
Vlastnosti a zkoušení materiálů – typové otázky ke zkoušce 

 

Přednáška č. 1 

 

 Definujte pojem materiál. 

 Vyjmenujte degradradační procesy materiálů. 

 Stručně popište Bohrův model atomu. 

 Jaké znáte druhy vazeb mezi atomy? 

 Rozdělte látky dle uspořádanosti jejich vnitřní stavby atomů popř. molekul. 

 Co jsou to krystalické látky. 

 Co jsou to amorfní látky. 

 Co jsou to semikrystalické látky. 

 Vyjmenujte alespoň čtyři fyzikální vlastnosti materiálů. 

 Vyjmenujte alespoň čtyři mechanické vlastnosti materiálů. 

 Napište základní skupiny konstrukčních materiálů. 

 Charakterizujte skupinu konstrukčních materiálů – kovy. 

 Charakterizujte skupinu konstrukčních materiálů – polymery. 

 Charakterizujte skupinu konstrukčních materiálů – keramika. 

 Charakterizujte skupinu konstrukčních materiálů – kompozity. 

 Kolik existuje krystalových soustav? Vyjmenujte je. 

 Kolik existuje základních typů prostorových mřížek? 

 Vyjmenujte typy základních prostorových mřížek a nakreslete je. 

 Kolik atomů připadá ve skutečnosti jedné elementární buňce mřížky kubické plošně centrované? 

 Kolik atomů připadá ve skutečnosti jedné elementární buňce mřížky kubické prostorově centrované? 

 Ve kterých prostorových mřížkách krystalizují čisté kovy? 

 Nakreslete elementární buňku mřížky kubické prostorově centrované, vypočtěte  v ní parametr (a) a 

vyznačte jednu rovinu nejhustěji obsazenou atomy. 

 Nakreslete elementární buňku mřížky kubické plošně centrované, vypočtěte  v ní parametr (a) a 

vyznačte jednu rovinu nejhustěji obsazenou atomy. 

 Kolik atomů připadá ve skutečnosti jedné elementární buňce mřížky hexagonální s těsným 

uspořádáním atomu? 

 Kolik je reálných (Bravaisových) krystalových soustav. 

 Např. zakreslete směry [1 0 1], [2 3 4] a [0 0 2]. 

 Např. zakreslete roviny s Millerovými indexy (1 0 0), (1 1 1) a (0 1 1). 

 

Přednáška č. 2 

 

 Definujte monokrystal. 

 Definujte pojem Polykrystal. 

 Co znamenají pojmy izotropie a anizotropie. 

 Co je mechanické napětí a v jakých jednotkách se vyjadřuje? 

 Co jsou poruchy krystalové mřížky? 

 Rozdělte poruchy krystalické mřížky do skupin. 

 Co jsou to vakance. 

 Co je to interstice. 

 Co je to dislokace a jaké je jejich dělení. 

 Co je to Burgersův vektor a co popisuje. 

 Jaké jsou mechanismy pohybu dislokací? 

 Definujte pojem skluzová rovina. 

 Jaké je dělení plošných dislokací. 

 Co je hustota dislokací a v jakých jednotkách se vyjadřuje? 

 Co je vrstvená chyba krystalické mřížky? 



 Co patří mezi objemové poruchy krystalické mřížky. 

 Co jsou to krejzy. 

 Co je to difuze v krystalických látkách. Jaké znáte způsoby difuze? 

 

Přednáška č. 3 

 

 Jaký je rozdíl mezi skutečným a smluvním tahovým napětím? 

 Jakou hodnotu maximálního tečného napětí v tyči vyvolá působící normálové napětí? 

 Napište vztahy pro poměrnou podélnou deformaci a logaritmickou poměrnou podélnou deformaci? 

 V jakých jednotkách se vyjadřuje podélné prodloužení a poměrná podélná deformace vzorku? 

 Nakreslete schéma, ze kterého bude zřejmá, geometrická interpretace poměrné smykové deformace 

v bodě tělesa (zkos). 

 Nakreslete závislost mezi tahovým napětím a poměrnou podélnou deformací tělesa při pružné 

deformaci. 

 Co je modul pružnosti a v jakých jednotkách se vyjadřuje? 

 Jaký je rozdíl mezi pružnou a plastickou deformací pevného tělesa? 

 Co je Poissonovo číslo  u tuhých těles a jakých hodnot dosahuje u kovů? 

 Jaký je rozdíl mezi křehkým a tvárným lomem kovových materiálu? 

 V jaké rovině dochází k lomu u materiálu v křehkém stavu při namáhání tahem? 

 Definujte mez pevnosti v tahu. 

 Definujte význam meze kluzu kovu v tahu Re. 

