva možné přístupy k experimentu při creepu. Creep je složitý a 

komplexní jev, tato kapitola měla ukázat možnosti, jak je možno na tento jev nahlížet. K hlubšímu 

pochopení je ovšem nutné podrobnější studium. Výpočtům creepu se více věnuje předmět Creep a 

teplotní namáhání, šíření a vzniku trhlin pak předmět Lomová mechanika atd. Tato kapitola je pouze 

hrubým přehledem, který Vás v případě zájmu může směřovat do konkrétní oblasti. 

Literatura:  
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– Technická universita v Košiciach, 2004 

[5] Výukové materiály k předmětu „Pružnost a pevnost v Energetice“: 
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10 Přednáška – Zbytková napětí a defektoskopie 
 

Stručný obsah přednášky: 

 Příčiny vzniku zbytkových napětí 

 Klasifikace zbytkových napětí 

 Experimentální metody stanovení zbytkových napětí 

 Nedestruktivní zkoušení 

 
 

Motivace k přednášce 

Ve většině případů se při návrhu a kontrole strojních součástí předpokládá, že materiál je izotropní a neuvažují 

se napětí, která vznikají v důsledku použité technologie výroby. Nicméně, použitá technologie výroby vždy 

vede ke vzniku jisté úrovně zbytkové napjatosti. Například při obrábění se velikost zbytkových napětí na 

povrchu součásti snižuje s velikostí úběru a minimální bude po aplikaci dokončovacích operací (broušení, 

leštění…). Zbytková napětí jsou pak v praxi velmi častou příčinou vzniku zmetků při zavádění nových 

produktů, hrají také významnou úlohu při únavě materiálu, opotřebení funkčních povrchů, lze však také 

úmyslně v praxi indukovat zbytková tlaková napětí, která mají pozitivní účinek na uvedené degradační procesy 

(kuličkování, válečkování, vhodné tepelné zpracování). V této kapitole budou zbytková napětí kategorizována, 

včetně stručného popisu metod, které se k jejich stanovení nejčastěji v inženýrské praxi používají. Druhá část 

přednášky je věnována nedestruktivním metodám zkoušení, jenž umožňují nalezení vad v materiálu.  Jejich 

znalost je také pro strojaře velmi důležitá. 

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

 Zbytková napětí. Kategorizace zbytkových napětí dle Macheraucha a Tietze. Metody 
stanovení zbytkové napjatosti.  

 Nedestruktivní metody zkoušení. 

   

Úvod 
V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní 
kontinuum. Jak již bylo zmíněno v motivaci k přednášce, v konstrukčních materiálech existuje v 
důsledku jejich technologie výroby téměř vždy jistá zbytková napjatost a uvedený předpoklad tedy 
není splněn. V mnoha případech pak v praxi při opomenutí existence zbytkových napětí dochází 
k haváriím či zvýšení zmetkovitosti. Vysoké hodnoty zbytkových napětí mohou vést k  vzniku trhlin 
v procesu výroby. Způsobům jejich detekce, defektoskopii, bude věnována až čtvrtá část této 
kapitoly. 

1. Příčiny vzniku a důsledky zbytkové napjatosti  

Připomeňme, že k deformaci těles a vzniku napjatosti dochází zejména z důvodu: 
 1. vzájemného silového působení těles 
 2. působení teplotního pole   
       - homogenního 
  (napjatost vzniká, je-li zabráněno teplotní dilataci tělesa) 
       - nehomogenního 
  (vznik napjatosti i v případě volné teplotní dilatace tělesa) 
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Není-li v daném případě splněna podmínka plasticity, jsou působící napětí v pružné oblasti a 
po odstranění příčiny svého vzniku napětí zcela vymizí.  
Jestliže dojde ke vzniku pružně plastického stavu v některém bodě tělesa, potom po 
odstranění příčiny vzniku napjatosti (silová, deformační či teplotní), zůstanou v tělese jistá 
zbytková (residuální) napětí. 

Zbytková napětí mohou být: 

1) Užitečná – např. kuličkováním se vnesou tlaková napětí v povrchové vrstvě, která vedou k 
prodloužení životnosti součásti. 

2) Škodlivá – vznik trhlin, napěťová koroze, snížení meze únavy či křehkolomové odolnosti 
(negativní vliv zejména u tahových zbytkových napětí). 

Vysoká tahová napětí, vyvolaná například v okolí svarů chladnutím a fázovými transformacemi, 
mohou způsobit vznik trhliny i bez dodatečného působení vnějších sil. 

Vyšetřování zbytkových napětí je tedy v technické praxi důležité. 

Zahrnutí vlivu zbytkových napětí při výpočtovém posouzení konstrukce však není vždy jednoduché. V 
případě elastické napjatosti je možno uvažovat jejich superpozici s napětími od vnějšího působení. V 
pružně plastické oblasti se situace komplikuje vzhledem k tomu, že postupem doby dochází k relaxaci 
zbytkových napětí. Průběh tohoto procesu závisí na celé řadě faktorů – na amplitudě napětí, počtu 
cyklů, teplotě, stavu původní zbytkové napjatosti, vlastnostech materiálu, atd. 

2. Klasifikace zbytkových napětí  

Zbytková napětí je možno klasifikovat podle různých hledisek.  

Významným hlediskem pro rozdělení druhů zbytkových napětí, působících v polykrystalických 
materiálech, je velikost objemů, v nichž se napětí nemění co do velikosti a směru, resp. podle 
Macheraucha a Tietze se uvádí: 

1) Zbytková napětí I. druhu (makroskopická) – jsou přibližně homogenní v makroskopické 
oblasti (v mnoha zrnech) materiálu. 

2) Zbytková napětí II. druhu (mikroskopická) – jsou přibližně homogenní v oblastech 
srovnatelných s velikostí jednotlivých zrn. 

3) Zbytková napětí III. Druhu  (submikroskopická) - jsou nehomogenní i v oblastech 
srovnatelných s meziatomovými vzdálenostmi. 

Rozhodujícím rozměrem pro tuto klasifikaci zbytkových napětí je tedy velikost zrna uvažovaného 
materiálu. Zbytková napětí I. druhu jsou (podle obr.1) střední hodnotou zbytkových napětí působících 
v mnoha zrnech. Zbytkové napětí II. druhu představuje rozdíly mezi zbytkovým napětím I. druhu a 
středními hodnotami zbytkových napětí v jednotlivých zrnech.  Zbytková napětí III. druhu odpovídají 
změnám skutečných místních zbytkových napětí kolem zbytkových napětí II. druhu. 

Zbytková napětí I. druhu mohou být způsobena například: 

- výrobní technologií (obrábění, spojování, lití, tváření, tepelné zpracování, povrchové úpravy 
povrchu) 

- montážním, dopravním, provozním, zkušebním či jiným zatížením různého charakteru 

Zbytkové napětí II. druhu vznikají:  
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- při tepelných procesech v materiálu s fázemi majícími rozdílné hodnoty teplotních součinitelů 
délkové roztažnosti 

- při deformaci materiálu skládajícího se buď z jedné fáze (jejíž zrna jsou však různě orientovány k 
silovému toku a jejichž mez kluzu je anizotropní) nebo z více fází s různými mech. vlastnostmi 

Zbytková napětí III. druhu: 

- jsou důsledkem strukturních poruch (bodových, čárových,…) 

 

Obrázek 1 Kategorie zbytkových napětí 

Zbytkové napětí v určitém bodě tělesa je vždy superpozicí všech uvedených tří druhů. I když v 
některých případech mohou být zbytková napětí I. a II. druhu nulová, jsou zbytková napětí III. druhu v 
technické praxi vždy nenulová. Přitom znalost velikostí těchto jednotlivých druhů napětí není pro 
konstruktéra nebo výpočtáře (při posuzování spolehlivosti konstrukce) vždy stejně důležitá. Tak na 
příklad u kompozitních materiálů může být zajímavá velikost zbytkových napětí II. druhu; u kovových 
materiálů se pozornost soustřeďuje především na vyšetření makroskopických zbytkových napětí a 
zbytková napětí II. a III. druhu jsou považována za nepodstatná.  

U technických materiálů přichází vždy v úvahu superpozice zbytkových napětí různých druhů i 
odlišných příčin vzniku; na tuto skutečnost by se nemělo zapomínat.  
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3. Experimentální metody stanovení zbytkových napětí 

Podle charakteru napjatosti, který jsou schopny detekovat, rozlišujeme metody pro stanovení 
zbytkové napjatosti: 

• na povrchu tělesa a to buď pouze jednoosé nebo dvouosé (rovinné),  

• v jistém objemu tělesa – tedy stanovení napjatosti trojosé (prostorové). 

Podle míry narušení celistvosti vyšetřovaného tělesa rozlišujeme metody: 

1) Destruktivní – úplné znehodnocení tělesa (např. rozřezávací metoda) 
2) Polodestruktivní (semidestruktivní) – pouze částečné znehodnocení tělesa, nemající vliv na 

jeho funkci a spolehlivost, příp. lze znehodnocení odstranit. 
3) Nedestruktivní – využití ultrazvuku, RTG paprsků, neutronové difrakce… 

Podle principu pak máme metody: 

 1. Mechanické  

- např. metoda odvrtání otvoru (obr.2) 

 2.  Fyzikální 

- difrakční, ultrazvukové, magnetické… 

 3.  Chemické 

¨ využívají změn vyvolaných chemickými procesy. 

 

Obrázek 2 Aplikace metody odvrtání otvoru u bandážovaných válců 

Destruktivní dělící metoda je dodnes standardizována například pro měření zbytkových napětí u 
kolejnic a železničních kol. Využívá se při ní odporové tenzometrie. 

Nejpoužívanější semidestruktivní metodou je metoda odvrtání kruhového otvoru. Princip metody je 
jednoduchý. V místě na povrchu součásti, kde mají být zbytková napětí stanovena, je nalepena 
speciální tenzometrická růžice pro měření zbytkových napětí. Ve středu této růžice se pak buďto 
postupně anebo najednou vyvrtá kruhový otvor, jehož hloubka a průměr jsou zpravidla stejně velké. 
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Tím se zbytková napětí v okolí kruhového otvoru uvolní a pomocí tenzometrů nalepené růžice lze 
změřit velikost uvolněných deformací ve třech místech v okolí kruhového otvoru. Na základě 
změřených uvolněných deformací lze pak vyhodnotit velikost původních zbytkových napětí. Provádí – 
li se vrtání kruhového otvoru postupně, lze vyhodnotit i průběh zbytkových napětí podél vrtané 
hloubky pod povrchem součásti. 

Ultrazvukové metody jsou založeny na přibližně lineární změně rychlosti šíření zvuku v kovech v 
závislosti na namáhání. Tento jev bývá nazýván akustoelastickým jevem.  

Nejčastěji používanou difrakční metodou je rentgenová difrakce. Rentgenovým (RTG) zářením se 
rozumí elektromagnetické záření s vlnovými délkami kratšími než záření ultrafialové. Zpravidla se 
obor RTG záření vymezuje intervalem vlnových délek (0,001 – 5) nm. Difrakce RTG paprsků v 
polykrystalických materiálech bývá nejčastěji popisována Braggovou představou. Difraktovaný 
paprsek vzniká „odrazem“ od určité soustavy rovnoběžných rovin, v nichž jsou atomy v krystalu 
lokalizovány. Dopadající i difraktovaný paprsek svírají s uvažovanou soustavou rovin stejný úhel 
odpovídající zákonu odrazu. Pomocí RTG metody můžeme určit vzdálenost atomových rovin a jejich 
změny v důsledku pružných deformací.  

Chemické metody využívají změn vyvolaných chemickými procesy, jako jsou koroze pod napětím či 
difůze vodíku do povrchové vrstvy. 

Přehledně jsou parametry čtyř nejčastěji aplikovaných metod uvedeny v tabulce 1. 

Metoda dělící odvrtávací rentgenografická ultrazvuková 

Základní 

předpoklad 
prostorová napjatost rovinná napjatost 

izotropní 

homogenní 

materiál, 

polykrystalický, 

jemnozrnný 

izotropní 

homogenní 

materiál, 

homogenní 

napjatost 

Kategorie 

zbytkových napětí 
I.druhu I.druhu 

I. a II. nebo III 

druhu 
I.+II.+III.druhu 

Měřený parametr 

povrchové 

přetvoření nebo 

deformace 

povrchové 

přetvoření nebo 

deformace 

změna 

meziatomových 

vzdáleností 

polykryst.mater. 

změna rychlosti 

ultrazvukových vln 

Min.velikost 

vyšetřované oblasti 
100mm

2
 0,5mm

2
 0,5mm

2
 obvykle 30mm

2
 

Minimální 

analyzovaná 

hloubka 

1-2mm 20mm několik mm 15-300 mm 

Problémy s  

hrubozrnností 
ne ne Ano ano 

Tab. 1 Srovnání vybraných metod měření zbytkových napětí  
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4. Nedestruktivní zkoušení materiálu 

Defektoskopie slouží ke zjišťování skrytých (obvykle vnitřních) vad v materiálu – jedná se o dutiny, 
trhliny, rozměrné nekovové vměstky v kovovém materiálu, apod. Defektoskopie umožňuje zvyšovat 
bezpečnost provozu exponovaných součástí a tím i celých zařízení. Při studiu metod nedestruktivního 
zkoušení materiálu je nutné zvládnout zejména fyzikální podstatu každé metody a z ní vyplývající 
omezení použití (vhodnost použití pro nalezení konkrétního typu vady). 

