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Rozdělení materiálů



Požadavky na technické materiály



Struktura technických materiálů

Technické materiály

Amorfní
(sklo, plasty) Polykrystalické

(kovy, keramika)

Částečně krystalické
(plasty)



Co je to technický materiál ?

● Musí to být jednolitá pevná látka o stálých 
rozměrech a tvaru – spojité kontinuum

● Musí mít ve všech místech stejné vlastnosti – 
homogenita

● Měla by mít ve všech směrech stejné 
vlastnosti – izotropie.

● Z představy homogenního izotropního 
kontinua vychází většina běžných 
technických aplikací – mechanika, pružnost a 
pevnost



Homogenita materiálu
• Technický 

materiály by měl 
být v celém 
objemu 
homogenní

• Prakticky pro 
žádný technický 
materiál není tato 
podmínka zcela 
splněna –
 záleží na 
rozlišitelnosti

Materiál musí být homogenní v porovnání 
s rozměry z něho zhotovovaných dílů



Izotropie materiálu
● Některé technické materiály jsou svou 

podstatou izotropní – skla
● V řadě technických materiálů jsou základní 

jednotky (krystality) anizotropní, ale v 
důsledku náhodného rozdělení jejich velkého 
množství je materiál jako celek izotropní – 
kovy, keramika

● Anizotropii mohou slabě narušit vnější vlivy – 
např tažení za studena u kovů

● Celkově lze běžné technické materiály 
považovat za izotropní



Základní charakteristiky 
kompozitů

● Kompozity jsou vždy složeny z několika jasně 
oddělených fází, jsou tedy ve své podstatě 
nehomogenní, jako technický materiál se však musí 
považovat za homogenní

● Zavádíme proto v kompozitu fiktivní hodnoty - 
napětí v kompozitu, relativní deformace kompozitu.
Tyto hodnoty jsou různé od skutečných hodnot v 
matrici i disperzi, ale vzájemně souvisí.

● Většina uspořádání kompozitních materiálů je 
taková, že vyvolává jejich anizotropii

● S anizotropií kompozitů je možné se vyrovnat 
vhodným uspořádáním – lamináty, překližky

● Někdy je možné anizotropii vědomě výhodně využít 
– luky, lyže



Definice kompozitního materiálu
● Nejstarší : Jakýkoliv vícefázový materiál, tvořící 

pevnou látku – dřevo, litina, beton
● Novější – fáze si ponechávají své vlastnosti, ale v 

systému se uplatní pouze jejich přednosti a potlačí 
nedostatky – i smaltovaná ocel

● Fáze musí být v objemu rovnoměrně rozděleny – 
nevyžaduje se vždy

● Fáze se musí vyskytovat odděleně a kompozit se 
vytvoří jejich kombinací – používají např experti 
EU, vylučuje usměrněné tuhnutí

● Někdy se požaduje uměle vytvořený systém, jindy 
se rozlišují přírodní a umělé kompozity – dřevo, 
skelný laminát



Obecné definice kompozitu
● Definice MIL – NASA USA :

Kompozitní materiál je kombinace dvou nebo více materiálů
 ( vyztužovací elementy, výplně a spojovací matrice), lišících se 
v makroměřítku tvarem nebo složením. Složky si v nich 
zachovávají svou identitu (tzn vzájemně se úplně nerozpouštějí 
ani neslučují), ačkoliv na své okolí působí v součinnosti. Každá 
složka může být fyzikálně identifikována a mezi ní a dalšími 
složkami je rozhraní.

● Definice G. F. Miltona, Cambridge :
Kompozity jsou materiály, ve kterých jsou délkové 
nehomogenity v rozměrech mnohem větších než jsou atomární 
(což nám umožňuje používat pro tyto nehomogenity rovnice 
klasické fyziky), které jsou ale v makroskopickém měřítku 
přirozeně (statisticky) homogenní.



