




O katedře 

 

Katedra materiálu zajišťuje výuku v základním i oborovém studiu v inženýrském i bakalářském stupni i 
v doktorandském studiu. V studijním oboru "strojírenská technologie" zajišťuje předměty " fyzikální 
metalurgie" a "koroze a technologie povrchových úprav" a je garantem zaměření "materiálové 
inženýrství". V základním studiu zabezpečuje na strojní fakultě předmět "nauka o materiálu I" a "II" i 
obdobné materiálové předměty na ostatních technických fakultách TUL. Vědecko-výzkumná činnost 
katedry je zaměřena na materiálové inženýrství, jmenovitě se zabývá tepelným zpracováním, zejména 
povrchovým, zkoušením materiálů, povrchovými úpravami a tenkými vrstvami, intermetaliky, 
kompozity, geopolymery, technickou keramikou a bionikou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.1. Budova F – sídlo katedry, areál TUL na Studentském náměstí 
 

Město Liberec 

 

Liberec leží v kotlině mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem, jež dodávají městu horský ráz. Ještěd 
(1012 m) je se „stavbou století“ – Horským hotelem nejznámějším symbolem Liberce, podobně jako bílí tygři, 
jež obývají místní ZOO, mimochodem nejstarší na území ČR. Libereckou kotlinou protéká řeka Nisa, jež 
pramení v podhůří Jizerských hor a později tvoří hraniční tok mezi Českou republikou, Spolkovou republikou 
Německo a Polskou republikou. Dnešní Liberec se rozkládá na ploše 106 km² a žije zde zhruba 106 000 
obyvatel. Mezi cenné stavební památky patří zejména liberecká radnice, císařské lázně či Valdštejnské 
domky. Město a okolí nabízí rozsáhlou paletu zimních i letních sportů, ale i kulturního vyžití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.2. Liberec 
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Vybavení laboratoří 
 

Metalografická laboratoř 

 

Laboratoř je vybavena moderním zařízením pro přípravu metalografických výbrusů a zařízením pro 
vyhodnocování struktury. Strojové vybavení pro přípravu metalografických výbrusů je od firmy BUEHLER 
(Hanyko Praha). Jedná se o rozbrušovací pilu DELTA, přesnou diamantovou pilu ISOMET 1000; 
automatický elektro-hydraulický lis SIMPLIMET 1000 a ruční lis SIMPLIMET 2 pro preparaci vzorků; 
brusku a leštičku BETA s automatickou hlavou VECTOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.3. Zařízení pro přípravu metalografických vzorků 

 

Pro sledování struktury je možné použít optickou nebo elektronovou mikroskopii. V prvním případě 
laboratoř disponuje optickými mikroskopy EPIPHOT 200 (NIKON) s digitální kamerou DS-5M-U1 (NIKON) 
a NEOPHOT 32 opatřený digitálním fotoaparátem COOLPIX 4500 (NIKON). Nasnímané struktury je 
možné vyhodnocovat pomocí softwaru LUCIA G verze 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.4. Zařízení pro vyhodnocování metalografických vzorků 

 

Pro mikrofraktografickou analýzu je k dispozici rastrovací elektronový mikroskop Tescan Vega (viz níže). 
Laboratoř je také vybavena mikrotvrdoměrem MICROMET 2100 (BUEHLER),který je opatřen kamerou a 
softwarem LUCIA G verze 4.60 s modulem HARDNESS. 
 

Laboratoř NDT metod 

 

Metodický a přístrojový park základních defektoskopických a strukturoskopických metod 
nedestruktivního testování materiálů. Aktuální soubor norem a periodik. Soubor příkladů materiálů a 
vad nashromážděných během praxe v průmyslu - názorná výuková cvičení i pomoc průmyslu. Neustálý 
výzkum a vývoj NDT metod v aplikacích pro strojírenství. 