Zkoušení rentgenovým zářením 

Rentgenové záření je elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou 10-12 až 10-8 m. Záření má biologické 
účinky. Vzniká v diodě (obr.3), jenž je evakuovanou nádobou, na jejíž elektrody je přiváděn 
stejnosměrný proud o napětí několika set kilovolt. Elektrony, emitované katodou, se dopadem na 
anodu zbrzdí – jejich kinetická energie se z 99% přemění na teplo a z cca 1% na rentgenové záření. 

 

Obrázek 3 Schéma diody 

Princip metody spočívá v zeslabení intenzity rentgenového záření při průchodu zkoušeným 
materiálem, viz obr. 4. Rentgenograficky se běžně kontrolují svary, odlitky z těžkých i lehkých kovů. 
RTG záření třísetkilovoltové aparatury může prozářit ocel do tloušťky asi 100mm. Větší tloušťky – 
megavoltové aparatury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Schéma zkoušení RTG záření 

 

C- katoda 

A – anoda    

 

       Win, Wout – vstup a výstup  

        chladící kapaliny 

 

RTG 

 

 

 

Vada 

Film 

Různá intenzita 

Zčernání filmu 
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Zkoušení zářením gama 

Gama záření je podobně jako rentgenové záření elektromagnetické vlnění s velmi malými vlnovými 
délkami a vzniká rozpadem některých radioaktivních prvků. 

Využívá se nejčastěji radioaktivní izotop kobaltu 60, cesia 137 nebo iridia 192. Tyto izotopy se ve 
tvaru válečků průměru 2 až 10 mm vkládají do pouzder z lehkých slitin (a ochranných krytů), které se 
pak ovládají dálkově. 

Zobrazování se děje na rentgenový film. Užívá se tam, kde není možné použít RTG záření, např. z 
prostorových důvodů. 

Zkoušení ultrazvukem 

Ultrazvukem nazýváme zvukové kmity o frekvenci větší než 20 kHz a vlnové délky 1,6 až 0,3 x 10-6m. 
V defektoskopii – frekvence od 1 do 25MHz. 

Podle směru šíření rozeznáváme ultrazvukové vlny: 

 podélné 

 příčné 

 povrchové 

 deskové  

Rychlost podélných vln ve vybraných prostředích: 

Hliník Al … 6300 m/s 

Oceli … 5900 m/s 

Olovo Pb … 2160 m/s 

Voda … 1483 m/s 

Vzduch … 330 m/s 

Mezi rychlostí šíření ultrazvukových vln v, jejich vlnovou délkou  a frekvencí f platí vztah 

 (10.1) 
Při přechodu z jednoho prostředí do druhého nastává na jejich rozhraní odraz a lom. Poměr intenzity 
odražené vlny I k intenzitě vlny dopadající na rozhraní I 0 je tzv. součinitel odrazu 

 (10.2) 
kde m=  1v1/  2v2  je poměr akustických vlnových odporů obou prostředí ( je hustota prostředí). 
Výhodou zkoušení ultrazvukem je možnost pořízení přenosných defektoskopů a nižší pořizovací 
náklady. Často se u přenosných ultrazvukových přístrojů používá odrazová metoda (obr.5), u které 
výška echa ukazuje na velikost vady (odpovídá podílu energie odražené části svazku ultrazvukových 
vln).  

Naopak průchozí metoda (obr.6) se často používá na automatizovaných linkách, např. zkoušení 
plechů ve válcovnách. 

f

v
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1 – zkoušený předmět 

2 – ultrazvuková sonda 

Ep – počáteční echo 

Ev – poruchové echo 

Ek – koncové echo 

l – vzdálenost vady od povrchu 

 

Obrázek 5 Impulzní odrazová metoda 

 

a) materiál bez vady 

b) zachycení počátku vady 

c) materiál s vadou 

1, 2 - vysílací resp. přijímací sonda 

3 - ručkový měřicí přístroj 

4 - zkoušený předmět 

5 – vnitřní vada 

Obrázek 6 Průchozí ultrazvuková metoda 

Zkoušení vířivými proudy 

Metoda vířivých proudů (angl. Eddy Current Method) je založena na vniku elektromagnetického pole 
do elektricky vodivého materiálu, které v materiálu indukuje elektrický tok, nebo-li vířivé proudy. 
Tyto vířivé proudy opětovně vytvářejí magnetické pole, které působí proti magnetickému poli, jež ho 
vyvolalo. Podmínkou vzniku vířivých proudů je existence časově proměnného magnetického pole. 
Výhodou této metody je možnost zkoušet magnetické i nemagnetické materiály. Metoda umožňuje 
nejen vyhledávání necelistvostí v materiálu, ale také kontrolovat fyzikální vlastnosti materiálu. 

Základem měřící aparatury je snímač ve tvaru tužky (pro případ ručního měření), který má ve svém 
hrotu umístěnou malou cívku, napájenou proudem o určité frekvenci. Hloubka, do jaké jsou schopny 
vířivé proudy proniknout je mimo jiné závislá na frekvenci budícího proudu. Nastavením vyšší budící 
frekvence napájecího proudu dosáhneme menší hloubky vniku vířivých proudů, zato však větší 
hustoty těchto proudů u povrchu, díky které bude snímač citlivější na povrchové vady. Obrázek 7 
názorně demonstruje hloubku vniku v závislosti na zvolené frekvenci budícího proudu.  
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Obrázek 7 Hloubka vniku v závislosti na budící frekvenci  

 

Bude-li se na zkoumaném povrchu nacházet trhlina, dojde k prodloužení dráhy, kterou musí vířivý 
proud vykonat. V důsledku prodloužení smyčky vířivého proudu, dojde ke snížení proudové hustoty 
což se projeví posunem indikačního bodu na obrazovce přístroje. Na obrázku 8 jsou uvedeny indikace 
trhlin v závislosti na jejich poloze vůči zkoušenému povrchu (dráha, po jaké se pohybuje indikační 
bod, jestliže projíždíme snímačem nad trhlinou).  

 

Obrázek 8 Indikace trhlin v závislosti na orientaci vůči zkoušenému povrchu 

 

Magnetická prášková metoda 

Magnetická prášková metoda využívá fyzikálních vlastností feromagnetických ocelí. Magnetujeme-li 
feromagnetický materiál, pak v místě necelistvosti, vlivem zvýšeného magnetického odporu dojde ke 
vzniku rozptylového magnetického pole. Toto rozptylové magnetické pole u trhlin, které souvisí 

 



10 

 

s povrchem, nebo leží těsně pod povrchem, vystupuje do okolního prostoru, kde ho můžeme 
detekovat. Detekovat rozptylové magnetické pole, jež vystoupilo do okolního prostoru, je možné 
například pomocí feromagnetické suspenze (kapalina, ve které je ocelový prášek). Máme-li suspenzi 
s černým magnetickým práškem, trhliny se nám budou indikovat jako černá místa na zkoušeném 
povrchu vlivem nahromadění magnetického prášku v jejich okolí. Magnetická prášková metoda je 
určena pro lokalizaci povrchových a těsně podpovrchových vad, především plošného charakteru, jako 
jsou trhliny, studené spoje apod. 

 

Obrázek 9 Reakce rozptylového pole na necelistvost v materiálu 

 

Kapilární metody 

Kapilárními metodami se zjišťují povrchové vady. Princip je zřejmý z obr.10. Detekční tekutina vnikne 
do otevřených vad, které s povrchem souvisejí (2). Po opláchnutí (3) vystoupí detekční tekutina 
vzlínavostí za pomocí vývojky k povrchu a indikuje vadu (4). Jako vývojka se používá oxid hořečnatý 
rozptýlený v lihu či acetonu. Detekční tekutina je pak například petrolej obarvený anilinovým 
barvivem. 
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Obrázek 10 Znázornění principu kapilární metody 
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11 Přednáška – Koroze a opotřebení 
 

Stručný obsah přednášky: 

 Chemická a elektrochemická koroze 

 Koroze pod napětím, korozní únava 

 Ochrana proti korozi 

 Tření, adhezivní a abrazivní opotřebení 

 Eroze, kavitace, únavové a vibrační opotřebení 
 

Motivace k přednášce 

V této kapitole se budeme věnovat dvěma degradačním procesům, které se projevují postupným zeslabováním 

tloušťky materiálu – korozi a opotřebení. V prvním případě hraje hlavní roli okolní prostředí a strojař musí mít 

alespoň základní náhled na fyzikální podstatu jednotlivých případů koroze. Orientace v základních typech 

opotřebení funkčních povrchů součástí je pak pro praxi také velmi důležitá, neboť opotřebení je častou příčinou 

poruchových prostojů v praxi.  

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

 Chemická, elektrochemická koroze, korozní praskání, ochrana proti korozi.   

 Mechanismy opotřebení funkčních povrchů 

1. Koroze 
Části strojů a zařízení jsou v provozu často vystaveny chemickým vlivům okolního plynného nebo 
kapalného prostředí. Korozí rozumíme postupné chemické nebo fyzikálně-chemické znehodnocování 
materiálu za působení okolního prostředí.  Chemická interakce materiálu a okolního prostředí 
výrazně znehodnocuje nejen povrch, ale také vnitřní strukturu materiálu (strukturní koroze – 
mezikrystalová či transkrystalová). Koroze obecně vede ke zhoršení lomových charakteristik, 
pevnostních a plastických vlastností materiálu. 

Dle prostředí dělíme korozi na: 

a) Atmosférickou 
b) Půdní 
c) Korozi v chemických sloučeninách 
d) Korozi v horké páře 

Podle procesů pak rozeznáváme: 

1) Chemickou korozi - v el. nevodivých prostředích. 
2) Elektrochemickou korozi - ve vodných roztocích elektrolytů, ve vodách, atmosféře a půdě. 
3) Korozní praskání - důsledek koroze pod napětím (korozní únava – při únavovém namáhání, 

korozní praskání – při statickém namáhání). 

Dle vnější formy máme korozi rovnoměrnou (napadení celého povrchu součásti) a nerovnoměrnou 
(koroze bodová, důlková, nožová, nitková, selektivní,…). 
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1.1 Chemická koroze kovů  

- probíhá v elektricky nevodivých prostředích, např. v nevodných kapalinách, suchých plynech 
(oxidační či redukční chemickou reakcí). 

Při působení O2, CO2, nebo SO2 probíhá na povrchu oxidační reakce – povrch se potahuje vrstvou 
kysličníku. Oxidační reakce je podmíněna dostatečným přísunem plynu k povrchu kovu, adsorbcí 
plynu, disociací molekuly plynu za vzniku atomů kyslíku a jeho rozpouštěním v kovu až do nasycení. 

Při oxidaci ztrácí kov své valenční elektrony dle rovnice 

 (10.1) 
kde Men+ je n-mocný kationt kovu, který se pak slučuje s atomem kyslíku za vzniku oxidu kovu. 
Náchylnost k oxidaci je dána kompaktností povrchové vrstvy oxidu kovu, která je dána Pilling – 
Betworthovým číslem 

 (10.2) 
kde V0 je podíl molekulárního objemu oxidu a VMe atomární objem kovu. Jestliže je Pilling – 
Betworthovo přibližně rovno 1 (rPB = 1), na povrchu kovu vzniká souvislá ochranná vrstva oxidu kovu, 
která zamezuje dalšímu průběhu oxidačního děje. Charakter oxidické vrstvy dle velikosti Pilling – 
Betworthova čísla je zřejmý z obr.1. Hodnoty Pilling – Betworthova čísla pro vybrané kovy a vznikající 
oxidy kovů je uvedeno v tab.1. 

 

Obrázek 1 Vliv Pilling Betworthova čísla na soudržnost oxidické vrstvy 

kov oxid V0/VMe 

K K2O 0,45 

Mg MgO 0,81 

Al Al2O3 1,28 

Pb PbO 1,31 

Cu Cu2O 1,64 

Mo MoO3 3,3 

Tab. 1 Pilling Betworthovo číslo vybraných kovů 

  neMeMe n

Me

PB
V

V
r 0

slabá přilnavost dobrá přilnavost 
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Je-li rPB  1, pak tloušťka vrstvy s rostoucím časem vzrůstá. Závislost tloušťky vrstvy x na čase bývá 
většinou nelineární a lze ji často popsat vztahem 

 (10.3) 
kde kp je konstanta a m je exponent (m=1 až 3). 

V redukčních plynech (nejčastěji obsahují volný nebo vázaný vodík, vyvolávají ji např. H2, N2, CO, NH3 
nebo H2S) může být důsledkem interakce změna chemického složení materiálu, oduhličení, vodíkové 
zkřehnutí nebo vznik dutin a vnitřních trhlin, které mohou negativně ovlivnit únosnost součásti. 
S vodíkovým zkřehnutím se nejčastěji potýkáme u ocelí, avšak za normální teploty až při vysokých 
tlacích (nad 200MPa). Vodík se hromadí v trhlinách, pórech, na fázových rozhraních, snižuje 
povrchovou energii hranic zrn, což vede k výraznému snížení lomové houževnatosti oceli. 

Koroze v nevodných roztocích (kapalných plynech, bezvodém alkoholu nebo v petroleji) za 
normálních podmínek často není nebezpečná, podobně jako oxidace či redukce. Např. na ocelových 
částech se při kontaktu s naftou (chemická reakce se sirnými sloučeninami) vytvoří tenká ochranná 
vrstva, která výrazně brzdí korozní proces.  

