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ANOTACE: 

 

Diplomová práce se zabývá zkoumáním použití termomechanické analýzy pro výběr 

vhodného kompozitního materiálu u nově vyvíjených měřidel z plastu, a to pomocí analyzátoru 

TMA PT-1000LT. Zkoumaným parametrem byl součinitel teplotní roztažnosti. 

Vybranými kompozitními materiály byly směsi epoxydové pryskyřice a uhlíkových 

vláken ve formě recyklovaných vláken, rovingu a tkaniny. 
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ANNOTATION: 

 

The master thesis deals with the research of the use of thermomechanical analysis for the 

selection of a suitable composite material for newly developed gauges made from plastic, using 

the TMA PT-1000LT analyzer. The investigated parameter was the coefficient of thermal 

expansion. 

Selected composite materials were mixtures of epoxy resin and carbon fibers in the form 

of recycled fibers, roving and fabric. 
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1 ÚVOD 

Jedním z charakteristických rysů moderní doby je stále širší používání kompozitních 

materiálů, které přináší v klasické oblasti inženýrského konstruování, a nejen v ní, skutečnou 

revoluci. V běžné konstruktérské praxi se doposud využívaly a využívají kovové materiály 

(zejména ocel), které mají homogenní izotropní materiálové a pevnostní vlastnosti.  

Při pevnostním návrhu konstrukce či mechanické součástky se vybírá použitý materiál tak, aby 

jeho pevnostní a případně další materiálové charakteristiky odpovídaly místu maximálního 

namáhání. Z pevnostního pohledu je potom materiál využit pouze v této oblasti, což může být 

značně neefektivní. Technologie kompozitních materiálů umožňuje vytvořit strukturu, která 

odpovídá poli napjatosti (či deformace) a která je vysoce pevná tam, kde je vysoké namáhání 

(resp. vysoce tuhá tam, kde je to vyžadováno) a jinde již takové vlastnosti nemá. Moderní 

kompozitní materiály mají celou řadu předností ve srovnání s běžnými kovovými 

konstrukčními materiály – nízká hustota, větší měrná pevnost, lomová houževnatost, odolnost 

vůči chemickým a povětrnostním vlivům, lepší tepelné a elektroizolační vlastnosti, dobrá 

prostupnost elektromagnetickým zářením atd. 

Diplomová práce je zaměřena na použití termomechanické analýzy pro výběr vhodného 

kompozitního materiálu, na bázi reaktoplastu s uhlíkovými vlákny, u nově vyvíjených měřidel 

z plastu pro technické aplikace. 

Hlavním cílem předkládané práce bylo doporučit nejvhodnější materiálové složení 

(reaktoplast + uhlíková vlákna ve formě recyklovaného vlákna, rovingu a tkaniny), které bude 

mít nízký součinitel délkové teplotní roztažnosti (nižší jak teplotní roztažnost oceli,  

tj. α = 11,5×10-6/K, hodnota pro 20 °C) a bude vhodné pro vývoj nových měřidel. 

K dosažení vytyčeného cíle bylo nutné nejprve vyrobit a opracovat zkušební vzorky  

na vzorky použitelné pro měření teplotní roztažnosti. Dále vytvořit kompletní metodiku měření 

(postup) teplotní roztažnosti na měřicím systému TMA PT-1000LT (termomechanický 

analyzátor). A v neposlední řadě celkově vyhodnotit naměřené výsledky.  

Pro dosažení plánovaného cíle práce jsou nezbytné teoretické znalosti dané problematiky, 

které jsou uvedeny v teoretické části této práce. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

Teoretická část práce shrnuje dosavadní poznatky o používaných materiálech pro měřidla 

(délka, úhel atd.), o kompozitních materiálech (výztuže, matrice) a o termomechanické analýze 

(TMA). 

Uvedené informace v této kapitole jsou obecně známé. Z hlediska řešení předkládané 

práce je však vhodné je uvést, aby se čtenář lépe zorientoval v řešené problematice. 

2.1 Materiály pro měřidla 

Ve strojírenství se nejběžněji používají měřidla kovová, případně keramická. Jiné 

materiály ve většině případů nedosahují požadovaných vlastností.  

Měřidla musí být schopna měřit v řádech desetin, setin či tisícin milimetrů v případě 

měřidel délky (obr. 01) nebo v řádech minut a sekund stupňů u měřidel úhlů (obr. 02). 

Schopnost měřit v těchto řádech ovlivňují různé materiálové vlastnosti, jako například pevnost, 

tvrdost, otěruvzdornost, teplotní roztažnost, chemická odolnost aj.   

 

Obr. 01 Ocelové spárové měrky [1] 

Strojírenské podniky využívají měřidla i během výroby. Ta jsou proto často vystavena 

například korozivzdornému prostředí, nešetrné manipulaci, změnám teploty apod.  

U přesných měřidel to může mít za následek nepřesné měření nebo i poškození měřidla.  