 

 RT - prozařovací způsoby - pouze metodické zázemí. NEGA 1000 negatoskop (obr.5a) – prohlížení a 
hodnocení radiogramů dle ASTM, EN. Referenční atlasy radiogramů pro hodnocení vad odlitků. 
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 UT - ultrazvukové metody – defektoskopy:  
o phased array modul OmniScan MX OLYMPUS (obr.5b); 
 
o DIO 562 – STARMANS, ultrazvuková diagnostika vnitřních vad, plošné a prostorové zobrazení vad ve 
výrobku, polotvaru, topografie hloubky prokalení;  
o ultrazvukové tloušťkoměry DIO-570 (obr.5c), TM-8811 pro měření tlouštěk stěn s přístupem z jedné 
strany, měření modulu pružnosti, tvaru grafitu a jakosti litin, produktů PM apod.;  
o UCI tvrdoměr typ KT (obr.5d) - ultrazvukové měření tvrdosti přímou metodou HV10 a HV1 na 
hotových výrobcích, dílech v montážních celcích, rozměrných dílech, nepřístupných místech (boky zubů 
malých modulů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.5. a) negatoskop NEGA 1000; b) OmniScan MX OLYMPUS; c) tloušťkoměr DIO-570; d) UCI tvrdoměr 

 

 ET - vířivé proudy - přístroje pro měření tlouštěk vrstev, vad a struktury na el. vodivých materiálech, 
NORTEC 1000 (obr.6a)– diagnostika povrchových vad, porezity, struktury (vytvrzení) Al, Cu a dalších kovů a 
slitin, POSITECTOR 6000 – tloušťky velmi tenkých vrstev od 1um na vodivých podkladech, K5 - měření vrstev 
na kovových podkladech (i Ni na Fe) až do tloušťky vrstev a izolací okolo 120mm. 

 PT - kapilární metody - červená i ultrafialová indikační media, diagnostika povrchových vad, 
tlakové těsnosti nádob a odlitků - sady sprejů – penetrantů KD - SCHECK Karl Deutsch. 
 MT - magnetické metody - pro černé i ultrafialové zjišťování povrchových vad ocelových a 
litinových výrobků: základní přístrojové vybavení ATG, UV osvětlení SB-100P/F. MH-05 měření 
zbytkového pole po demagnetizaci, indikační media CHEMETALL. 
 VT - vizuální metody - měrky k hodnocení svarů a povrchů dle EN, lupy. TR-110 kapesní přístroj 
 
k měření a záznamu drsnosti povrchů dle všech typů hodnot R. Pro Vision 100 boroskop – prohlížení 
nepřístupných míst sondou o průměru 10mm a délce 1m.  
 IT - infračervená defektoskopie - PYROPEN–L laserem zaměřovaný bodový teploměr – měření 

teploty povrchu těles v záporných i kladných hodnotách až 2000 
0
C. 

 PoT - potenciometrické zkoušky - JK1 přístroj měření hloubek trhlin do 50mm a elektrické vodivosti. 
 

 Obr.6. a) NORTEC 1000; b) Hardscheck DHT-300 

 

 PXA 20 – extenzometr pro přesný záznam změn délek v 0,0001mm na površích. 

 Dynamické tvrdoměry – kapesní POLDI kladívko k měření HB kuličkou d10mm na odlitcích a 
výkovcích, Hardscheck DHT-300 (obr.6b) – Shoreho odrazová metoda měření HS, HV, HRC na velkých 
výrobcích a těžko přístupných místech hotových výrobků. 
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Referenční pracoviště OLYMPUS CZ 

 

OmniScan MX firmy Olympus je výjimečný ultrazvukový defektoskop, který ve své kategorii těžko hledá 
konkurenta. K přístroji je možno připojit modul phased array nebo modul vířivých proudů – díky 
výměnnému modulu zařízení prakticky nezestárne a bude odpovídat stále nejnovějším technologiím. 
Možná kvantifikace porezity stěn odlitků a produktů PM. 
 