1.2 Elektrochemická koroze kovů  

- může nastat při interakci s plynem, v nichž je obsaženo byť jen malé množství vody (nejčastější je u 
ocelových částí při atmosférické vlhkosti), nebo přímo ve vodných roztocích kyselin, zásad a solí. 
Mechanismus elektrochemické koroze v sobě zahrnuje dvě reakce. První je oxidace (rozpouštění 
kovu), např. 

 (10.4) 
druhou je depolarizační katodová reakce, při které dochází k redukci některé oxidační složky roztoku, 
tj. k vylučování vodíku (koroze s vodíkovou depolarizací) nebo kyslíku (koroze s kyslíkovou 
depolarizací). Obě reakce se vzájemně podmiňují a musí tedy probíhat současně, pokud kovem 
neprotéká el. proud. Spojením dvou různě ušlechtilých kovů v korozním prostředí vzniká korozní 
makročlánek (rozpouští se ten méně ušlechtilý – anodová reakce). V materiálovém inženýrství se 
setkáváme také s pojmem korozní mikročlánek, ten ale vzniká nestejnorodostí kovů a slitin v 
chemickém složení a struktuře. 

Hmotnost kovu rozpuštěného na jednotkové ploše je dána Faradayovým zákonem 

Fn

tiM
m Me






 

(10.5) 

kde MMe je molová hmotnost kovu, n je počet vyměněných elektronů v reakci, F=9,65104 C  mol-1 je 

Faradayova konstanta, i je hustota korozního proudu [A  cm-2] a t je čas. 

Elektromotorické napětí je dáno Nerstnovým vztahem 
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(10.6) 

kde      ak EE 00 ,  - standardní elektrochem. potenciál anody a katody 

Ck, Ca - koncentrace iontů kovu (kat. a anody) v elektrolytu 
nk, na - mocenství kovových iontů 
R - univerzální plynová konstanta 

 T – teplota 

tkx p

m 

  eFeFe 22
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Korozní odolnost a elektrochemická ušlechtilost jsou konfrontovány pro jednotlivé kovy v tab.2. 

Tab.2 Elektrochemická ušlechtilost a korozní odolnost kovů (T=25°C) 

Korozní ušlechtilost Korozní odolnost 

 E
0
 [mV] kov Kov 

+1,5 Au Au 

+1,2 Pt Pt 

+0,987 Pd Pd 

+0,799 Ag Zr 

+0,337 Cu Ti 

-0,126 Pb Ag 

-0,136 Sn Mo 

-0,20 Mo Cr 

-0,25 Ni Cu 

-0,403 Cd Ni 

-0,440 Fe Pb 

-0,740 Cr Al 

-0,763 Zn Sn 

-1,18 Mn Fe 

-1,53 Zr Cd 

-1,63 Ti Zn 

-1,66 Al Mg 

-2,37 Mg Mn 

1.3 Korozní praskání a korozní únava  

Koroze pod napětím bývá intenzivnější, šíření trhliny rychlejší a doba do lomu kratší, než kdyby 
působily oba vlivy na materiál odděleně (důvodem je opakované porušování pasivační vrstvy na 
povrchu lomových ploch v blízkosti kořene trhliny). 

Dle velikosti faktoru intenzity napětí KI rozeznáváme: 

  a) interkrystalické korozní praskání – pro nízké hodnoty KI 

  b) transkrystalické šíření trhliny – pro vyšších hodnoty KI 

  c) tvárné šíření trhliny – pro vysoké hodnoty KI 

Při časově proměnlivém zatěžování mluvíme o korozní únavě. Mechanismus šíření trhliny je stejný 
jako u korozního praskání. 
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1.4 Omezení působení korozního napadení  

a) Volba vhodného konstrukčního materiálu 

b) Změna vlastností korozního prostředí (voda PH=0) 

c) Úprava konstrukce a izolace (podložky) 

d) Využití způsobu elektrochemické ochrany zařízení a staveb 

e) Použití ochranného povlaku, nejčastěji: 

 - jiným kovem 

 - anorganické nátěrové hmoty 

 - organické nátěrové hmoty  

2. Opotřebení 
 

Opotřebení chápeme jako nežádoucí změnu povrchu nebo rozměrů způsobenou vzájemnou interakcí 
funkčních povrchů nebo funkčního povrchu a média. Odhaduje se, že 50 až 80% poruchových 
prostojů je zapříčiněno právě opotřebením strojních součástí. 

K opotřebení se velmi silně váže pojem tření. Připomeňme tedy alespoň základní pojmy ze statiky 
tuhých těles. Při relativním pohybu dvou těles vzniká v oblasti styku povrchů silový odpor Ft [N], který 
se nazývá třecí silou nebo také třením. Je kolmý na normálovou sílu Fn [N] a vyjadřuje se vztahem 

Ft =  Fn

 

(10.7) 

kde   je součinitel tření, který se dle charakteru pohybu nazývá součinitelem 

a) kluzného (smykového) tření (obr.2 vlevo) 

b) valivého tření 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 Smykové a valivé tření 

 F
n
 

  F
t
 

G=mg 

F
n
 

N 
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Dle mechanismu opotřebení rozlišujeme šest základních typů opotřebení (obr.3): 

a) Adhezivní 

b) Abrazivní 

c) Erozivní 

d) Kavitační 

e) Únavové 

f) Vibrační 

 

Obrázek 3 Základní typy opotřebení 

Opotřebení se hodnotí délkovým Wl [m] objemovým WV [mm3] či hmotnostním otěrem Wh [mg]. 

Rychlost otěru je pak definována časovou derivací otěru: 

hVli
dt

dW
w i
i ,,, 

 

(10.8) 
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Charakter opotřebení je různý. Nejobvyklejší případy jsou uvedeny na obr.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 Typické průběhy opotřebení funkčního povrchu 

2.1 Adhezivní opotřebení  

Příčinou adhezivního opotřebení je nerovnost funkčních povrchů.  

Ke styku při normálové síle Fn dochází v menší ploše než je kontaktní plocha An, tzv. skutečné ploše  

Ar = An Nn

 

(10.9) 
kde Nn je normalizovaná tlaková síla definovaná vztahem 

HA
N

n

n
nF

 

(10.10) 

kde H je tvrdost podložky v Pa. 

V případě lineárního opotřebení se uplatňuje Archardův zákon 

nA

n

V
n Nk

A

W
W 

 

(10.11) 

kde kA je Archardova konstanta adhezivního opotřebení, jenž je bezrozměrná. Hodnota Archardovy 
konstanty závisí na relativní rychlosti funkčních povrchů, ale také na mechanismu adhezivního 
opotřebení: 

1. Při nízkých rychlostech se opotřebení uskutečňuje plastizací vrstvy a postupnou delaminací 
(vyčerpání schopnosti plastické deformace). 

2. Při vyšších relativních rychlostech povrchů dochází z důvodu zvýšení teploty i k oxidačním 
jevům a rychlost adhezivního opotřebení se zvyšuje. 
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3. Při vysokých rychlostech a vysokých hodnotách normalizované tlakové síly se opotřebení 
realizuje natavením povrchových vrstev či dokonce zadřením, způsobeným vznikem 
mikrospojů. 

2.2 Abrazivní opotřebení  

Při abrazi dochází k oddělování částic z funkčního povrchu účinkem působení tvrdého a drsného 
povrchu druhého tělesa nebo účinkem tvrdých částic. 

Objemový otěr se při abrazi projevuje škrábáním a rýhováním funkčního povrchu. 

Archardův zákon (lineární opotřebení) 

nabn NkW 

 
(10.12) 

kde kab je Archardova konstanta abrazivního opotřebení. 

Objemový otěr závisí kromě působící tlakové síly a relativní rychlosti funkčního povrchu a abraziva 
také na podílu tvrdosti abraziva Ha a tvrdosti materiálu funkční části H0, tedy 

0

log
H

H
KW a

V 

 

(10.13) 

kde K je pro neměnné podmínky abrazivního opotřebení konstanta. Odolnost proti abrazi lze zvýšit 
například legováním nebo tepelným zpracováním. Legování ocelí – Cr, W, V (karbidotvorné prvky – 
vzniká tvrdý martenzit). 

2.3 Erozivní opotřebení  

Eroze vzniká interakcí tuhých částic, unášených kapalným nebo plynným médiem, a funkčního 
povrchu strojních částí.   

Erozivní opotřebení se projevuje často nerovnoměrným vymíláním povrchových vrstev a rýhováním 
způsobeným turbulencí proudícího média. 

Objemový otěr závisí na úhlu dopadu  na povrch (obr.3c) a kinetické energii částic  

22 coskonst mvWV 

 
(10.14) 

kde m je hmotnost dopadající částice. 

2.4 Kavitační opotřebení  

Kavitace vzniká z důvodu opakovaného vzniku (imploze) a zanikání bublin v kapalině, která je s 
funkčním povrchem ve styku, dochází ke vzniku hydrodynamických rázů a k lokalizované plastické 
deformaci povrchových vrstev, vzniku mikrotrhlin a následnému oddělování materiálu. 

K posouzení náchylnosti ke kavitaci se zavádí tzv. Thomův součinitel 

25.0 v

pp
Th

p






 

(10.15) 

kde p, r, v je tlak, měrná hmotnost, respektive rychlost proudící kapaliny a pp je tlak nasycených par 
kapaliny při dané teplotě. Čím je Thomův součinitel vyšší, tím menší je pravděpodobnost vzniku 
kavitace. 
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Kavitací bývají postiženy lopatky oběžných kol čerpadel, vodních turbín, konstrukční prvky 
hydraulických zařízení, míchací prvky,  atd. 

Kavitaci lze eliminovat: 

1. Zlepšením konstrukce. 
2. Zajištěním běhu stroje v navrženém režimu. 
3.  Volbou vhodného materiálu (bronzi, mosazi). 

2.5 Vibrační opotřebení  

Vibrační opotřebení neboli fretting vzniká na stykových plochách součástí konajících vzájemný 
tangenciální kmitavý pohyb při působení normálových sil. 

Vyskytuje se u: 

  - hybných uložení (valivá ložiska, čepy, hřídele,…) 

  - zdánlivě nehybných uložení (lisované spoje, šrouby, nýty,…) 

U vibračního opotřebení se výrazně uplatňuje také korozní působení okolního prostředí. U kovů začíná 
vibrační opotřebení většinou oxidací adhezí vzniklých oxidačních částic, které následně působením 
normálových sil způsobují abrazi funkčního povrchu (adheze-oxidace-abraze). 

Vznikající důlky a trhliny výrazně snižují mez únavy! 

Minimální amplituda kmitavého pohybu je  1-10m. 

2.6 Kontaktní únava  

Únavové opotřebení vzniká u funkčního povrchu součástí, z nichž alespoň jedna koná valivý pohyb, a 
to v důsledku působení normálových a smykových kontaktních sil, někdy se používá pojem valivá 
kontaktní únava (angl. rolling contact fatigue). 

Vyskytuje se na jízdní ploše kolejnic či železničních dvojkolí, u valivých ložisek, ozubených kol, apod. 

U jednotlivých defektů může být mechanismus kontaktní únavy odlišný (vysokocyklová únava, 
nízkocyklová únava či cyklické tečení-ratcheting, tepelně indukované trhliny...). 

Opotřebení se zkoumá v laboratorních podmínkách na speciálních zkušebních strojích, např. zařízení 
TUORS na VŠB-TU Ostrava (obr.5). 

 

Obrázek 5 Zkušební zařízení TUORS pro výzkum kontaktní únavy 
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Při vyšších trakčních koeficientech f či vyšších zátěžných tlacích může dojít k akumulaci plastických 
deformací, k tzv. ratchettingu. 

Numericky i experimentálně bylo ověřeno, že při valivém kontaktu s prokluzem s trakčním 
koeficientem f>0.3 dochází k největší akumulaci deformace (ratchetingu) na povrchu, při nižších 
hodnotách je kritické místo pod povrchem, viz profil deformované vrstvy na obr.6. Podobně je tomu s 
charakterem vad. 

 

Obrázek 6 Souvislost ratchetingu povrchové vrstvy s trakčním koeficientem 

K odhadu chování materiálu v povrchové vrstvě těles podrobených valivému kontaktu se používají 
tzv. mapy přizpůsobení (shakedown maps). K jejich stanovení se využívá většinou Hertzovy teorie 
kontaktu těles, která pro případ liniového styku (např. dva válce) vede k parabolickému průběhu 
normálového kontaktního tlaku ve styčné ploše. V mapě přizpůsobení pak vystupuje faktor zatížení 
jakožto poměr maximální hodnoty kontaktního tlaku p0 a mezi kluzu ve smyku k, viz obr.7. Za 
bezpečnou oblast lze považovat oblast elastického chování. Oblast elastického přizpůsobení vede 
k poškození povrchové vrstvy mechanismem vysokocyklové únavy, zbývající oblasti se pak týkají 
mechanismu nízkocyklové únavy respektive ratchetingu. 

  

 

 

 

Obrázek 7 Mapa přizpůsobení pro liniový kontakt (vlevo) a uvažovaný průběh kontaktního tlaku dle Hertze 
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U bodového kontaktu je faktor zatížení navíc funkcí geometrie kontaktních těles, nikoliv jen 
maximálního fiktivního elastického tlaku p0 a meze kluzu ve smyku k. Navíc mohou třecí síly působit v 
příčném i podélném směru (ve směru valení).  