 Definujte smluvní mez kluzu v tahu Rp0,2. 

 Co je tažnost a kontrakce u tahové zkoušky? 

 Co je poměrné stlačení a poměrné příčné rozšíření při pevnostní zkoušce v tlaku? 

 Vyjádřete pevnost kovu při dvojitém střihu, je-li průměr tyče d. 

 Vyjádřete mez pevnosti kovu v ohybu Rmo, je-li průměr tyče d, vzdálenosti mezi podpěrami L a síla F 

v okamžiku lomu působí na tyč mezi podpěrami. 

 Na jakém principu je založena metoda zkoušky tvrdosti podle BRINELLA a v jakých jednotkách se 

vyjadřuje? 

 Na jakém principu je založena metoda zkoušky tvrdosti podle VICKERSE a v jakých jednotkách se 

vyjadřuje? 

 Na jakém principu je založena metoda zkoušky tvrdosti podle ROCKWELLA a v jakých jednotkách 

se vyjadřuje? 

 Jak souvisí mez pevnosti v tahu s tvrdostí HB téhož kovu? 

 

Přednáška č. 4 

 

 Napište základní předpoklady klasické pružnosti a pevnosti. 

 Definujte pojmy pružnost materiálu a pevnost materiálu. 

 Definujte pojmy vnější a vnitřní síly. 

 Definujte pojem mechanické napětí.  

 Metoda řezu. K čemu slouží? Vysvětlete postup při aplikaci metody řezu na jednoduchém případě. 

 Schematicky zakreslete základní případ namáhání – tah/tlak. Nakreslete také průběh napětí 

v příčném řezu a napište vzorec pro výpočet napětí. Popište uvedené veličiny. 

 Schematicky zakreslete základní případ namáhání – ohyb. Nakreslete také průběh napětí v příčném 

řezu a napište vzorec pro výpočet napětí. Popište uvedené veličiny. 

 Schematicky zakreslete základní případ namáhání – prostý smyk. Nakreslete také průběh napětí 

v příčném řezu a napište vzorec pro výpočet napětí. Popište uvedené veličiny. 

 Schematicky zakreslete základní případ namáhání – krut prutu kruhového nebo mezikruhového 

průřezu. Nakreslete také průběh napětí v příčném řezu a napište vzorec pro výpočet napětí. Popište 

uvedené veličiny. 

 Odvoďte vztahy pro normálové a smykové napětí v šikmém řezu tyče namáhané tahem. 

 Čím charakterizujeme napjatost v bodě tělesa? Kolik existuje nezávislých složek napětí, zapište je. 

 Kolika hodnotami je dán skalár, vektor a tenzor. 



Přednáška 5 

 

 Nakreslete Mohrovu kružnici pro případ prostého tahu. 

 Nakreslete Mohrovu kružnici pro případ prostého smyku. 

 Odvoďte vztahy pro normálové a smykové napětí na šikmém řezu pro tyč namáhanou tahem.  

 Napište vztahy pro výpočet hlavních napětí při rovinné napjatosti. 

 

Přednáška 6 

 

 Napište podmínky pevnosti pro materiály ve stavu houževnatém a ve stavu křehkém pro případ 

jednoosého namáhání. 

 Napište podmínky pevnosti pro materiály ve stavu houževnatém a ve stavu křehkém pro případ 

víceosého namáhání. 

 Které hypotézy pevnosti lze doporučit pro houževnaté materiály? 

 Které hypotézy pevnosti lze doporučit pro křehké materiály? 

 

Přednáška 7 

 

 Co jsou to konstrukční vruby. 

 Jaké máme vady materiálu z makroskopického hlediska? 

 Jak je definován teoretický součinitel koncentrace napětí (napište vztah)? 

 Jakou hodnotu má teoretický součinitel koncentrace napětí pro kruhový otvor v tenké desce? 

 Nakreslete základní módy zatěžování trhliny.  

 Jaký je rozdíl mezi interkrystalickým a transkrystalickým lomem kovu? 

 Co je lomová houževnatost a jaké má jednotky? 

 Nakreslete závislost vrubové houževnatosti jednoho kovového materiálu na teplotě. 

 Co je tranzitní teplota kovu? 

 Jak se stanovuje hodnota vrubové houževnatosti u Charpyho zkoušky? 

 Jak se stanovuje procento křehkého lomu (K) při zkoušce vrubové houževnatosti? 

 Jak závisí procento křehkého lomu daného kovu na teplotě? 

 

Přednáška 8 

 

 Jak dělíme proměnlivé zatížení? 

 Definujte jeden kmit (cyklus) napětí při zkoušce únavy. 

 Vyjádřete amplitudu napětí a střední napětí pomocí horního a dolního napětí. 