Námi používaná současná 
definice

● V zásadě výše 
uvedené obecné 
definice

● Jde o pevnou látku, 
složenou nejméně ze 
dvou fází, přírodní i 
umělou

● V celku je 
dosahováno 
vlastností, které 
nemají složky a nedají 
se dosáhnout ani 
jejich sumací – 
synergický 
(spolupracující) efekt



Příklad synergického efektu

• Grafitové vlákno – má 
velmi dobré 
mechanické vlastnosti, 
ale oxiduje

• Hliníkové slitiny 
neoxidují, ale jejich 
pevnost rychle klesá s 
teplotou 

• Kompozit – do 500 oC 
pevný a odolný oxidaci 3 – slitina AlMgSi

1, 2 – tatáž slitina s různými C 
vlákny



Jiný příklad synergického 
efektu

• Hliníková 
pěna 
(kompozit), 
vložená do 
hliníkové 
trubky ke 
zvýšení 
odolnosti 
tlakovému 
namáhání



Historické příklady kompozitů
● Vysušená hlína s kousky slámy – odkazy v Bibli – nálezy v Izraeli 

800 let PNL – pevnost 7 MPa
● Mongolské laminované luky – kombinace dřeva, šlach a rohoviny 

– podstatná součást tatarských nájezdů (dostřel 300 m)

. Damascénská ocel – 
střídavé plátky 
vysokouhlíkové a 
nízkouhlíkové oceli



Fáze v kompozitu

• Kompozit musí obsahovat nejméně jednu spojitou fázi, která 
ho drží pohromadě – matrice

• Další fáze, nespojité, které by měly být v kompozitu 
rovnoměrně rozptýlené, jsou disperze.



                                  Kompozity

prvního druhu        druhého druhu              třetího druhu

pevná                           kapalná                         plynná
                           f á z e     d i s p e r z e 

Druhy kompozitů
podle typu disperze



Kompozity třetího druhu

Patří sem různé pěnové hmoty :                    

          pěnoplasty – pěnový polystyren
       kovové pěny – hliníková pěna

    pěnokeramika – pěnokorund

Speciální podobné systémy tvoří vláknové desky :
grafitová plsť                    
skleněné rohože                
keramické tepelné izolace



Příklad kovových pěn



Kompozity druhého druhu
Poměrně málo časté :

některé materiály samomazných ložisek – 
spékaný kov s disperzí oleje 

 spékané kovy pro ložiska vodních strojů – 
např. čerpadel, která musí pracovat pod 

vodou

Častější jako přírodní – 
Dřevo jako systém trubic s mízou

Skořápky mořských živočichů



Dřevo jako kompozit

Mikrosnímek struktury dřeva Model struktury dřeva
Modře jarní dřevo
Zeleně letní dřevo – tlustší stěny



Mořští živočichové - kompozity

• Mořský korálMořský prvok, schránka z 
kalcitu
                    CaCO3



Kompozity prvního druhu
v technice nejdůležitější

● Dále se budeme zabývat téměř výhradně 
těmito kompozity

● Kompozity je možné dále dělit podle matrice :

PMC – s plastovou matricí

MMC – s kovovou matricí

CMC – s keramickou matricí

speciální typy – např skleněná matrice



Dělení podle tvaru disperze

Druhy disperze :
- Vláknitá -vlákna – nemají ohybovou tuhost

spojitá – po celé délce výrobku
dlouhá – plně se využije jejich pevnost
krátká – jejich pevnost není plně využita

- Částice
jednorozměrné - jehličky, tyčinky – mají 

                  ohybovou tuhost
vrstevnaté - destičky
izometrické - globule

- Desky – speciální tvar kompozitu, ztrácí se rozdíl 
mezi matricí a disperzí



Deskový kompozit
● Je zelená fáze 

matrice ?
● Není – není spojitá
● Je tedy červená fáze 

matrice ?
● Také není – také není 

spojitá.
● Systém má dvě 

střídající se deskovité 
disperze 

● Stejně tak je ale 
možné dvě střídající 
se fáze považovat za 
dvě matrice - udržují 
tvar



Uspořádaná struktura
jednoosé uspořádání vláken

• Vlákna nebo jehličky resp. tyčinky 
můžeme uspořádat tak, že jejich osy 
směřují v jednom směru

• Označujeme jako 1D 
(jednorozměrné) uspořádání vláken

• Směr vláken považujeme za směr 
délky kompozitu, označení L nebo 
x1

• Směr kolmý na vlákna  považujeme 
za šířku, označení T nebo x2 

• Druhý směr kolmý na vlákna 
považujeme za tloušťku, označení S 
nebo x3



Dosažení jednoosého 
uspořádání vláken

• Spojitá nebo dostatečně 
dlouhá vlákna můžeme na 
konci fixovat

• Je možné použít principu 
stáčení os vláken v proudící 
kapalině, stáčejí se osou do 
směru toku – nesmějí se ale 
sbalovat – omezená délka