V případě, že styčné plochy jsou mazány, může dojít také ke vzniku důlků v kontaktní ploše, tzv. 
pittingu (ložiska, železniční kola, ozubená kola,…).  
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12 Přednáška – Neželezné kovy a keramické materiály.  Vlastnosti, 
struktura, způsoby zpracování, technické aplikace 
 

Stručný obsah přednášky: 

 Neželezné kovy a slitiny. Základní rozdělení. Využití ve strojírenství. 

 Superplastické materiály. 

 Keramické materiály. Základní rozdělení. Využití ve strojírenství. 
 

 
 

Motivace k přednášce 

Ve strojírenském průmyslu  jsou  kromě železa a jeho slitin často používány i jiné materiály. 
Toto přednáška se věnuje problematice neželezných kovů a jejich slitin a keramickým 
materiálům. 

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

 Neželezné kovy a slitiny. Základní rozdělení. Využití ve strojírenství.  

  Superplastické materiály. 

 Keramické materiály. Základní rozdělení. Využití ve strojírenství 

   

 

Úvod 
V technické praxi se často používají materiály, které mají na rozdíl od železa a jeho slitin určité 
specifické vlastnosti, např. nízkou hustotu, nízkou anebo vysokou teplotu tání, dobré magnetické 
vlastnosti apod. V této kapitole se zaměříme na dvě základní skupiny materiálů, a to neželezné kovy a 
keramické materiály.  

 

1 Rozdělení neželezných kovů a slitin 

K neželezným kovům patří všechny kovy s výjimkou železa a jeho slitin. Jako kritérium pro rozdělení 
do skupin se volí teplota tání s přihlédnutím na další vlastnosti (hustota, chemická stálost..). 
Rozdělení neželezných kovů je uvedeno v obr.1. V dalším textu se zejména zaměříme na kovy, které 
mají největší využití ve strojírenském průmyslu. 
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Obrázek 1 Rozdělení neželezných kovů 

 

1.1 Neželezné kovy s nízkou teplotou tání 

K těmto kovům patří zejména cín, olovo, zinek a antimon.  

 Cín (Sn) – polymorfní kov, jehož nízkoteplotní modifikace α (stabilní pod 13,2 °C) má podobu 
šedého prášku (cínový mor) - obr.2. Má dobrou odolnost proti korozi. 

 

Obrázek 2 Vzorek cínu 

 Olovo (Pb) – odolává silným anorganickým kyselinám, je však napadáno organickými kyselinami a 
destilovanou vodou – obr.3. 

 

Obrázek 3 Vzorek olova 

 Zinek (Zn) – dobrá odolnost proti atmosférické korozi, mořské vodě, benzinům a olejům. Špatně 
odolává destilované vodě, páře, kyselinám a silně silnějším zásadám. 
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Obrázek 4 Vzorek zinku 

 Antimon (Sb) – křehký kov s malou pevností. Používá se jako přísada do slitin s nízkou teplotou 
tání, kde zvyšuje tvrdost a odolnost proti opotřebení. 

 

Obrázek 5 Vzorek antimonu 

1.2 Slitiny nízkotavitelných kovů 

Ke slitinám nízkotavitelných kovů patří měkké pájky. Jedná se o slitiny kovů (Pb, Sn, Zn) a legujících 
prvků (Cd, Ag, Cu) s různým poměrem složek, kterým se dosahují jejich požadované vlastnosti, 
především teplota tavení do 500 °C. Pájky s vysokým podílem olova se používají pro méně významné 
spoje. Pájky s převládajícím podílem cínu jsou určeny pro lékařství. Pro pájení elektroniky se používá  

slitina s 37% Pb a 63% Sn. Její teplota tání je 183 °C. 

1.3  Hliník a slitiny hliníku 

Hliník vedle oceli patří k nejpoužívanějším kovovým konstrukčním materiálům. Surovinou k výrobě je 
bauxit, v čistém stavu oxid hlinitý – z taveniny tohoto oxidu ve směsi s kryolitem se získává 
elektrolyticky čistý hliník (využití v potravinářství či jako elektrovodič). 
Výhodou hliníku je nízká měrná hmotnost (2470-2890 kg m-3) a poměrně dobrá pevnost (90-670 
MPa). 
Dělení hliníkových slitin lze provést podle způsobu zpracování, jiné dělení můžeme provést podle 
toho, jestli je slitina vytvrditelná či ne, apod. 
Slitiny hliníku lze rozdělit do dvou základních skupin: slitiny hliníku pro tváření a slitiny hliníku pro 
odlitky. 

1.3.1   Slitiny hliníku pro  tváření 
Tyto slitiny lze rozdělit do dvou základních skupin: 

1) Slitiny nízkopevnostní s dobrou odolností proti korozi 
Jedná se o slitiny hliníku s hořčíkem a křemíkem a slitiny hliníku s manganem. Tyto slitiny - 
jsou svařitelné a tvařitelné, mají dobrou odolnost proti korozi i bez povrchové ochrany, avšak 
nelze je tepelným zpracováním podstatně zpevnit (vytvrdit). Použití těchto slitin je především 
v letectví, stavebnictví a bytové architektuře. 

2) Slitiny s vyšší pevností, s nízkou odolností proti korozi 
Jedná se o slitiny na bázi Al-Cu-Mg. Jsou to zejména duraly (duraly, např. AlCu4Mg, 
AlCu4Mg1, AlCu4Mg1Mn). Tyto slitiny dosahují značné pevnosti vytvrzováním (Rm až 530 
MPa). Duraly se velmi snadno obrábí, spojují se svařováním v ochranné atmosféře, pájením s 
pomocí speciálních tavidel, nýtováním nebo lepením. Duraly jsou chemicky odolné a dají se 
velmi dobře povrchově upravovat a barvit. Nedostatkem duralových slitin je malá schopnost 
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tlumit otřesy a pohlcovat rázy. Duraly se používají zejména v automobilovém průmyslu, při 
stavbě letadel a lodí, ve stavebnictví, při výrobě sportovních a zdravotnických potřeb. 
 

1.3.2   Slitiny hliníku pro  odlitky 

Tyto slitiny mají vyšší obsah přísadových prvků, aby měly dobré slévací vlastnosti, i když zvýšený 
obsah křehkých přechodových fází v jejich struktuře zhoršuje jejich mechanické vlastnosti. Tyto slitiny 
mají dobrou odolnost proti korozi. 

Slitiny hliníku pro odlitky lze rozdělit do několika skupin: 
1) Siluminy. Jedná se o  slitiny Al-Si.  Jedná se o tzv. hliníkové pájky. 
2) Speciální siluminy (přísady Mg a Cu). Tyto slitiny se používají k výrobě odlitků pracujících 

při zvýšené teplotě, jako jsou písty spalovacích motorů, nebo součástí turbínových 
motorů. 

3) Slitiny Al-Zn-Mg. Tyto slitiny mají dobrou korozivzdornost a obrobitelnost. Rovněž jsou i 
dobře svařitelné. 

1.4   Hořčík  a slitiny hořčíku 

Čistý hořčík je jako konstrukční kov nepoužitelný (vzhledem k hořlavosti využití v pyrotechnice). 
Slitiny hořčíku lze rozdělit do několika skupin: 

1) Slitiny Mg-Al-Zn. Slitina nejméně 90 % hořčíku (Mg) a nanejvýše 10 % hliníku (Al), případně 
ještě s příměsí zinku (Zn) a manganu (Mn) je známá pod názvem Elektron.  Používá se v 
technice jako materiál pro přesné tlakové lití. 

2) Slitiny Mg-Zn-Zr. Tyto slitiny mají vyšší hodnoty meze kluzu a pevnosti vlivem zpevňujícího 
účinku zinku a také zirkonu zjemňujícího zrno. 

3) Magnalium.  Jedná se o označení slitiny hliníku, obsahující 5-50 % hořčíku. Pro zvýšení 
tvrdosti slitiny bývají přidávána i stopová množství jiných prvků. Slitiny s menším podílem 
hořčíku (kolem 5 %) vynikají velkou pevností, odolávají lépe korozi a mají také nižší hustotu 
než čistý hliník. Dají se lépe obrábět a svářet než hliník. Využívají se v automobilovém a 
leteckém průmyslu. 

1.5   Měď a slitiny mědi 

Měď je po hliníku nejdůležitější a nejrozšířenější neželezný kov. Používá se jak čistá měď, tak i její 
slitiny. 
Čistá měď má vysokou elektrickou i tepelnou vodivost; má dobrou tvárnost i houževnatost. Je odolná 
proti korozi, odolává dobře i mořskému vzduchu. Po delší době se její povrch pokrývá červeným 
oxidem měďným, který chrání kov před další oxidací . Zelený povlak, tzv.patina, je zásaditý uhličitan 
měďnatý a vzniká působením znečištěného vzduchu a vlhkostí.  Tvářená měď se používá pro zařízení 
vystavená nízkým teplotám, výměníky tepla, varné nádoby, plechy určené pro střešní krytinu, okapy.  
Měď se tváří za studena nebo v rozmezí teplot  800-900 °C. 
Polovina produkce mědi je určena na slitiny - podle způsobu použití je rozdělujeme na slitiny tvářené 
a odlévané. 

1.5.1   Mosazi 

Mosazi jsou slitiny mědi se zinkem. Se stoupajícím obsahem zinku vzrůstá pevnost, klesá 
houževnatost a zpracovatelnost za studena (je nejlepší při obsahu kolem 30% zinku).  
Mosazi k tváření – tombaky – jsou mosazi s obsahem mědi nad 80%, mají dobrou tvárnost a odolnost 
proti korozi. 
Mosazi k odlévání – obsahují 58-63 % Cu .  Tyto mosazi mají dobrou  zabíhavost, ale velké smrštění – 
až 1,5%. Jejich využití je např. u ložiskových pouzder, ventilů apod. 

1.5.2   Bronzy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99%C4%8D%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlin%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zinek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mangan


5 

 

Bronzy jsou všechny slitiny mědi, které neobsahují zinek jako hlavní přísadu. Název bronzu 
odvozujeme vždy od hlavního legujícího prvku, např. cínové nebo olověné bronzy.  

1) Cínové bronzy 
Cínové bronzy se vyznačují dobrou pevností, tvárností a houževnatostí, jsou korozivzdorné a 
mají významné kluzné vlastnosti. Jejich elektrická vodivost s obsahem cínu prudce klesá.  
U bronzů pro tváření je procento Sn do 9 %, tyto slitiny mají dobré kluzné vlastnosti, jsou 
určeny pro výrobu kluzných ložisek. 
Bronzy pro odlitky mají větší procento Sn (12%). Vyznačují se dobrou  pevností  a 
houževnatostí, odolnost proti korozi, výbornými třecími vlastnostmi. Bronzy s obsahem 14-16 
% Sn se používají pro značně namáhané součásti, bronzy s obsahem 20-22 % Sn se používají 
pro výrobu zvonů, bronzy s obsahem 30-33 % Sn pro výrobu optických zrcadel. 

2) Hliníkové bronzy 
Hliníkové bronzy se vyznačují dobrou elektrickou vodivostí a žáruvzdorností. Používají se 
k výrobě součástí pro elektrická zařízení: kontakty, čelisti apod. 

3) Fosforové bronzy 
Používají se k pájení materiálu. 

4) Beryliové bronzy 
Beryliové bronzy se dobře tváří i odlévají. Dosahují pevnosti až 1400 MPa.  Vyrábějí se z nich 
součástí hodin, kompasů, pružinko snímačů pracujících při vyšší teplotě, nejiskřící nástroje. 

5) Olověné bronzy 
Používají se k výrobě kluzných ložisek. 

6) Niklové a manganové bronzy 
Tyto bronzy se používají hlavně jako materiály na měřicí odpory, odporové tenzometry (např. slitina 

konstantan Cu—Ni 45—Mn). 

1.6   Nikl a slitiny niklu 

Nikl je feromagnetický, kujný tažný a drahý kov. Slouží jako součást různých slitin a k povrchové ochraně jiných 

kovů před korozí. Vzhledem k jeho toxicitě je jeho praktické využití postupně omezováno. Asi 60 % Ni je 
přísadou do ocelí, 15 % plechy, 25 % slitiny. Nikl se používá k povrchovým úpravám a ke zvýšení 
odolnosti proti korozi. Slitiny niklu se vyznačují vysokým elektrickým odporem, vysokou odolností 
proti korozi a opalu, vysokou pevností, žárupevností a houževnatostí. 

1.6.1   Konstrukční slitiny niklu 
1) Slitiny Ni - Cu – monely – vyznačují se vysokou odolností proti korozi, dobrou pevností 500-

1200MPa, používají se pro zařízení chemického průmyslu, součásti čerpadel a lopatky turbín. 
2) Slitiny Ni - Be (do 2 % Be) – po vytvrzení mají pevnost až 1800 MPa při dobré houževnatosti. 

Použití do 500 °C na pružiny, membrány. 
3) Slitiny Ni – Mn – odolávají korozi i za vyšších teplot. Používají se na elektrody zapalovacích 

svíček 

1.7   Titan a slitiny titanu 

Titan je velmi tvrdý a lehký kov ocelového vzhledu, který je dobře odolný vůči korozi. K dalším 
výhodám titanu patří nízká měrná hmotnost, vysoká měrná pevnost, použití za nízkých teplot. 
K nevýhodám titanu patří vysoké náklady na výrobu a zpracování, nízký modul pružnosti. Titan se 
používá především v lékařství, letectví, v chemickém, papírenském a textilním průmyslu (je odolný 
vůči chlóru a jeho sloučeninám). 