Většina běžně používaných měřidel je vyrobena z oceli vzhledem k její cenové 

dostupnosti. Pokud ale ocel není obohacena prvky s korozivzdornými vlastnostmi, nehodí se  

pro použití v korozivních prostředích. Alternativou k ocelovým měřidlům jsou měřidla 

z tvrdokovu nebo keramická. Oba tyto materiály jsou v agresivních prostředích použitelné, ale 

měřidla z nich vyrobená jsou mnohem dražší než měřidla ocelová. 
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Řešení by se tedy mohlo naskýtat v kompozitních materiálech s uhlíkovými vlákny. Tyto 

materiály dosahují vysoké pevnosti při malé hmotnosti (cca 5× lehčí než ocel). Mají malou 

délkovou teplotní roztažnost, malou tepelnou vodivost a také nízký koeficient tření. Jejich další 

velkou výhodou je jejich cena, která je mnohonásobně nižší než cena materiálů používaných  

na současná měřidla. 

 

Obr. 02 Univerzální úhloměr [2] 

2.1.1 Ocel 

Používá se pro většinu běžných měřidel (obr. 03). Jedná se například o oceli nerezové, 

nástrojové aj. Přesnější měřidla jsou především určena k používání v laboratorních 

podmínkách. Oproti tvrdokovu a keramice jsou méně odolné vůči opotřebení a mají vyšší 

součinitel teplotní roztažnosti. Jejich výhodou je ovšem cena.   

Součinitel teplotní délkové roztažnosti α = 11,5×10-6/K. 

 

Obr. 03 Ocelový úhelník 90° [2] 



 

14 

 

2.1.2 Tvrdokov 

Měřidla z tvrdokovu (např. karbid wolframu) se vyznačují vysokou odolností proti 

opotřebení. V porovnání s měřidly ocelovými je poměr opotřebení v mezích 1:50 až 1:100.  

S ohledem na tyto vlastnosti jsou měřidla z tvrdokovu používána v tvrdých dílenských 

podmínkách a při velkých četnostech měření. 

Součinitel teplotní délkové roztažnosti α = 4,5×10-6/K. 

2.1.3 Keramika 

Měřidla z keramiky (obr. 04) májí odolnost proti opotřebení shodnou s měřidly 

z tvrdokovu. Často se k jejich výrobě používá oxid zirkonu. Vzhledem k odolnosti proti korozi 

a vysoké odolnosti proti opotřebení nacházejí uplatnění především v dílenských podmínkách. 

Součinitel teplotní délkové roztažnosti α = 9,5×10-6/K. 

 

Obr. 04 Keramické koncové měrky Mitutoyo [2] 

2.2 Kompozitní materiály 

Kompozitní materiály (kompozity) jsou složené materiály, které se skládající ze dvou či 

více složek, z nichž každá plní jinou specifickou funkci a má jiné materiálové vlastnosti, 

většinou značně odlišné [3]. 

U kompozitních materiálů lze vhodnou kombinací složek s využitím příslušných 

výrobních technologií vytvořit nehomogenní anizotropní materiálovou strukturu, která 

odpovídá deformačním a pevnostním požadavkům na příslušné těleso. Ve srovnání  

s klasickými kovovými materiály je možné zvýšit pevnost (zejména měrnou pevnost), tuhost, 

lomovou houževnatost, odolnost proti korozi, upravit tepelnou a elektrickou vodivost, 

redukovat hmotnost. Na druhé straně je nevýhodou většinou komplikovanější výrobní 

technologie, vyšší cena, menší odolnost vůči vysokým teplotám, přítomnost zbytkových napětí 

z titulu výrobní technologie atd. [3]. 
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Vyztužující fáze u kompozitních materiálů mohou být různých rozměrů. Největší význam 

ve strojírenství mají mikrokompozitní materiály, u kterých největší příčné rozměry výztuže se 

pohybují v rozmezí 100 až 102 μm. Makrokompozity jsou používány především ve stavebnictví 

(železobeton vyztužený ocelovými pruty, polymerbetony obsahující drcené kamenivo a písek 

apod.). Nanokompozity obsahují částice, jejichž největší rozměr je v nm [4]. 

2.2.1 Vláknové výztuže 

Vlákna jsou vždy mnohem pevnější než stejné materiály v kompaktní podobě (tab. 1). 

Pevnost vláken roste se zmenšujícím se průřezem, protože přirozené defekty struktury jsou  

u vláken malých průměru také malé, a navíc příznivě orientované svým delším rozměrem  

ve směru osy vlákna. Pevnost vlákna závisí také na jeho délce. Části vzniklé porušením vlákna 

při tahovém namáhání mají větší pevnost než vlákno původní, protože k prvnímu lomu došlo  

v místě největšího defektu vlákna. Většina vyráběných vláken má kruhový průřez o průměru  

od 5 do 20 μm. Menší průměry se nepoužívají z technologických důvodů – produkty s velmi 

tenkými vlákny se obtížně prosycují matricemi [4]. 