 

Referenční pracoviště ELKOSO Brno 

 

Strukturoskopy REMAG, DOMENA (obr.7), CASTA, TELIT na místní magnetické 
měření tvrdosti a struktury litin a ocelí a degradace austenitických ocelí bez 
porušení integrity povrchu obrusem, porušením nátěru. Vhodné pro litinové 
odlitky a výrobky. Strukturní obraz velkých a složitých odlitků. Řešení vleklých 
provozních problémů s materiálovou jakostí. Stav zkřehnutí dlouhodobým, 
nebo nepřiměřeným provozem oceli ventilů spalovacích pístových motorů 
(vhodné pro servis), odhad rizik havárie. 

 

Obr.7. Strukturoskop DOMENA B3 

Laboratoř elektronové mikroskopie 

 

Laboratoř elektronové mikroskopie, využívaná katedrou, je k dispozici na odloučeném pracovišti v 
budově vysokoškolského areálu Na Karmeli v Mladé Boleslavi a je v majetku společnosti Škoda Auto, a.s. 
Je vybavena rastrovacím elektronovým mikroskopem Tescan Vega XMU (obr.8). Mikroskop je vybaven 
detektorem sekundárních elektronů pro pozorování vzorku v topografickém kontrastu a detektorem 
zpětně odražených elektronů umožňujícím pozorovat vzorek v chemickém kontrastu. Dále je mikroskop 
vybaven mikroanalytickým systémem QUANTAX firmy Bruker pro lokální chemickou energiově-disperzní 
mikroanalýzu. Využitelné zvětšení mikroskopu je 40–200 000 x v závislosti na charakteru vzorku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.8. SEM Tescan VEGA II 

 

Energiově-disperzní analýza je vysoce účinná nedestruktivní metoda lokální kvalitativní a kvantitativní 
prvkové analýzy pevných látek. Je založena na interakci dopadajícího svazku urychlených elektronů a 
studovaného vzorku. Je-li energie primárního svazku elektronů vyšší než příslušná excitační energie, 
dochází k uvolnění elektronu z vnitřní sféry atomu (K, L, M). Do základního stavu se atom vrací 
zaplněním volného místa elektronem z vyšší sféry za současného vyzáření charakteristického RTG záření. 
Pomocí polovodičových spektrometrů pak měříme intenzitu RTG záření v závislosti na energii. Pomocí 
EDX analýzy jsme schopni identifikovat chemické prvky s protonovým číslem 6 a více (od uhlíku dále). 
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Možnosti analýzy EDX 

 

 Bodová analýza - analýza konkrétní vybrané lokality o velmi malé ploše (100 – 500 nm). 


 Liniová analýza - elektronový paprsek přechází přes analyzované místo podél linie a zaznamenává změny 

koncentrace prvku. Je-li liniová analýza prováděna na nerovném povrchu, je výsledek poznamenán topografickým 

efektem. 


 Plošná analýza - elektronový svazek přejíždí řádkovacím způsobem přes oblast vybranou pomocí 

elektronového obrazu. Analyzátor je nastaven na určitý prvek a cílem analýzy je odhalit mikrooblast, kde je daný 

prvek koncentrován. Ve výsledku se promítá topografický efekt  
. 
 
 
 

Mechanická zkušebna 

 

 Zkušební stroje pro statické zkoušky ("trhačky") 
FP 100 - LabTestII rozsah  0 - 100 kN 

Instron LabTestII 0 -  5 kN 

Instron  4202 0 - 10 kN 

ZDM   500 kN 

 Tvrdoměry    

HPO 250 Vickers zatížení 5 - 120  

Brinell 15 - 250 

Brinell HP 3000 750 - 3000 

Rockwell RB1    

Skleroskop    

Wolpert (Rockwell)    

 Kladivo rázové Charpy PSW 5 
 Přístroj podle Erichsena 
 3 komorové pece pro TZ 0 - 1200 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.9. Vybavení mechanické zkušebny 
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Laboratoř povrchových technologií 
 

 Optický profilometr CWL, mikroskop atomárnich sil (AFM) obojí od firmy FRT GmbH. 
 Washburnův přístroj pro měření vzlínavosti. 
 Elcometr 1720 zařízení pro měření otěruvzdornosti. 