Titan má dvě alotropické modifikace: 
1) Ti α s mřížkou hexagonální, do 882,5 °C 
2) Ti β s mřížkou prostorově středěnou kubickou, do teploty tání 1668 °C. 
Přísadové prvky se v obou modifikacích rozpouštějí úplně nebo částečně a tvoří roztoky alfy nebo 
beta, které zachovávají mřížku dané modifikace Ti.  
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1.7.1   Slitiny titanu  
1) Slitina titanu Ti6Al4V – 70% všech titanových slitin. Použitelná do teploty 400°C. Používá se 

pro součásti v kosmickém a leteckém průmyslu. Uplatnění rovněž i v lékařství. 
2) Ostatní slitiny : Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo a Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo. Použití: pro vyšší teploty. 

1.8   Kovy a slitiny s vysokou teplotou tání 

Jedná se o následující kovy: W, V, Mo, Ta, Cr, Nb, Zr. Vzhledem k vysoké teplotě tání jsou obtížně 
vyrobitelné a zpracovatelné. Vyrábějí se práškovou metalurgií, tavením v obloukových pecích.  
Wolfram je nejdůležitějším materiálem pro vlákna žárovek a rentgenových lamp. Pro dobrou 
odolnost proti otěru nachází uplatnění i při využití atomové energie. 
Molybden je významnou přísadou při výrobě slitinových ocelí. 
Tantal se uplatňuje v konstrukci chemických zařízení, ve farmacii a chirurgii -část se spotřebuje při 
výrobě slinutých karbidů. 
Slitiny niobu mají výbornou žáruvzdornost a žárupevnost za extrémně vysokých teplot - slitiny na bázi 
Nb-Cr se využívají v jaderných reaktorech. 
Práškovou metalurgií se vyrábějí technicky důležité slinuté materiály.  

1) Slinuté oceli- využití ve strojírenství, elektrické nástroje. Materiály pro tyto součástí musí mít 
velkou pevnost, dobrou odolnost proti opotřebení, nízký součinitel tření. 

2) Slinuté karbidy – materiály pro výrobu obráběcích nástrojů. Nejčastěji karbid wolframu WC + 
Co (90/10) – tvrdost až 1800 HV (pevnost v ohybu 3000 MPa). 

3) Materiály se stanovenou porézností – pro filtry se vyrábějí slinováním prášků na bázi na bázi 
bronzů železa a niklu aj. např. z Cu90Sn10. Pórovitost 27 % a více. 
 

2 Superplastické materiály 

Superplastické materiály jsou krystalické látky, vykazujících za určitých podmínek superplasticitu, tj. 

schopnost mimořádně výrazné plastické deformace ( poměrná podélná deformace přes 100%!) 

Při výrobě některých součástek, které mají složitý tvar, dochází při jejich opracování (vrtání, 
soustružení, frézování) k velkému odpadu materiálu. Navíc je takové opracování energeticky náročné. 
Proto se ukazuje jako výhodnější převést materiál do superplastické modifikace (tj. zjemnit zrno a 
ohřát jej na žádanou teplotu), poté jej „nalisovat“ do formy žádaného tvaru, nenáročnou tepelnou 
úpravou ho rekrystalizovat, aby byl tvrdší a teprve potom ho mechanicky upravit na výsledný tvar. 
Tímto technologickým postupem jsou v současné době vyráběny nejen některé kovové výrobky 
komplikovanějšího tvaru (např. automobilové karburátory), ale i výrobky z keramik (Al2O3, ZrO2) a 
intermetalických sloučenin (Ni3Si). 
Aby bylo možno daný kov či slitinu deformovat superplasticky, je třeba splnit dvě základní podmínky: 
1) Materiál musí mít velmi jemné zrno. Dosáhneme toho protlačováním materiálu. 
2) Proces deformování musí probíhat v určitém teplotním intervalu, závislém na materiálu, který 
deformujeme (0,5 – 0,65 TM, kde TM je teplota tání materiálu v K). Rychlost deformování musí být 
malá.   
 

3 Keramické materiály a anorganická nekovová skla 

Keramické materiály a anorganická nekovová skla jsou nekovové anebo uhlíkové materiály, vyrobené 
za vysokých teplot. Ve srovnání s kovy vykazují tyto materiály vlastnosti: 

1) Keramika a nekovová skla jsou ve srovnání s kovy velmi křehké 
2) Pevnost v tahu keramických materiálů a nekovových skel je nízká a finálnímu lomu nepředchází 

prakticky žádná deformace. 
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3) Pevnost v tlaku je však až 15x vyšší než tahová pevnost a u technické keramiky tedy o řád 
vyšší, než pevnost v tahu u nezpevněných kovů. 

4) Ve srovnání s kovy jsou jen velmi málo odolné působení koncentrátorů napětí (defekty, 
trhliny, póry, …). 

5) Z konstrukčního hlediska vykazuje konstrukční keramika ve srovnání s kovy vysokou tuhost a 
vynikající odolnost proti opotřebení, a to i při vysokých provozních teplotách a tlacích. 

 

3.1 Keramické materiály 

Keramické materiály jsou nekovové polykrystalické látky, které se vyrábějí z práškových surovin a 
zpevňují se žárovým slinováním. Dělí se na dvě základní skupiny: 

1) Technická keramika 
2) Skelná (porézní) keramika 

Polykrystalická struktura keramických materiálů není zcela kompaktní a na rozdíl od kovů obsahuje 
póry a mikrotrhliny, které jsou důsledkem technologie jejich výroby. Z makroskopického hlediska je 
keramika homogenní a izotropní materiál.  

Statická pevnost v tahu keramiky a skel není vysoká a v nejlepším případě, dosahuje jen asi poloviny 
statické pevnosti v tahu kovových materiálů. Pevnost keramiky v tlaku je však 10 – 15 násobně vyšší 
než v tahu. Hlavní příčinou této skutečnosti je to, že zatímco při tahovém namáhání se mikrotrhliny a 
jiné defekty struktury šíří v keramice a sklech nestabilně, kolmo na směr působícího napětí, při 
tlakovém namáhání se tyto defekty šíří stabilně ve směru působícího tlaku. Modul pružnosti 
keramických materiálů je obecně vyšší než u kovů. 

Velkým nedostatkem keramických materiálů a skel je jejich nízká houževnatost. Malá schopnost 
plastické deformace polykrystalické keramiky dává předpoklady formování jen velmi malé plastické 
zóny před čelem trhliny, která nedostatečně brání v jejím šíření. Lomová houževnatost keramických 
materiálů je proto velmi nízká. 

Výchozí surovinou pro výrobu keramiky jsou jemné prášky, s velikostí částic menší než 1 µm. Z těchto 
jemných prášků se výrobními postupy – spékáním (neboli sintrováním či slinutím) vyrábí keramika. 
Spékání je metoda výroby předmětů z práškových hmot jejich zahřátím na vysokou teplotu, avšak 
pod jejich teplotu tání, přičemž dochází k vzájemnému splynutí práškových částic. U keramiky 
nastává slinování účinkem vznikající taveniny. 

 

3.1.1 Technická keramika  
Technická keramika (konstrukční) se vyrábí převážně ze syntetických surovin (anorganické materiály). 
Má výbornou chemickou odolnost, žáruvzdornost, odolnost proti opotřebení a pevnost v tlaku. Navíc, 
oproti keramice tradiční, musí odolávat kolísání teplot a zatížení. Dělí se do dvou základních skupin: 

1) Oxidická keramika.  
Je tvořena oxidy těchto prvků : MgO, ZrO2, Al2O3, MgAl2O4, Y2O3, CeO2, atd.  
Největší význam pro konstrukční praxi má keramika na bázi oxidu hlinitého        (slinutý 
korund) a oxidu zirkonia ZrO2.  Oxidická keramika má vysokou pevnost, tvrdost, odolnost vůči 
korozi a je velmi dobrým elektrickým izolátorem. Používá se k výrobě řezných a obráběcích 
nástrojů, pro součásti vysokoteplotních zařízení apod. 

2) Neoxidická keramika 
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Je tvořena širokou škálou materiálů, které lze rozdělit na nekovové a kovové. Nejčastěji ji 
tvoří materiály na bázi nitridů a karbidů:  WC, SiC, TiC, B6C, Si3N4, AlN, TiN, TiB2, atd.  Rovněž 
zde můžeme zařadit i polykrystalický diamant. 
Nejdůležitějšími konstrukčními neoxidickými keramikami jsou karbid křemíku SiC a nitrid 
křemíku Si3N4. Neoxidické keramiky musí být připraveny vysokoteplotními procesy (slinování) 
v redukční anebo inertní atmosféře, aby se zabránilo oxidaci. Využití: řezné nástroje, 
raketové trysky, elektrody kovů.  

3.1.2 Skelná (porézní) keramika 

Skelná nebo také porézní keramika, mezi kterou patří porcelán, kamenina a cihlářské zboží, se vyrábí 
z cihlářských hlín, jílů anebo kaolínu, jejichž základem jsou hydratované hlinito-křemičitany ve formě 
písků. Mletím těchto surovin a jejich mísením s vodou se získá snadno tvarovatelná hmota, která se 
po vysušení vypaluje v pecích při teplotách v rozmezí od 800 do 1200 °C.  

Protože skelná keramika je po vypálení velmi porézní, chrání se její povrch u některých výrobků 
tenkou vrstvou glazury nízkotavitelného skla. Přispívá to rovněž ke zvyšování nejen jejich pevnosti, 
ale zároveň se mírně zvyšuje i jich houževnatost. 

Hustota skelné keramiky je silně závislá na poréznosti a pohybuje se v rozmezí 2300 až 2500 kgm-3. 
Modul pružnosti se pohybuje v rozmezí 65 až 72 GPa. Pevnost v ohybu je okolo 45 MPa a pevnost 
v tlaku cca 350 MPa. Lomová houževnatost skelné keramiky je nízká a v nejlepším případě dosahuje 

hodnoty         √ . 

Skelná keramika se využívá zejména ve stavebnictví, spotřebním a elektrotechnickém průmyslu 
(izolátory). 

3.2 Anorganická nekovová skla 

Anorganická nekovová skla se vyrábějí tavením směsí oxidů, boridů a křemičitanů. Základní látky skel 
tvoří oxidy (B2O3,SiO2

,GeO2,P2O5), boridy a křemičitany (Na2B4O7, Na2Si2O5). Mezi nejpoužívanější 
druhy skel patří křemenné, sodnovápenaté, sodnodráselné, borité a fosforečné sklo. 

Vlastnosti skel a skelně krystalických materiálů jsou ve srovnání s technickou keramikou až na 
tepelnou vodivost horší. Modul pružnosti skel je přibližně 65 až 74 GPa. Pevnost v ohybu nekovových 
skel je v rozmezí 50 až 70 MPa,  pevnost v tlaku 1000 až 1200 MPa. Lomová houževnatost velmi nízká 

        √ . 
Anorganická nekovová skla nachází uplatnění v nejrůznějších výrobnách spotřebních předmětů a ve 
výrobě obalového a tabulového skla.  Mají velmi široké uplatnění ve stavebnictví. 
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13 Přednáška – Polymery a kompozitní materiály.  Základní rozdělení, 
chemické složení, struktura. Reologické modely napěťově-
deformačního chování. 
 

Stručný obsah přednášky: 

• Polymery. Základní rozdělení, chemické složení, struktura. Využití ve strojírenství. 
•  Reologické modely napěťově-deformačního chování polymerů. 
• Kompozity. Pojem kompozitu. Základní rozdělení. Využití ve strojírenství. 

 
 

Motivace k přednášce 

Ve strojírenském průmyslu jsou čím dál častěji používány i nekovové konstrukční materiály. 
Tato přednáška se věnuje problematice polymerních materiálů, což jsou materiály na bázi 
makromolekulárních látek a složeným materiálům (kompozitům). 

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

• Polymery. Základní rozdělení, chemické složení, struktura. Využití ve strojírenství. 
• Reologické modely napěťově-deformačního chování polymerů 
• Kompozity .Pojem kompozitu . Základní rozdělení. Využití ve strojírenství. 

   

Úvod 
Technické materiály, které jsou určeny k dalšímu technologickému zpracování zahrnují širokou škálu 
možného chemického složení, různou vnitřní stavbu a různé vlastnosti. Je nutno se v nabízené škále 
orientovat a vybrat správný materiál pro design dané strojní součásti. Současná doba klade stále 
požadavky na vývoj nových materiálů, ke kterým patří zejména polymery a kompozity. Polymerní 
materiály (nazývány rovněž plasty či umělé hmoty) se začaly masově využívat až v 50.letech minulého 
století, kdy se rozvinul petrochemický průmysl a suroviny pro výrobu těchto materiálů byly vedlejšími 
produkty výroby benzínu a jiných pohonných hmot (hlavně ethylen, styrén a propylén). Jestliže však 
do plastu přidáme výztuž ve formě vláken, která mají vysokou tuhost, pevnost a teplotní stabilitu, 
získáme zcela novou, unikátní skupinu materiálů, tzv. kompozity. Jedná se tedy o materiál složený 
alespoň ze dvou odlišných materiálů. 