 Napište vztah pro součinitel nesymetrie cyklu. 

 Jaké jsou hodnoty součinitele nesymetrie cyklu pro: míjivé, symetrické střídavé a konstantní 

zatížení. 

 Patří mez únavy kovového materiálu mezi vlastnosti fyzikální, chemické, mechanické nebo 

technologické? 

 Napište fáze únavového poškození. 

 Co je to Wöhlerova křivka? 

 Definujte mez únavy kovového materiálu. 

 Vyjmenujte faktory ovlivňující mez únavy. 

 Napište vztah pro Goodmanovu přímku. 

 Napište vztah pro Gerberovu parabolu. 

 O jakou závislost se jedná v případě Smithova diagramu a k čemu tento diagram slouží? 

 Jaká je souvislost cyklického změkčování/zpevňování s tvrdostí materiálu? 

 Co je to cyklická deformační křivka? 

 Jakou hodnotu nabývá poškození v okamžiku iniciace trhliny u lineární hypotézy kumulace 

poškození? 

 Která veličina je řízena u zkoušek vysokocyklové únavy, síla či deformace? 

 



Přednáška 9 

 

 Jak se mění mez kluzu a modul pružnosti v tahu kovových materiálů s teplotou? 

 Jak se mění tažnost a kontrakce kovových materiálů s teplotou? 

 Nakreslete napěťově-deformační závislost pro namáhání tahem u ideálně plastického 

materiálového modelu (bez zpevnění) a zapište ji matematicky. 

 Nakreslete napěťově-deformační závislost pro namáhání tahem u bilineárního 

elastoplastického materiálového modelu zpevnění a zapište ji matematicky. 

 Co je tečení kovového materiálu (creep). 

 Popište stručně stádia vysokoteplotního creepu a zakreslete schematicky závislost creepové 

deformace na čase. 

 Nakreslete závislost trvalé deformace na čase při konstantní teplotě a konstantním zatížení 

kovu pro oblast nízkoteplotního, vysokoteplotního a difúzního creepu. 

 Jaké charakteristické hodnoty se stanovují zkouškami tečení? 

 Co je mez pevnosti při tečení kovu v tahu Rmt? Popište, co znamená zápis RmT 10
a
/T. 

 Co je mez tečení kovu v tahu Rt? Popište, co znamená zápis RT 10
a
/e/T. 

 Co je relaxace kovového materiálu? 

 Nakreslete závislost tahového teoretického počátečního pružného napětí Rr na čase při 

konstantní teplotě při zkoušce relaxace kovového materiálu v tahu. 

 Jaká hodnota se obvykle stanovuje zkouškou relaxace? 

 Co je mez relaxace v tahu? 

 

Přednáška 10 

 

 Vyjmenujte dvě nejčastější příčiny deformace těles (vzniku napjatosti). 

 Popište pojem zbytková napětí. 

 Jaká je výslednice vnitřních sil v libovolném myšleném řezu u tělesa se zbytkovou 

napjatostí? 

 Vysvětlete, kdy jsou zbytková napětí užitečná a uveďte příklad technologie, kterou se 

úmyslně na povrchu vyvozují. 

 Uveďte příklady nechtěných (škodlivých) zbytkových napětí. 

 Napište kategorizaci zbytkových napětí dle Macheraucha a Tietze. 

 Jaké jsou příčiny vzniku zbytkových napětí I. druhu. 

 Napište příčiny vzniku zbytkových napětí II. druhu. 

 Uveďte příčiny vzniku zbytkových napětí III. druhu. 

 Jaké metody měření zbytkových napětí rozlišujeme dle míry narušení celistvosti součásti. 

 Jaké metody měření zbytkových napětí rozlišujeme dle jejich principu a uveďte příklady. 

 Uveďte příklad použití rozřezávací metody v praxi. 

 Popište princip odporové tenzometrie. 

 K čemu slouží defektoskopie? 

 Napište pět metod nedestruktivního zkoušení. 

 Co je to rentgenové záření a jak vzniká? 

 Popište princip zkoušení rentgenem. 

 Co je to gama záření a jak vzniká? 

 Co je ultrazvuk a které hodnoty kmitočtů se využívají při zkoušení kovových materiálů 

ultrazvukem? 

 Jaký je vztah mezi rychlostí šíření ultrazvukových vln v, jejich vlnovou délkou λ a frekvencí 

f ? 

 Popište princip kapilární metody. 

 Které vady zjišťujeme kapilárními metodami? 



 

Přednáška 11 

 

 Definujte pojem koroze materiálu. 

 Jaký může mít charakter nerovnoměrná koroze? 

 Jak byste popsal(a) chemickou korozi kovů? 