 2x zařízení pro nízkotlaké plazmochemické nanášení tenkých vrstev a modifikace povrchů s 
vysokofrekvenčním zdrojem plazmatu. 

 2x zařízení pro nízkotlaké plazmochemické modifikace povrchů práškových materiálů s mikrovlnným 
zdrojem plazmatu. 
 Zařízení pro atmosférické plazmochemické nanášení tenkých vrstev. 
 Nano-mikrotvrdoměr CSM (obr.10). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.10 Nano-mikrotvrdoměr CSM 

 

Laboratoř uhlíkových vrstev 

 

Hlavní náplní laboratoře je řešení výzkumných projektů zaměřených na modifikace povrchu kovových a 
nekovových materiálů uhlíkovými vrstvami. Hlavní část laboratoře je vybavena zařízením firmy PREVAC. 
Pro vytváření uhlíkových vrstev se používá metoda RF PACVD ( Radio Frequency Plasma Actived 
Chemical Vapour Deposition), kde základním procesem je krystalizace z plynné fáze za pomoci chemické 
reakce (rozkladu metanu) ve vysokofrekvenčním elektrickém poli (vysokofrekvenční doutnavý výboj), při 
sníženém tlaku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.11. Laboratoř uhlíkových vrstev 

 
Hlavní provozní jednotky: Vakuová komora - komora je zároveň plazmovým reaktorem; průměr - 345mm, výška - 
360mm; Vysokofrekvenční elektroda (oblouková) - vysokofrekvenční elektroda je dolní elektrodou (katodou), která je 
současně stolkem pro umístění vzorku k modifikaci; Generátor - generátor RF elektrické energie vytváří napětí o 
frekvenci 13,56 MHz, výkon je 1200 W; Řídící systém - zařízení je vybaveno řídícím systémem, umožňujícím zvýšenou 
přesnost dodržování parametrů procesu (dávkování plynu, záporný potenciál autopolarizace, vakuum). 
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Služby a expertní činnost 

 

Mechanické zkoušky statické 

 

 Stroj pro zkoušení mechanických vlastností FZP 100 
 Zkouška tahem : rozsah měření 20 - 100 kN (2 000 - 10 000 kg)  
Napěťové charakteristiky : R0.005 - smluvní mez pružnosti, R0.2 - smluvní mez kluzu, Rm - mez pevnosti, 
Re - výrazná mez kluzu s grafem  
Deformační charakteristiky: A - tažnost, Z – kontrakce 

 Zkouška tlakem : rozsah měření 20 - 100 k N 

Napěťové charakteristiky : Rmt - mez pevnosti v tlaku, Ret - mez kluzu v 
tlaku Deformační charakteristiky : A - tažnost, Z - kontrakce 
 Zkouška ohybem : rozsah měření : 20 - 100 kN 

Rmo - mez pevnosti v ohybu, Eo - modul pružnosti, y - průhyb 
 
 Zkouška střihem : rozsah měření 20 - 100 
kN Rms - mez pevnosti ve střihu 
 Stroj pro zkoušení mechanických vlastností ZDM - rozsah zatížení do 500 kN (50 000 kg) 
 
 

 