1. Polymerní materiály  

1.1 Pojem polymerního materiálu 

Polymer je materiál na bázi makromolekulárních látek. Makromolekuly jsou molekulové systémy 
složené z velkého počtu atomů vázaných chemickými vazbami do dlouhých řetězců. Tyto řetězce 
tvoří pravidelně se opakující části, které nazýváme stavební anebo monomerní jednotky.  
Základními stavebními atomy polymerů jsou uhlík, vodík, kyslík, dusík, fluor a chlor,  u silikonů 
křemík. 
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Polymerizací monomerních sloučenin, při které dochází k několikanásobnému vazebnému propojení 
monomerů do makromolekulárního řetězce, vzniká polymer. Počet monomerních jednotek v 
makromolekulárním řetězci, se nazývá stupeň polymerizace. U běžných polymerů se počet 
monomerních jednotek pohybuje v rozmezí od 103 do 105. Hlavním převažujícím typem vazby v 
polymerech je vazba kovalentní. 

1.2 Srovnání polymer ů s kovovými a nekovovými materiály  

Polymery mají ve srovnání s kovovými a keramickými materiály tyto vlastnosti: 

� nižší měrnou hmotnost, 

� výrazně nižší modul pružnosti, 

� elastická deformace (vzhledem k působícímu ekvivalentnímu napětí) je proto 
mnohem větší. 

Výhody polymerů 

Výhodou polymerů ve srovnání s ostatními skupinami materiálů je jejich: 

� snadná zpracovatelnost, 

� velmi dobrá korozivzdornost, 

� relativně nízká cena. 

Nevýhody polymerů 

Nevýhodou polymerů však může být: 

� výrazně nižší hodnota pevnosti, 

� nejsou (většinou) schopny odolávat zvýšeným teplotám. 

 

1.3  Složení a struktura polymer ů  

 Polymerní řetězce nemusí být tvořeny stejnými monomerními jednotkami. Pokud však tomu tak je, 
nazývá se polymer izotaktický. Pokud se v řetězci opakují pravidelně dvě monomerní jednotky nazývá 
se polymer syndiotaktický. V případě nahodilého opakování těchto jednotek se jedná o polymer 
ataktický (obr.1). 
 

 

Obrázek 1 Schéma uspořádání konstitučních jednotek v lineárních řetězcích polymerů  

Struktura polymerních řetězců nemusí být nutně lineární, řetězce se mohou větvit – polymery 
rozvětvené anebo se mohou formovat do sítí – polymery zesítěné (obr.2).  
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Obrázek 2 Makrostruktura polymerních řetězců 

 

Vnitřní struktura polymerů může být amorfní anebo semikrystalická. 

1.4  Rozdělení polymer ů  

Podle chemické konstituce a struktury makromolekul, ale i dle nadmolekulární struktury a napěťově 
deformačního chování lze polymery rozdělit na čtyři základní skupiny: 

� termoplasty – s výrazným viskoelastikým chováním, za vysokých teplot rozpustné a 
proto schopné recyklace, 

� reaktoplasty (termosety) – zesítěná struktura makromolekul, napěťově deformační 
chování bez výrazné viskoelastické složky, 

� elastomery – s vysokou hodnotu mezních elastických deformací, 

� polymerní pěny – směsi plynu a polymeru.   

1.5  Napěťově deforma ční chování  polymer ů 

Charakteristickou vlastností polymerů je to, že v úzkém teplotním intervalu mění prudce fyzikální 
vlastnosti, zvláště pak hodnoty modulu pružnosti. Je to způsobeno především tím, že většina 
polymerů má kromě lineárně elastického chování také prvky viskoelastického chování (chování 
materiálu je závislé na teplotě a na čase). Význam viskoelastické složky chování s rostoucí teplotou a 
časem vzrůstá. Modul pružnosti polymerů E je proto nutno definovat v závislosti na čase t a teplotě T: 

� � �
���, �	 (13.1) 

 

Modul pružnosti se může v závislosti na t a T měnit až v rozsahu tří řádů. Závislost modulu pružnosti 
na teplotě je znázorněna na obr. 3. Nejvýraznější změny modulu pružnosti s teplotou probíhají u 
lineárních polymerů. 
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Obrázek 3 Závislost modulu pružnosti na teplotě 

Závislost modulu pružnosti na teplotě lze rozdělit do následujících oblastí: 

� skelná oblast – vysoký a málo teplotně závislý modul pružnosti, 

� přechodová oblast – dochází k výraznému poklesu modulu pružnosti, 

� kaučukovitá oblast – snížená hodnota modulu pružnosti, 

Poloha přechodové oblasti se charakterizuje teplotou skelného přechodu Tg.  

Nad teplotou Tg dochází k vizkoznímu tečení materiálu, deformace polymeru se  řídí Newtonovým 
zákonem: 

� � 
�� 
(13.2) 

kde ��	 je rychlost deformace a 
 je viskozita materiálu. 

Teplotní závislost modulu pružnosti je výrazně ovlivněna molekulovou hmotností polymeru (tedy 
stupněm polymerizace), stupněm zesítění a stupněm krystalizace. S hodnotou modulu pružnosti se 
mění i charakter lomového porušení polymerů při krátkodobém namáhání. 

 Pod teplotou Tg se amorfní i semikrystalické plasty porušují bez výrazné plastické deformace 
křehkým lomem. Obdobně je tomu i u termoplastů s vysokým stupněm krystality nad teplotou 
skelného přechodu, kde je velmi omezená schopnost plastické deformace. 

Lineární amorfní polymery a nebo semikrystalické polymery s nízkým nebo středním stupněm 
krystality se nad teplotou Tg porušují vysokoenergetickým, tj. tvárným lomem. Obdobně je tomu u 
málo zesítěných elastomerů nad teplotou skelného přechodu.  

Dlouhodobé statické zatížení polymerních materiálů vede (obdobně jako u kovů) ke creepu (tečení). 

1.6  Termoplasty 

Termoplasty jsou plastické, deformovatelné materiály, které si tyto vlastnosti uchovávají i po zahřátí 
a opětovném ochlazení. Termoplasty snadno zpracovatelné vstřikováním anebo vytlačováním 
taveniny do požadovaného tvaru. Mezi teplotou skelného přechodu a teplotou tavení se termoplasty 
snadno tvarují. Termoplasty se skládají z makromolekul s dlouhým řetězcem. Makromolekuly 
termoplastů jsou většinou lineární, výjimečně rozvětvené (v případě polyetylénu PE). Struktura 
termoplastů může být amorfní i semikrystalická. 
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Mechanické vlastnosti termoplastů jsou výrazně ovlivněny střední molekulovou hmotností polymeru. 
S rostoucí  střední molekulovou hmotností (tedy s rostoucím stupněm polymerizace) dochází k 
výraznému zvýšení pevnosti (obr.4).  

Termoplasty mají řadu vynikajících vlastností, ke kterým patří především nízká hustota a dobrá 
odolnost proti korozi. 

1. 6.1  Použití termoplastů v průmyslu 

Uplatnění termoplastů je zejména strojírenství, dále se termoplasty využívají při výrobě spotřebních 
předmětů, v potravinářském průmyslu  a ve stavebnictví. 

� Termoplasty s nízkým součinitelem tření a dobrou odolností proti opotřebení (polyamid PA, 
polyethylen PE, polytetrafluorethylen  PTFE) – výstelky kluzných ložisek. Samomazná ložiska 
(PTFE). 

� Ozubená kola - vyráběná vstřikováním z PA, snížení hlučnosti, snížení hmotnosti. 

� Pružné, kompenzační a dilatační spojky – výborné tlumení rázů a kmitů v strojních 
systémech.  

� Šrouby – vyráběné vstřikováním z PP (polypropylen) a PA. Výborná korozní odolnost. Malé 
pevnostní vlastnosti – nástřik na nosný kovový dřík. 

� Interiéry, součástky automobilů – PP, PA, PVC a kopolymer akrylonitril-butadien-styrén (ABS). 

 

 

Obrázek 4 Závislost pevnosti v tahu na střední molekulové hmotnosti polymerů- polyetylenu PE, 
polymethylmethakrylátu PMMA, polystyrenu PS. 
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� Potravinářský, chemický a stavební průmysl -  PVC (polyvinylchlorid), PP, PE, PA a lehčený PS. 
Potrubí, armatury, nádrže, těsnění, aj. Tam, kde nestačí pevnostní vlastnosti termoplastů, se 
vyrábí základní součást např. z kovu a provádí se nástřik povrchu termoplastem.  

� Obalová technika – PE ve formě folií. 

� Textilní průmysl, technická vlákna – PA (Nylon). 

1.7  Reaktoplasty 

Reaktoplasty (dříve termosety) jsou zesíťované polymery, které vytvářejí prostorovou trojrozměrnou 
síť. Zesíťování nastává až při tváření plastu vlivem tepla a tlaku. Jedná se o polymery, teplem 
tvrditelné. Makromolekuly reaktoplastů, mezi které se řadí epoxidové, polyesterové, fenol-
formaldehydové a melaninové pryskyřice, jsou ve srovnání s termoplasty mnohem složitější, jejich 
uspořádání je ataktické, a proto nekrystalizují. 

Vstřikováním, lisováním anebo vytlačováním se tyto hmoty s přídavkem tvrdidla někdy i s dřevěnou 
moučkou, bavlněnými vlákny nebo s minerálním plnivem zpracovávají přímo do tvaru hotových 
výrobků anebo polotovarů. Po této technologické operaci dochází ve struktuře reaktoplastu účinkem 
tvrdidla a teploty okolo 100 až 200 °C k zesítění molekulární struktury a zároveň k výraznému zvýšení 
pevnosti a tvrdosti finálního výrobku. Po vytvrzení jsou rea 

 

 

ktoplasty netavitelné. 

1.7.1  Výhody a nevýhody reaktoplastů  

Ve srovnání s termoplasty (až na některé výjimky) mají reaktoplasty: 
 

� vyšší hustotu, 

� vyšší modul pružnosti, 

� podobnou pevnost (cca 40 až 80 MPa). 

� Lomová houževnatost je však velice nízká (cca 0,5 MPa·m1/2). 

� Velkou předností reaktoplastů je možnost jejich plnění různými typy prášků, částic, krátkých i 
dlouhých vláken a nebo jako pojiva při výrobě vrstvených materiálů. 

 

1.7.2 Použití reaktoplastů v průmyslu 

Reaktoplasty nalézají uplatnění ve výrobě drobných součástí pro elektrochemický průmysl. Pro 
výrobu strojních součástí jsou ve své čistě formě nevhodné. 

K významným reaktoplastům patří: 

� Epoxidové a nebo formaldehydové pryskyřice vyztužené skelným vláknem a nebo 
průmyslovými tkaninami – kryty, části karoserií, aj. 

� Melaninová pryskyřice se používá jako pojivo pro desky z tvrzeného vrstveného papíru 
(Umacart). 

� Formaldehydová pryskyřice se používá při výrobě Bakelitu. 
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� Polyesterové pryskyřice – výroba textilních vláken. 

1.8   Elastomery 

Elastomery (pryže) – jsou polymery s vysokou hodnotou mezní elastické deformace. Jedná se o 
materiály, které rovněž v první fázi zahřívání měknou a lze je tvářet, avšak jen omezenou dobu. 
Během dalšího zahřívání dochází k chemické reakci – prostorovému zesíťování struktury, probíhá tzv. 
vulkanizace. U elastomerů na bázi termoplastů nedochází ke změnám chemické struktury, proces 
měknutí a následného tuhnutí lze opakovat teoreticky bez omezení, probíhá zde pouze fyzikální děj. 
Stupeň polymerizace je vysoký a přesahuje hodnotu 104.  

Elastomery mohou být přírodní anebo syntetické materiály. Struktura elastomerů je amorfní nebo 
slabě krystalická. 

Základní stavebním prvkem makromolekul je buď uhlík C:  

� přírodní kaučuk (polyizoprén),  

� polybubutandien (syntetický kaučuk),  

� polychloreprén, 

nebo atomy křemíku Si a kyslík O: 

� silikonový kaučuk. 

Součásti a polotovary z pryží, jako pásy, trubky a hadice se vyrábějí vstřikováním nebo vytlačováním 
ze základní hmoty polymeru s přídavkem síry, urychlovače, kyseliny stearové a dalších přísad. Během 
několika minut po tváření dochází k vulkanizaci pryže, ke vzniku příčných vazeb mezi 
makromolekulami a k zesítění struktury. 

Pro napěťově deformační chování elastomerů je příznačné, že i poměrně nízká napětí vyvolávají při 
teplotách Tg vysoké hodnoty elastické deformace. Mohou dosahovat v některých případech 500 až 
700%. Příčinou tohoto chování (tzv. kaučukovité elasticity) je velká deformační schopnost smyček 
polymerních řetězců a vysoká pevnost příčných (i když jen velmi řídkých) kovalentních vazeb mezi 
řetězci, které se zformovaly po vulkanizaci. Hustotu a pevnost těchto vazeb lze ovlivnit obsahem a 
složením vulkanizačních přísad. 

Modul pružnosti ve smyku elastomerů G je definován jako 

 � ��� 
(13.3) 

kde n je počet řetězců v jednotkovém objemu, k je Boltzmanova konstanta a T je teplota v Kelvinech. 

Mnoho elastomerů má při stejné teplotě (nad teplotou Tg) podobné hodnoty modulu pružnosti ve 
smyku anebo tvrdosti.  