 V jakém prostředí probíhá elektromechanická koroze? 

 Co je to Pilling-Betworthovo číslo a uveďte k čemu se používá. 

 Jaká je ideální hodnota  Pilling-Betworthovo čísla? 

 Za jakých provozních podmínek může dojít k vodíkové korozi u ocelí při pokojové teplotě? 

 Co je to korozní makročlánek? 

 Jak vzniká korozní mikročlánek? 

 Jaký je rozdíl mezi korozí pod napětím a korozní únavou? 

 Napište alespoň čtyři způsoby korozní ochrany. 

 Definujte pojem tření. 

 Zapište Coulombův zákon pro vyjádření vztahu mezi třecí a normálovou silou. 

 Co je to opotřebení funkčních povrchů a proč se jím zabýváme? 

 Napište šest základních druhů opotřebení. 

 Co je příčinou adhezivního opotřebení. 

 Co je to abrazivní opotřebení? 

 Jak vzniká eroze? 

 Co je to kavitace? 

 Jakými způsoby lze snížit opotřebení kavitací či se jí úplně vyhnout? 

 Uveďte alespoň dvě neželezné slitiny kovů dobře odolávající kavitaci. 

 Co je to vibrační opotřebení a kde se vyskytuje? 

 Uveďte příklady výskytu únavového opotřebení (kontaktní únavy) v praxi. 

 Co je to pitting a kde se s ním setkáváme? 

 

Přednáška 12 

 Uveďte rozdělení neželezných kovů. 

 V kterých případech volíme při konstruování součásti slitiny z neželezných kovů? 

 Co jsou to duraly? 

 Jaké znáte slitiny hořčíku? 

 K jakým účelům se přednostně užívají tvářené i slévárenské hořčíkové slitiny? 

 Které dva kovy se vyskytují ve slitinách zinku? 

 Uveďte hlavní výhody a nevýhody titanu. V jakém průmyslu se používá? 

 Co jsou to slinuté karbidy a čím se vyznačují? 

 Čím se vyznačují superplastické materiály. 

 Srovnejte základní mechanické vlastnosti keramiky s kovy. 

 Čím jsou charakteristické keramické materiály? 

 Jak dělíme technickou keramiku. 

 Uveďte chem. značku korundu a napište, k čemu se používá. 

 Jak se vyrábějí nekovová skla a jaká sloučenina tvoří jejich hlavní složku? 

 Uveďte maximální hodnotu lomové houževnatosti běžných sodných skel. 

 

 

 

 

 

 



 

Přednáška 13 

 

 Definujte polymer izotaktický. 

 Definujte polymer syndiotaktický. 

 Definujte polymer ataktický. 

 Napište hlavní výhody polymerů oproti kovům a keramickým materiálům. 

 Napište alespoň dvě nevýhody polymerů. 

 Jaká může být struktura polymerních řetězců? 

 Popište stručně čtyři základní skupiny polymerů (vždy 1 větou). 

 Nakreslete schematicky závislost modulu pružnosti na teplotě pro lineární amorfní polymer 

a popište jednotlivé oblasti. 

 Uveďte alespoň tři termoplasty, včetně značky, a jejich typické použití ve strojírenství. 

 Uveďte alespoň tři reaktoplasty a jejich typické použití. 

 Co je příčinou kaučukové elasticity? 

 Jakým konstitučním vztahem lze popsat napěťově-deformační chování elastomerů? 

 Uveďte nejrozšířenější polymerní pěny. 

 Jaké jsou výhody kompozitů? 

 Jaké jsou nevýhody kompozitů? 

 Jaká může být matrice a částice u částicových kompozitů? 

 Jaké jsou hlavní zásady při konstrukci částicových kompozitů? 

 Uveďte alespoň dvě skupiny částicových kompozitů. 

 Čím jsou charakteristické granulární kompozity? Uveďte příklad. 

 Napište tři základní skupiny vláknitých kompozitů. 

 Jaký stupeň anizotropie odpovídá jednosměrným vláknovým kompozitům? 

 

Přednáška 14 

 

 Napište základní kritéria návrhu materiálu. 

 Definujte pojem Designový index. 

 Čím je charakterizováno kritérium návrhu materiálu při snížených teplotách.  

 Čím je charakterizováno kritérium návrhu materiálu při kvazistatickém zatížení za normální 

teploty. 

 Čím je charakterizováno kritérium návrhu materiálu při zvýšených a vysokých teplotách. 

 Čím je charakterizováno kritérium návrhu materiálu při časově proměnném namáhání. 

 Čím je charakterizováno kritérium návrhu materiálu při korozi a opotřebení. 

 Vysvětlete k čemu slouží Asbyho mapy 

 