Zkoušky tvrdosti 

 
 Ing. Adam Hotař, Ph.D.:+420-48535-3136, adam.hotar@tul.cz 
 

 Semimikrotvrdoměr ZWICK 3202. 
 Nano-mikrotvrdoměr CSM. 
 Zkouška tvrdosti podle VICKERSE se zatíženími : 200 - 10 000g. 
 Zkouška mikrotvrdosti podle VICKERSE se zatíženími : 10 - 1 000g. 
 Zkouška tvrdosti podle BRINELLA se zatíženími : 1 250 - 10 000g. 
 Zkouška tvrdosti podle KNOOPA se zatíženými : 10 - 1 000g. 
 DIATESTOR HPO 250 
 Zkouška tvrdosti podle VICKERSE se zatíženími :5 - 120g. 
 Zkouška tvrdosti podle BRINELLA se zatíženími : 15 - 250g. 
 Tvrdoměr ROCKWELL pro měření metodami HRA, HRB, HRC. 
 Tvrdoměr BRINELL se zatíženími : 250 - 3 000g. 
 Přenosný tvrdoměr ROCKWELL PONNY /Meopta/ k měření HRB, HRC přímo na součástech. 
 Mikrotvrdoměr FISCHERSCOPE 100 XY k měření tvdosti tenkých vrstev, zátěžná síla 5 - 1000 mN. 
 Nedestruktivní měření tvrdosti SHS . 
 Měření tvrdostního gradientu. 
 
 

 

Zkoušky dynamické – zkouška vrubové houževnatosti (Charpy). 

 
Ing. David Pospíšil,+420-48535-3604, david.pospisil@tul.cz 
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Zkoušky technologické – zkouška plechu hloubením podle Erichsena. 

 
Ing. David Pospíšil,+420-48535-3604, david.pospisil@tul.cz 
 

Tepelné zpracování – postupy TZ; TZ kovů: žíhání, kalení, vytvrzování, zušlechťování (voda, olej). 

 
Ing. Adam Hotař, Ph.D.:+420-48535-3136, adam.hotar@tul.cz; Ing. Pavel Hanus, Ph.D.:+420-48535-3136, pavel.hanus@tul.cz 

 

Měření drsnosti - měření hodnot Ra s grafickým průběhem a statistickým vyhodnocením. 

 
Chemické složení - spektrální analýza chemického složení, hodnocení chemického složení kovových 
materiálů. 
 
Ing. Pavel Kejzlar: +420-48535-3118, pavel.kejzlar@tul.cz 

 

Metalografie 

 

 Optická mikroskopie. 

 Precizní metalografický mikroskop ZEISS NEOPHOT 32. 

 Makroskopické hodnocení struktur - deformační textury, svary, kvalita povrchu atd. - zvětšení 8x - 50x 
 Mikroskopická metalografie: hodnocení kvality rovnovážného i nerovnovážného TZ a CHTZ slitin Fe, 
neželezných kovů a jiných materiálů (keramika, SK, kompozity apod.) při zvětšení 25x až 1 000x, pomocí 
imerzního objektivu až 1 800x + mikrofoto s použitím exp. Automatiky. Možnosti pozorování: světelné 
pole, tmavé pole, polarizované světlo.  
 Digitalizace obrazu a barevný tisk mikrostruktur, obrazová analýza LUCIA.  
 Rutinní metalografické mikroskopy: NEOPHOT 2, REICHERT MeF EPITYP 2, LEITZ MM5. 

 Běžné  metalografické  práce  bez  fotodokumentace.  Možnost  měření  mikrotvrdosti  přístrojem 
HANEMANN a REICHERT.  
 Hodnocení kvality povrchu kovových materiálů - zjišťování povrchových 

vad.  Fraktrografická analýza.  
 Lokalizace specifických útvarů (bodové koroze, frettingu atd.). 
 
 
 
 

Nedestruktivní defektoskopie 

 
doc.Ing. Břetislav Skrbek, CSc.: +420-48535-3606, bretislav.skrbek@tul.cz 

 
• Aktuální přehled standardů EN, ISO, ČSN v oblasti certifikace, akreditace, zkoušení a tvorby výrobní 
dokumentace a postupů v metodách ET, PT, MT, RT, UT, LT, VT, AT, FT. 