Deformační chování elastomerů vykazuje elastické i viskózní složky (viskoelastické chování). Mechanické 
chování elastomerů je dále závislé na teplotě. Při nízkých teplotách (pod -50°C) tuhost materiálu 
výrazně roste a může se přiblížit vlastnostem kovů. Při vysokých teplotách (nad 100°C) naopak 
dochází k velkému poklesu tuhosti. 

Pro použití Hookeova zákona u elastomerů nejsou splněny dvě základní podmínky: závislost 
deformace na napětí není lineární a dochází k velkým deformacím (>2%). Přesto se dá  pro popis 
tvaru napěťově deformační charakteristiky až do deformace v inflexním bodě (obr.5) použít Hookeův 
zákon, ale mnohem výstižnější je Mooney-Rivlinova rovnice:  
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3  
(13.4) 

 

 

Obrázek 5   Napěťově-deformační odezva elastomerů 

 

Modul pružnosti je za normální teploty u elastomerů asi 10x až 1000x nižší než u ostatních polymerů. 
Je to důsledek posunu tranzitivní křivky modulu pružnosti k nižším teplotám. 

1.8.1 Použití elastomerů v průmyslu 

Elastomery (pryže) mají rozmanité použití ve strojírenství, stavebnictví i v lehkém a 
elektrotechnickém průmyslu především při výrobě různých součástek zajišťujících těsnost a pružné 
uložení mechanických a hydraulických systémů. 

Velmi významné je použití pryží při výrobě tlakových a podtlakových (sacích) hadic, trubek, 
dopravních pasů a pneumatik. V těchto případech se však pryž nepoužívá jako čistá, ale většinou s 
armující textilní vložkou, kovovou sítí anebo kovovými dráty a šroubovitými pružinami. 

Časté je použití pryží k výrobě pneumatických spojek, těsnících manžet a tlumících podložek. 
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1.9   Polymerní p ěny  

Polymerní pěny jsou dvoufázové systémy se spojitou termoplastovou nebo reaktoplastovou matricí, 
v níž je ve značném objemovém podílu od 50 do více než 90% dispergovaná plynová fáze. Protože 

polymerní pěny jsou fázově heterogenní, lze je považovat za kompozitní systém. 
Polymerní pěny se vytvářejí vakuovou expanzí nebo vytlačováním taveniny polymeru do vakuové 
komory, ale také jednoduchým mícháním nebo tlakovým foukáním plynu do taveniny polymeru. 
Struktura polymerních pěn je tvořena buď uzavřenými nebo otevřenými buňkami (obr.6).  
Vlastnosti polymerních pěn jsou kromě vlastností základní strukturní fáze polymeru ovlivněny 
objemovým podílem plynu a základní strukturní charakteristikou, podílem tloušťky stěny t a velikosti 
buňky l, tj. podíl t/l. Pěnovky jednoho a téhož polymeru se mohou vyrábět v několika strukturních 
modifikacích. 

U polymerních pěn s otevřenými buňkami platí: 

�
�� � ����

�
 

(13.5) 
kde ρ je hustota pěny, ρs hustota polymeru v pevné fázi . 
Poměr  hustot se pohybuje v rozmezí od 0,005 u pěn velmi lehčených až po 0,5 u hustých tuhých pěn. 

Lze stanovit vztah mezi modulem pružnosti kompaktního polymeru Es a modulem pružnosti 
polymerní pěny E ve tvaru: 

� � �� � ����
�
 

(13.6) 
Hodnoty modulu pružnosti polymerních pěn se pohybují přibližně v rozmezí 0,5 až 500 MPa. 

Důležitou vlastností polymerních pěn je příznivý poměr tlakové pevnosti a hmotnosti, dále pak 
schopnost absorbovat rázovou energii a tlumit kmity. Stlačení, závislé na materiálu a hustotě buněk, 
dosahuje poměrně vysokých hodnot: 60-80 %. 
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Obrázek 6 Schéma otevřených a uzavřených buněk polymerních pěn 

2.5.2  Použití polymerních pěn v průmyslu 

Polymerní pěny jsou pro svou nízkou hmotnost a dobré tepelné a zvukové izolační vlastnosti vhodné 
pro výrobu obalových a stavebních izolačních prvků. Maximální teplota použití polymerních pěn je  
v rozmezí 50 až 120°C. 

K nejrozšířenějším polymerním pěnám patří: 

� pěnový PVC – v plastizovaném stavu: čalounický materiál  

� pěnový PE – izolátory elektrických vodičů,  

� pěnový PS – obalové prvky, tepelně a zvukově izolační desky pro stavebnictví. 

 

2  Kompozitní materiály 

2.1 Pojem kompozitu 

Kompozit je materiál složený ze dvou anebo více fyzikálně a chemicky odlišných materiálů (např. kov 
–polymer, keramika –sklo – obr.7). Tvrdší, tužší a pevnější nespojitá složka kompozitu se nazývá 
výztuž, spojitá a obvykle poddajnější složka se nazývá matrice. 
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Obrázek 7 Skladba kompozitu 

Kompozitní materiál musí splňovat následující požadavky: 

� podíl výztuže musí být větší než 5% 

� mechanické, fyzikální i chemické vlastnosti kompozitu a výztuže se liší 

� kompozit musí být připraven smícháním složek 

2.2  Výhody a nevýhody kompozitních materiál ů 

� Výhody kompozitních materiálů 

Výroba kompozitních materiálů je cestou, jak vhodně kombinovat vlastnosti dvou nebo i více 
typů materiálů a tak ve srovnání s ostatními skupinami mají kompozitní materiály jak velmi 
dobré pevnostní vlastnosti, tak i vysokou houževnatost, a to při nízké hustotě a vysoké 
konstrukční tuhosti. (Pro srovnání:  hustota kompozitů  je zpravidla v rozmezí 1600-2000 
kgm-3 ; ocelí  7800 kgm-3; hliníku 2700 kgm-3 ).    Kompozitní materiály se výrazně nedeformují 
(mez kluzu odpovídá mezi pevnosti), rovněž vykazují vysokou mez únavy. Kompozitní 
materiály mají výbornou ohnivzdornost v porovnání se slitinami lehkých kovů. Velkou 
předností je i korozivzdornost, odolnost proti opotřebení, minimální tepelná vodivost (300x 
nižší než u hliníku, což se projevuje především v aplikacích jako chladící boxy, skleníky, atd.), 
elektroizolační vlastnosti. 

� Nevýhody  kompozitních materiálů 

Nevýhodou  kompozitních materiálů je obtížná zpracovatelnost a poměrně vysoká cena. Dále 
pak odlišnost technologie výroby konstrukčních součástí. 

2.3  Rozdělení kompozit ů  

Podle typu disperze (výztuže)  lze kompozity rozdělit do následujících skupin (obr.8): 
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a) Částicové kompozity 
b) Granulární kompozity 
c) Vláknité kompozity 

 

Obrázek 8  Schéma částicového a vláknitého kompozitu 

2.3.1  Částicové kompozity 

Za částicové kompozity lze považovat všechny materiály, jejichž struktura je tvořená matricí 
zpevněnou jemnými částicemi (obvykle o rozměrech menších než 1 µm). Částice musí být 
rovnoměrně rozptýleny v matrici, protože jinak dojde k poklesu pevnosti kompozitu oproti pevnosti 
samotné matrice. Vyztužující částice mohou mít tvar kulovitý, destičkovitý, tyčinkovitý i nepravidelný. 

Matrice  částicových kompozitů může být: 

� kovová, 

� keramická, 

� polymerní. 

Jemné částice mohou být: 

� kovy, 

� kysličníky kovů, 

� konstrukční keramika.  

Obecnou zásadou při konstrukci částicových kompozitů je dodržení podmínky minimálního rozdílu 
koeficientu teplotní roztažnosti obou složek, který by neměl přesahovat 4·10-6 K-1. Při nedodržení této 
podmínky dochází za zvýšených teplot k vnitřnímu pnutí, které výrazně redukuje pevnost těchto 
materiálů.  

Částicové kompozity s kovovou matricí se připravují: 

� povrchovou oxidací mletého kovového prášku a následným lisováním a sintrováním, 

� vnitřní oxidací kovu ve zředěném tuhém roztoku, 

� selektivní redukcí mechanické směsi kysličníku kovů matrice a dispergovaných částic 
a následným zmonolitněním, 

� mechanickým smíšením kovového prášku matrice a prášku jiného kovu a následným 
tepelným zmonolitněním. 

Mezi nejčastěji vyráběné částicové kompozity s kovovou matricí patří systémy na bázi: 

�  Al s částicemi Al2O3 ( oxid hlinitý) nebo SiC (karbid křemíku), 
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� Cu s dispergovanými částicemi AlSiO5 nebo SiO2, 

� Ni zpevněného ThO2, 

� Co s WC, TaC, TiC, 

� Ti s Al2O3. 

Disperzní zpevnění kovových matric kysličníky kovů, popř. jinou keramikou je velice účinné a to např. 
i za vysokých teplot. 

2.3.2   Použití částicových kompozitů v průmyslu 
 

� Částicové kompozity s Al nebo Ti matricí se např. používají pro výrobu strojních součástí 
vystavených za provozu vysokým teplotám. Svými vlastnostmi se vyrovnají ocelím se 
zaručenou mezí kluzu při zvýšených teplotách. Naproti tomu však mají další výhody oproti 
ocelím: menší hustotu a vysokou korozní odolnost. 

� Disperzně zpevněná měď SiC se pro svou výbornou elektrickou vodivost a odolnost proti 
opotřebení využívá na výrobu lamel vysokootáčkových motorů.  

� Některé částicové kompozity na bázi Ni, Fe a Co se používají pro výrobu nejnámahanějších 
součástí energetických zařízení a svými pevnostními parametry za vysokých teplot 
překonávají žáropevné oceli. 

� Slinuté prášky Co, WC a TiC se pro svou vysokou tvrdost, která dosahuje až 1700 HV a pro 
vynikající pevnostní vlastnosti za vysokých teplot používají při výrobě vysoce namáhaných 
nástrojů. 

� Za částicové kompozity na bázi keramiky lze považovat i porcelán. (Obsahuje jemné 
dispergované částice mullitu, ale i větší částice (5 µm) křemene). 

� Mezi nejvýznamnější částicové kompozity na bázi plastů patří pryže. Základní surovinou je 
kaučuk. Plněním sazí nebo SiO2 (40-50% hmotnostních dílů) se dosahuje až 10-ti násobného 
zvýšení pevnosti. Např. SBR (styren butadien kaučuk) plněný 50% hmotnostním díly sazí 
dosahuje pevnosti 26 MPa s modulem pružnosti E = 4,6 MPa a tažnosti 520%. Plněním plastů 
jemnými částicemi minerálů, keramiky nebo kovů vede většinou ke zvýšení jejich tuhosti, 
modulu pružnosti a někdy i pevnosti. Houževnatost je však ve srovnání s matricí poněkud 
menší.  

Některá plniva zlepšují další vlastnosti plastů, jako. dimenzionální stabilitu během tvarování, 
tepelnou, elektrickou vodivost, creepové vlastnosti a ve většině případů snižují také cenu 
finálních výrobků. 

2.3.3 Granulární kompozity 

Základní matrice je plněna částicemi většími než 1 µm , obvykle však většími než 10 µm. 

Mezi nejběžnější kompozity patří  

� beton (matrice: cementový tmel, plnivo: písek, štěrk). Lze ho tedy považovat (zjednodušeně) 
za třífázový strukturní systém.  

Základní složky betonu mají poměrně vysoké pevnosti v tlaku (cementový gel cca 90 – 130 
MPa, přírodní kámen cca 150-280 MPa). Beton jen cca 40 – 50 MPa. Důsledek složitého 
napjatostního stavu uvnitř betonu a veliká pórovitost cementového tmelu po zatuhnutí. Pro 
zvýšení pevnosti např. přídavek prášku termoplastu 
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� Polymerbeton  - matrice bývá dvojkomponentní a skládá se z pryskyřice – nejpoužívanější 
epoxidová- a tvrdidla. Jako plnivo se používají minerální látky: žula, křemenec, živec, čedič. 

� Porézní skelná keramika (porcelán, kamenina a pálené cihly) - obsahují částice větší než 1 µm 
a lze je proto považovat za granulární kompozity. 

2.3.4  Vláknité kompozity 

Vláknité kompozity jsou nejperspektivnější konstrukční materiály, sestávající z vláknové výztuže 
(převážně orientované v jednom směru) a z plastického pojiva zvaného matrice. Původní použití 
vláknitých kompozitů bylo především ve stavebnictví. Typickým kompozitem byly cihly, vyrobené ze 
směsi jílu (pojivo, matrice) a organických vláken (výztuž), které ve srovnání s čistě jílovými 
nevypalovanými cihlami byly méně křehké. Pro výrobu komponenty (jež má určitý tvar a je nějakým 
způsobem namáhaná) se přímo navrhuje vhodná kombinace matrice a vlákna a samozřejmě i vhodná 
technologie výroby prvku. K prudkému rozvoji vláknitých kompozitů došlo zejména v posledních 30 
letech. Byla vyrobena vlákna, jejichž modul pružnosti je 4x větší než u oceli (650-850MPa) 
s pevnostmi až 6 GPa. 