• Je tím účinnější, čím je 
kapalina viskoznější

- Často se také používá toho, že v tkanině jsou vlákna 
přibližně rovnoběžná – ve směru délky je pak však jen asi 
polovina vláken a vlákna nejsou zcela natažená. Také již 
nejde o jednoduchou jednoosou strukturu 



Anizotropie jednoosého 
uspořádání vláken

• V podélném směru se 
vlákna projevují 
nejvíce – je to tzv 
hlavní směr

• Pokud je matice sama 
izotropní, musí být 
chování kompozitu ve 
všech příčných 
směrech stejné

• Mluvíme o příčné 
rovině izotropie – je 
kolmá na hlavní směr

• Látku označujeme jako 
příčně izotropní



Uspořádaná struktura
Rovinné uspořádání vláken

• Vlákna mohou být 
uspořádána tak, že jejich 
osy jsou rovnoběžné s 
jednou rovinou – 
označujeme ji jako hlavní

• Toto uspořádání 
označujeme jako 2D 
(dvorozměrné) uspořádání 
vláken

• Dostaneme je náhodným 
položením jehliček na 
vodorovnou rovinu



Anizotropie rovinného 
uspořádání vláken

• Vzhledem k 
náhodnému 
uspořádání os vláken 
je hlavní rovina také 
rovinou izotropie

• Všechna vlákna jsou 
kolmá na kolmici na 
hlavní rovinu- v 
tomto směru jsou 
vlastnosti výrazně 
jiné – zvláštní směr

• Opět jde tedy o 
kompozit příčně 
izotropní



Porovnání struktur 1D a 2D

• Řez strukturou 1D 
kolmo na hlavní směr

• Řez strukturou 2D v 
hlavní rovině



Uspořádaná struktura
rovinné uspořádání destiček

• Jestliže jsou destičky 
rozloženy na 
vodorovné rovině, 
uspořádají se s 
normálami kolmými 
na tuto rovinu

• Tuto rovinu 
označujeme jako 
hlavní

• Pro destičky je to 
jediná možná 
uspořádaná orientace

• Opět jde o kompozit 
příčně izotropní



Anizotropie rovinného 
uspořádání destiček

• Vzhledem k 
náhodnému tvaru 
destiček  je hlavní 
rovina také osou 
izotropie

• Všechny destičky 
mají normálu 
rovnoběžnou s 
kolmicí na hlavní 
rovinu- v tomto 
směru jsou vlastnosti 
výrazně jiné – 
zvláštní směr



Základní symetrie kompozitů
● Ve všech předchozích případech mají 

kompozity příčnou  rovinu izotropie
● Z hlediska symetrie to znamená, že můžeme 

kompozit natočit o libovolný úhel kolem osy 
kolmé na rovinu izotropie, aniž by se změnily 
jeho vlastnosti

● Mluvíme o nekonečné ose symetrie
● Většina kompozitů má jednu nekonečnou osu 

symetrie – je to symetrie válce nebo 
elipsoidu.

● Tuto symetrii musí mít všechny jejich 
vlastnosti



Neuspořádané kompozity
● V kompozitu s globulárními částicemi není žádný 

význačný směr
● V kompozitu s destičkami, jejichž normály jsou 

rozmístěny zcela náhodně, nenajdeme také žádný 
význačný směr

● Pokud jsou vlákna naprosto náhodně orientována v 
prostoru (tzv. 3D – trojrozměrné uspořádání), 
nenajdeme v nich také žádný význačný směr

● Zcela náhodná prostorová orientace u vláken se 
dosahuje velmi těžce – vlákna musí být přitom 
přímá, vytvoří-li klubíčka, chovají se vlastně jako

   nedokonalé  globulární částice



Symetrie neuspořádaných 
kompozitů

● Dokonale neuspořádané kompozity musí 
mít ve všech směrech stejné vlastnosti

● Jsou tedy zcela izotropní
●  Jejich symetrii můžeme vyjádřit třemi na 

sebe kolmými nekonečnými osami – je to 
symetrie koule

● Zajímavé - nejnáhodnější uspořádání 
vyvolává nejvyšší symetrii - matematický 
paradox