 

• Testování VT (vizuální) : Přímé i nepřímé (boroskopy) kvantitativní hodnocení povrchů, fraktografie, 
zejména svarů umožňuje vybavení dle EN standardizovanými měrkami; infračervené pozorování povrchů 
laserem zaměřovaným optickým detektorem v záporných i kladných teplotách (provozní diagnostika 
strojních součástí, motorů, převodovek.... a komplexů, budov). 
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• Testování metodou RT (prozařovací) : Vyhodnocování rentgenogramů (RTG filmů) na negatoskopu 
srovnáním se standardy snímků; referenční atlas rentgenogramů vad odlitků ze slitin železa.   
• Testování metodou ET (vířivé proudy - Eddy current): Měření povrch. vad a struktury na el. vodivých 
materiálech; diagnostika porezity, vytvrzení Al, Cu a dalších kovů a slitin prostřednictvím vodivosti ET 
(přístroj NORTEC1000). Stanovení tloušťky velmi tenkých vrstev od 1um na vodivých podkladech, měření 
vrstev na kovových podkladech (i Ni na Fe) až do tloušťky vrstev a isolací okolo 120mm; měření hloubky 
trhlin a vad, jednoduché třídění materiálu dle elektrické vodivosti.   
• Testování metodou PT (kapilární): Barevná i ultrafialová diagnostika s povrchem souvisících vad všech 
druhů materiálů. Testování kapilárních prostředků podle měrek dle EN.   
• Testování metodou MT (magnetická): Metoda prášková polévací (nejrozšířenější metoda ve 
strojírenství) pro hledání povrchových vad feromagnetických ocelí a litin i přes vrstvy povrchových úprav 
s černobílou i ultrafialovou indikací. Základní výzkum i aplikovaný vývoj pro provozní nasazení. 
Referenční pracoviště ELKOSO Brno - strukturoskopy využívající metody magnetické skvrny (přístroje 
řady DOMENA). Měření podílu perlitu v litinových a ocelových výrobcích. Měření tlouštěk stěn a 
prokalení. Magnetické měření tvrdosti odlitků bez předúpravy povrchu, přes základní nátěr či oxidy na 
vypuklých i vydutých plochách jinak nepřístupných ( uvnitř bloků válců, skříní převodovek ap..). Rozlišení 
strukturního stavu po tepelném zpracování (kalení, zušlechtění, žíhání). Produktivita cca 3s na 1 měření. 
Diagnostika degradace austenitických ocelí aplikovaná na bezdemontážní servis ventilů pístových 
motorů (bez porušení integrity povrchu obrusem, porušením nátěru). Monitorování historie provozu 
motoru – diagnostika tepelného přetěžování a rizika zbytkové životnosti výfukových ventilů. Strukturní 
obraz velkých a složitých odlitků; řešení vleklých provozních problémů s materiálovou jakostí.   
• Testování metodou UT (ultrazvukem): Referenční pracoviště OLYMPUS CZ - ultrazvuková diagnostika 
vnitřních vad kovových i nekovových součástí s kontaktní a imerzní vazbou (využití skenování ve vaně - 
viz obr.12 a) ; zobrazení A, B a C metodou phased array; topografie hloubky prokalení; měření tlouštěk 
stěn s přístupem z jedné strany; měření modulu pružnosti, rychlosti zvuku; třídění odlitků z LLG (šedé 
litiny) podle jakosti ČSN 42 2410-30; určení tvaru grafitu a jeho podílu ve struktuře u odlitků z LKG 
(tvárné litiny); ultrazvukové měření tvrdosti UCI přímou metodou HV10 a HV1 dle EN ISO na hotových 
výrobcích, dílech v montážních celcích, rozměrných dílech, nepřístupných místech (boky zubů malých 
modulů) . Měření vrstvení, struktury a pevnosti nanokompozitů, geopolymerů, skel a keramiky.   
• Kombinovaná magnetická a ultrazvuková strukturoskopie přístroji řady TELIT (viz obr.12b). Měření 
pevnosti, meze kluzu a tažnosti litinových dílů přes neupravené povrchy, nátěry, oxidy. Takt jednoho 
měření cca 5 - 20s. Strukturoskopie slitin FeAl, vybraných bronzů (CuAl – stav TZ), tvrdokovů (Stellity).   
• Kombinace metod Eddy current a ultrazvuku. Měření vlastností (tloušťka, porózita, tuhost) tenkých 
vrstev a stěn odlitků z neželezných slitin, produktů PM (přístroj DIO570+K5). Aplikováno na diagnostiku 
kluzných vrstev ložisek automobilů, porezitu stěn tlakových odlitků.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.12. a) skenovací vana b) kombinovaný přístroj TELIT 
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Hodnocení povrchových vlastností 
 