2.3.5  Rozdělení vláknitých kompozitů 

Vláknité kompozity lze rozdělit do  několika skupin: 

a) Dělení podle délky a prostorového uspořádání vyztužujících vláken: 

 
Jednosměrné  (vlákna jsou orientována převážně v jednom směru) 

� krátkovláknové (poměr délka/průměr je <100) 

� dlouhovláknové (délka/průměr je > 100 či kontinuální vlákna-  vlákna s 
délkou rovnou  rozměrům celého dílce) 

                               - prepregy  (nevytvrzenou pryskyřicí neimpregnované vrstvy    
                                 vláken ve tvaru tenkých pásů různé šíře) 

                               -  tažené profily (tyčovina) 

 Mnohosměrné (vlákna jsou náhodně nebo pravidelně orientována dvěma či více 
 směry) 

� krátkovláknové (poměr délka/průměr je <100) 
� dlouhovláknové   (délka/průměr je > 100 či kontinuální vlákna, t.j. vlákna 

s délkou rovnou rozměrům celého dílce) 

- prepregy (nevytvrzenou pryskyřicí neimpregnované vláknové rohože 
či tkaniny) 

- lamináty (střídání vrstev jednosměrných kompozitů s různými 
vzájemnými orientacemi výztuže)  

- lamináty s tkanou výztuží (střídání vrstev vyztužujících rohoží ve 
kterých jsou vlákna před prosycením pryskyřicí  utkána běžnými  nebo 
speciálními textilními technologiemi) 

- lamináty s netkanou výztuží  (střídání vrstev vyztužujících rohoží,  ve 
kterých jsou vlákna zpracována do roun, aniž by byla tkána)  

- tažené profily (komplikovanější tvary průřezu lineárních prvků s 
konstantním průřezem - profilů - s kombinací vyztužujících vláken a 
netkaných či tkaných rohoží, (desky, trubky, komplikované profily) 
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    b) Dělení podle druhu matrice 

� kompozity s kovovou matricí, 

� kompozity s keramickou, skelnou a nebo silikátovou matricí, 

� kompozity s polymerní matricí. 

� Kovová matrice 

Kompozity s kovovou matricí jsou charakteristické dobrou tvárností a houževnatostí. Matrice 
tvoří zejména materiály na bázi lehkých slitin (slitiny hliníku, hořčíku, titanu, niklu, mědi a 
stříbra) 

Výhody – elektrická a tepelná vodivost, nehořlavost, vysoká pevnost ve smyku, vysoká 
houževnatost, rezistence proti opotřebení nebo povrchovému poškození.  

� Nevýhoda – podstatně vyšší cena než u kompozitů s polymerní matricí. 

� Použití – letecká a raketová technika, automobilový průmysl. 

� Keramická matrice 

Do skupiny kompozitů s keramickou matricí bývají zařazovány i kompozity se skleněnými a 
uhlíkovými matricemi. 

� K výhodám patří vysoká pevnost v ohybu i za vysokých teplot, nízká měrná hmotnost, 
vynikající odolnost proti oxidaci. 

� Nevýhodou může být nízká houževnatost, což lze částečně odstranit použitím 
kovových výztužných vláken. 

� Polymerní matrice 

Nejpoužívanější matrice tvoří termoplasty PA, PE, PP, PC, PS a akrylolaminát.  

� Větší odolnost proti poklesu pevnosti za vyšších teplot mají kompozity na bázi 
reaktoplastů. Rovněž se dosahuje velmi dobrého únavového chování. 
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14 Přednáška – Volba materiálu  
 

Stručný obsah přednášky: 

 Volba materiálu. 

 Kriteria materiálu. 

 Designový index.  
 

Motivace k přednášce 

Správná funkce strojních částí a konstrukcí je mimo jiné podmíněna volbou vhodného 
materiálu. Přednáška se věnuje kritériím kladeným na materiály strojních součástí a konstrukcí 
a připomíná tak nejpodstatnější poznatky o degradačních procesech materiálů.  

 

Přednáškový text se vztahuje k těmto otázkám.  

 Volba materiálu. Ashbyho mapy   

Úvod 
Správná funkce strojních částí a konstrukcí je mimo jiné podmíněna volbou vhodného materiálu. Na 
volbu vhodného materiálu má vliv celá řada faktorů, které si v následující kapitole připomeneme.  

1 Vazby a souvislosti  

Vzájemné vazby a souvislosti mezi požadavky na konstrukční prvek, podmínkami provozu a 
požadovanými vlastnostmi materiálu jsou základním východiskem pro tvorbu kritérií návrhu 
materiálu [1]. Jak je zřejmé z obr.1, volbu materiálů ovlivňuje celá řada faktorů, ke kterým patří 
především požadavky, kladené na strojní součásti a konstrukce – podmínky, ve kterých dané zařízení 
pracuje, průběh napětí a deformace, teplotní vlivy, prostředí apod. Další požadavky jsou ovlivňovány 
sortimentem polotovarů, technologií výroby a v neposlední řadě i cenou.  
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Obrázek 1 Schéma vzájemných vazeb a souvislosti kladených na volbu materiálu 

2 Kriteria návrhu materiálu 

Volba kritéria návrhu materiálu závisí především na podmínkách jeho provozu (exploatace) v 
technické praxi, které určují požadované vlastnosti.  

 Kvazistatické zatížení za normální teploty 

V tomto případě se vychází z pevnostní charakteristiky R (Re či Rp0,2, Rm dle typu materiálu – 
mat. ve stavu houževnatém/křehkém) - např. u tahu maximální napětí musí splňovat 
podmínku pevnosti 

     
 

 
 

(14.1) 

kde k je koeficient bezpečnosti, závislý na podmínkách v jakých daná součást či zařízení pracuje. 

 Kvazistatické zatížení za snížené teploty 

 - k předchozímu kritériu přistupuje nejnižší dovolená teplota exploatace      daná vztahem  

           

 kde TT je tranzitní teplota (viz zkouška vrubové houževnatosti) a ΔT je přídavek k tranzitní 
teplotě (volba dle rizika poškození křehkým lomem). 

Podmínka minimální teploty je ekvivalentní podmínce minimální lomové houževnatosti        

        √       
(14.2) 
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kde      je přípustná délka trhliny a Y je funkce tvaru a způsobu zatížení trhliny. 

 Riziko selhání v důsledku koroze a opotřebení 

 - řeší se přídavkem k výpočtové tloušťce 

          
(14.3) 

kde      je minimální tloušťka konstrukčního prvku,   je výpočtová tloušťka a h je predikovaný 
úbytek tloušťky (opotřebení) či hloubka zkorodované vrstvy.  

 Zatížení za zvýšených a vysokých teplot 

U kovových materiálů se uplatňují creepové mechanismy poškození - vychází se z hodnoty 
meze tečení RT 10a/e/T či meze pevnosti při tečení, tedy RmT 105/T  

 Časově proměnlivé namáhání 

 - životnost je limitována:  mezí únavy, mezí kluzu nebo mezí pevnosti.  

Na mez únavy má vliv celá řada dalších faktorů, ke kterým patří zejména: velikost součásti, 
gradient napětí, jakost povrchu, součinitel nesymetrie cyklu, tvar součásti (součinitel vrubu), 
víceosá napjatost.  

Pro požadovanou životnost součásti je možno stanovit přípustnou amplitudu napětí    . 
V případě časované únavové pevnosti se vychází z křivek životnosti (S-N křivky v oblasti 
vysokocyklové e-N křivky v oblasti nízkocyklové) a vhodného únavového kritéria. 

 Materiály s malou schopností plastické deformace  

Jedná se zejména o technickou keramiku a anorganická nekovová skla. Přípustné napětí      
je rovno 

      
  

    
 

(14.4) 

kde    je lomové napětí materiálu,    je součinitel bezpečnosti ke statické únavě, definovaný 

vztahem 

 

  
  (

  
 
)

 
 

 (14.5) 

kde    je doba zkoušení, t je požadovaná životnost a   je konstanta. 

Součinitel bezpečnosti    vzhledem k předem stanovené pravděpodobnosti porušení   ( ) je roven 

    [   (    ( ))]
 
 
 
  (14.6) 

kde   je parametr tvaru statické distribuce lokálních pevností. 

3 Designový index  

Je-li dán tvar i způsob namáhání součásti, je kromě ceny vhodným kritériem minimální hmotnost.  
Následně lze stanovit mechanické vlastnosti anebo funkci mechanických vlastností (designový index) 
pro volbu materiálu. 
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U namáhání tahem či tlakem závisí deformace tyče při působící síle F jen na velikosti průřezu (a ne na 
jeho tvaru) a hmotnost tyče lze vyjádřit takto 

           
 

 
   

 

  
  

 

 
 
 

 
 

(14.7) 

 

Pro danou tuhost 
 

 
   je nejvhodnějším materiálem pro výrobu tyče takový materiál, který má 

maximální hodnotu designového indexu  
 

 
. 

Na následujícím snímku (obr.2) je zobrazen souhrnný diagram pro základní skupiny konstrukčních 

materiálů (Ashbyho mapa) v podobě závislosti E –. (převzato z [1]). 

Přímka o rovnici  

 

 
        

(14.8) 

pak vymezuje materiály, které mají pro danou tuhost a délku tyče stejnou hmotnost. 
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Obrázek 2 Závislost modulu pružnosti v tahu na měrné hmotnosti konstrukčních materiálů 
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Obrázek 3 Závislost pevnostní charakteristiky na měrné hmotnosti konstrukčních materiálů 

Často je kritérium minimální hmotnosti podmíněno hodnotou působícího napětí   , potom se 

snažíme dosáhnout maximální hodnoty designového indexu  
  

 
   (obr.3). 

Jestliže uvažujeme součást s trhlinou délky  , která je zatížena tahovou silou F, bude faktor intenzity 
napětí  

    √   
 

 
√        

(14.9) 

a odtud hmotnost 

       √   
 

   
 

(14.10) 

 

O požadované minimální hmotnosti rozhoduje tedy maximální hodnota designového faktoru 
   

 
, kde  
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    je lomová houževnatost materiálu. 

V mnohých případech ale materiál pro výrobu strojních součástí a konstrukcí musí splňovat nikoliv 
jednu, ale více podmínek, kladených na jeho vlastnosti. V tomto případě je nutno zpracovat návrh 
kombinovaného kriteria, zohledňujícího všechny požadované vlastnosti. 

4 Další způsoby volby materiálu 

Mnohdy jsme v praxi limitováni natolik technologií výroby a dalšími podmínkami, že máme na výběr 
jen několik konkrétních materiálů. Výběr lze pak provést v zásadě dvěma způsoby: 

1) Zvolíme jediné kritérium výběru (např. hmotnost, pokud chceme součást co nejlehčí, dle ceny 
materiálu polotovaru v případě požadavku minimální ceny, požadavek nejmenšího rozměru 
součásti…).  

2) Zohledňujeme více kritérií  

V druhém případě musíme vypočítané parametry (rozměry, hmotnosti a ceny) převést na číselné 
řady a to tak, že každou vypočítanou hodnotu nahradíme číslem číselné řady. Toto číslo pak vyjadřuje 
zvýšení dané hodnoty vůči nejnižší hodnotě podle stejného kritéria (etalonová hodnota - odpovídá 
100%).  

Číslo n-tého členu řady je tedy dáno výrazem 

   
  
    

     
(14.11) 

kde hn je hodnota n-tého členu řady a      odpovídá nejnižší hodnotě v daném kritériu. 

Do výpočtu lze zahrnout rozdílnou významnost kritérií zavedením váhového faktoru K. Vypočítané 
hodnoty dle i-tého kritéria zaznamenáme pro každý materiál do tabulky a následně je vždy násobíme 
váhovým faktorem Ki. Takto získaná čísla sečteme přes jednotlivá kritéria a výsledné pořadí 
výhodnosti materiálů je od nejnižšího po nejvyšší. 

Příklad: 

Volíme materiál tyče kruhového průřezu namáhané statickým tahem za normální teploty. Zadána je 
maximální síla F=10kN a délka tyče 100mm. Na výběr máme tři materiály, pro něž známe měrnou 
hmotnost a dovolené napětí dle tabulky (hodnoty jen pro ilustraci): 

Materiál Hustota  [kgm-3] Dovolené napětí    [MPa] 

Ocel 7850 150 

Hliník 2770 70 

Titan 4490 350 

Nejprve vyjádříme z podmínky pevnosti 

 

  
    

(14.12) 

postupně průměr tyče  
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   √
  

   
 

    

 

(14.13) 

Následně pro jednotlivé materiály vypočítáme průměr tyče a odpovídající hmotnost (m=Sl). 
Přiřadíme-li váhové faktory Kd=3 (průměr) a Km=2 (hmotnost) získáme hodnoty uvedené v následující 
tabulce.  

Materiál d0 [mm] Cd CdKd m [g] Cm CmKm Celkem Pořadí 

Ocel 9 150 450 50 385 770 1220 2 

Hliník 15 250 750 49 377 754 1504 3 

Titan 6 100 300 13 100 200 500 1 
Pozn.: Hodnoty průměru a hmotnosti tyče byly vždy zaokrouhleny nahoru na celá čísla.  

Z pohledu zvolených kritérií je tedy nejvhodnějším materiálem titan. Je však třeba zmínit 
několikanásobně vyšší cenu titanu oproti oceli. Výhoda naznačeného řešení spočívá také ve snadném 
zakomponování dalšího kritéria. 

Podobný princip se používá také ve zcela odlišných oblastech praxe, např. při výběru nejvýhodnější 
nabídky při vyhodnocení výběrových řízení u veřejných zakázek  (etalonová hodnota v tomto 
případě odpovídá maximální hodnotě a vyhrává firma s nejvyšším počtem získaných bodů).  
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