 Měření pomocí optického profilometru firmy FRT GmbH., maximální rozsah 100x100 mm, rozlišení v 
osách x,y 1μm, rozlišení v ose z 10 nm  
- hodnocení drsnosti povrchu dle ISO DIN  
- hodnocení vlnitosti povrchu   
- tvorba 2D a 3D profilů   
- fraktální analýza.   
 Detailní měření pomocí mikroskopu atomární sil AFM spojeného s optickým profilometrem, maximální 

velikost  zkoumané  plochy  50x50  μm,  rozlišení  v  osách  x,  y  5  nm,  rozlišení  v  ose  z  1  nm  
- hodnocení velikosti zrn.   
 Měření otěruvzdornosti široké palety materiálů od barev, laků, inkoustů, povlaků, dřeva, kůže, plastů, 
potištěných materiálů atd. pomocí přístroje Elcometer 1720. Umožňuje testovaní až čtyř vzorků naráz, 
při nastavitelném posuvu od 30 mm až 290 mm, měnitelnou rychlostí od 15 do 65 cyklů za minutu 
včetně pevného režimu 37 cyklů za minutu používán dle DIN , ASTM a ISO. Dále umožňuje testování za 
přívodu požadovaného media pomocí vestavěného čerpadla. Přístroj může vykonávat zkoušky podle 
širokého rozsahu různých testovacích metod, jednoduchou výměnou testovacího nástroje. 


- kartáč ze štětin z divočáka dle DIN 53778  
- nylonový kartáč dle ASTM D2486   
- houba dle ASTM D4213-92/D4828, ASTM D3450, ASTM D4213-96   
- hliníkový držák pro abrazivní podložku dle EN ISO DIN 11998   
- ocelový držák pro fixaci brusného papíru nebo textilie   
- nástroj pro měření stálosti barev na vláknech dle Renault D45 1010, ISO 105x12, ASTM F1319   
- nástroj pro testování abrazního opotřebení automobilových dílů dle GME 60269   
- nástavec pro testování potisků a značek pomocí plstěného disku dle EN 60730.  

 
 Měření vzlínavosti kapalin do práškových materiálů pomocí Washburnovy metody. 
 Měření smáčivosti a povrchové energie pomocí kapkové metody. 
 

Laboratoř elektronové mikroskopie 

 
Ing. Pavel Kejzlar: +420-48535-3118, pavel.kejzlar@tul.cz;RNDr. Věra Vodičková, Ph.D., +420-48535-3129 , +420-48535-3134, 
vera.vodickova@tul.cz 
 

• Charakterizace povrchu  
• Mikrofraktografická analýza   
• Fázová analýza   
• Měření tloušťky tenkých vrstev   
• Chemická identifikace neznámých částic  
 

 

Poradenská a konzultační činnost v oblastech: 
 

 optimalizace postupů tepelného a chemicko-tepelného zpracování 
 povrchových úprav (plazmové technologie) 
 volby materiálů 
 spolehlivost technologických procesů a systémů. 
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Tento propagační materiál byl financován projektem: 
 

„Pokročilé vyztužené geopolymerní kompozity pro technické využití.“ 

 

ev. č. FT-TA4/068, termín realizace 2007 – 2010 

 

Geopolymery jsou anorganické polymerní materiály s chemickým složením podobným zeolitům bez 
definované krystalové struktury, které se svými vlastnostmi blíží keramice. V současnosti jsou 
považovány za nové materiály pro přípravu povrchových vrstev, lepidel a pojiv pro vláknové kompozity a 
jako materiály pro přípravu stavebních hmot. 

 

Obecně mohou být jakékoli minerální jíly s vysokým obsahem oxidu křemičitého a oxidu hlinitého 
rozpuštěny v alkalickém prostředí za exotermické reakce – polykondenzačního procesu 
geopolymerizace, při kterém se utváří geopolymerní materiál. 
 
 

Pro přípravu vzorků geopolymerních kompozitních materiálů, které byly v rámci uvedeného projektu 
hodnoceny, byla použita vlákna uhlíková HTS5631 1600tex 24K, čedičová BCF13 2520-KV12Int a skelná E-
sklo 2400tex - viz obr.13. Technikou ručního kladení byly připraveny i vzorky geopolymerních kompozitů 
se skelnými, uhlíkovými a čedičovými tkaninami či sekanými vlákny v geopolymerní matrici. Hodnoty 
mechanických parametrů byly stanoveny na základě zkoušky ohybem v trojbodovém uspořádání se 
vzdálenostmi podpěr 120, 64 a 50 mm dle norem DIN EN 658-3:2002 a ASTM C 1341-06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obr.13. Geopolymerní kompozity: a) uhlíková vlákna, b) čedičová vlákna, c) vlákna z E-skla; SEM 

 

Byla hodnocena řada mikroskopických snímků lomových ploch (viz obr. 14) s cílem posoudit adhezi 
mezi matricí a vyztužujícími vlákny, rozložení vláken ve vzorku, mikrotrhliny vznikající v materiálu v 
průběhu procesů a povrch připravených vzorků.  

Dále byla sledována absorpce vody, smáčivost povrchu, na vybraných kompozitních vzorcích byly 
stanoveny součinitele tepelné vodivost a tepelného odporu, specifické teplo a vybrané elektrické 
vlastnosti.  

Byla realizována řada experimentů s cílem určit schopnost geopolymerních kompozitních systémů 
odolávat vysokým teplotám stejně jako chování těchto materiálů za působení roztoků anorganických 
kyselin a louhů. 

 

Na základě výsledků experimentů, které byly provedeny v průběhu realizace projektu, lze konstatovat, 
že geopolymery a geopolymerní kompozitní systémy vyztužené komerčně dostupnými vlákny 
uhlíkovými, skelnými a čedičovými je možné považovat za nové a velice perspektivní konstrukční 
materiály.  
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Při přípravě geopolymerních a geopolymerních kompozitních materiálů je třeba dbát na vhodný výběr 
kombinace geopolymerní pryskyřice a typu vyztužujícího materiálu a dodržet optimalizované podmínky 
procesu vytvrzování jednotlivých materiálových kombinací vedoucí k dosažení nejvyšších hodnot 
mechanických parametrů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr.14. Lomové plochy; SEM 

 

Geopolymerní materiály se obecně vyznačují vlastnostmi blížícími se vlastnostem materiálů 
keramických. Za jejich nejdůležitější vlastnost lze považovat odolnost vůči vysokým teplotám (cca až do 

1000
o

C), schopnost chránit vložená vyztužující vlákna a v případě vysokých teplot zachovávat hodnoty 
mechanických parametrů na požadované úrovni na rozdíl od kompozitních materiálů na bázi polymerů, 
které při těchto teplotách zcela selhávají. Další výhodou geopolymerních materiálů je jejich nízká cena 
ve srovnání s ostatními komerčně dostupnými materiály, které jsou využívány pro průmyslové aplikace. 

 

Bylo ověřeno, že geopolymerní kompozitní materiály lze s úspěchem vyrábět průmyslově pultruzní 
technologií. 
 

prof.Ing. Petr Louda, CSc., doc.Ing. Dora Kroisová, PhD. 
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