Materiál Modul pružnosti [GPa] Pevnost v tahu [MPa] 

Skleněné vlákno typu E 73 2500 

Sklovina E 73 100 

Uhlíkové vlákno 230 až 950 2000 až 6000 

Polykrystalický grafit 10 20 

Keramické vlákno SiC 300 3000 

SiC monokrystalický 410 500 

UHMW polyethylenové vlákno 90 až 170 3000 

Lineární polyethylen 0,4 26 

Tab. 01  Porovnání mechanických vlastností vláken a kompaktních vláken [4] 

Mechanické vlastnosti kompozitu stoupají ve většině případů se zvyšujícím se obsahem 

vyztužující složky, a to až do podílu 80 %. Pro nejvyšší možné využití pevnosti vláken se musí 

zabezpečit dobrá adheze mezi vlákny a matricí, a tím i dokonalý přenos síly  

z matrice na výztuž. Aby se na rozhraní mezi matricí a vláknem vytvořily pevné chemické 

vazby, vlákna se chemicky upravují [5]. 

Polymerní matrice se nevyztužují kovovými nebo keramickými vlákny nejen z cenových 

důvodů, ale také proto, že jde o vlákna s větší hustotou. Pro kovové a keramické matrice zase 

nelze použít vlákna s malou chemickou a tepelnou odolností. Rozlišují se proto vlákna  

pro polymerní matrice (skleněná, uhlíková a polymerní) a vlákna pro vysokoteplotní aplikace 

(uhlíková, keramická a kovová) [4]. 
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Důležitým faktorem, který ovlivní vlastnosti, tedy i pevnost, je uspořádání vláken. 

Některé druhy uspořádání vláken jsou znázorněny na obr. 05 (a – rovnoběžná vlákna,  

b – náhodně orientovaná vlákna, c – tkanina utkaná z vláken orientovaných ve dvou navzájem 

kolmých směrech, d – trojrozměrné uspořádání vláken, e – příklad lomové plochy uhlíkových 

vláken zobrazený elektronovým mikroskopem) [6].  

 

Obr. 05  Vybrané druhy uspořádání vláken ve vláknitých kompozitech (a-d) a pohled na lom 

uhlíkových vláken (e) [6] 

Uhlíkové výztuhy  

Uhlíkové výztuhy se používají v různých formách. Mohou se vyskytovat jak ve formě 

částicových výztuh (nanočástice, recyklovaná vlákna v podobě drti aj.), tak i vláknových 

výztuh (roving, tkanina aj.). Z hlediska mechanických vlastností mají vláknové výztuhy 

výhodu, ale částicové se dají v kompozitech rovnoměrněji rozptýlit. 

Rozmach uhlíkových výztuh proběhl především v 60. a 70. letech 20. století, kdy byla 

představena první komerční uhlíková vlákna (vysoký modul pružnosti až 600 GPa).  

V uhlíkových vláknech se pojí vysoká pevnost, modul pružnosti a tepelná odolnost s nízkou 

měrnou hmotností. Po stránce specifické pevnosti a modulu pružnosti (na jednotku hmotnosti) 

je překonávají pouze monokrystaly (whiskery) Al2O3 [7]. 
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V dnešní době dochází ke stálému poklesu ceny uhlíkových vláken. Kompozitní 

materiály z nich vyrobené se tak stávají velmi žádanými. Jejich vlastnosti navíc umožňují 

použití pro náročnější aplikace, kde jsou vystavovány například velkým mechanickým 

zatížením nebo i vysokým teplotám [8]. 

Uhlíková vlákna jsou krystalická. Na rozdíl od polykrystalického grafitu s nahodilou 

orientací krystalů (aromatické roviny jsou bazální roviny šesterečné mřížky) jsou aromatické 

roviny ve vláknu orientovány přednostně ve směru podélné osy vlákna, jak ukazuje obr. 06 [4].  

 

Obr. 06 Schematický obrázek uspořádání aromatických rovin v uhlíkovém vláknu vyrobeném 

z PAN (vlevo) a ze smol (vpravo, pouze plněné řezy) [4] 

Aromatické roviny však nejsou uspořádány v hexagonální mřížce, jde  

o tzv. turbostratický uhlík. Vlastnosti vláken závisí na paralelnosti aromatických rovin s osou 

vlákna, na velikosti a dokonalosti krystalů a na obsahu vnitřních defektů (dutin, vměstků, 

trhlin). Uhlíková vlákna mají největší rozsah vlastností. Přednostní orientace aromatických 

rovin v uhlíkovém vláknu ve směru podélné osy způsobuje, že vlákna jsou vysoce anizotropní. 

Koeficient teplotní roztažnosti ve směru osy vlákna je záporný, kolmo k ose vlákna kladný. 

Hodnoty tepelné a elektrické vodivosti jsou také směrově závislé. Vlastnosti kompozitu je 

možno vhodnou orientací vláken měnit v širokém rozmezí. Lze například vyrobit díl  

s minimálními rozměrovými změnami při střídání teplot v rozsahu -200 až +200 °C [4]. 

Výroba uhlíkových vláken se provádí ze suroviny, která se nazývá prekuzor. Probíhá 

řízenou pyrolýzou. Polyakrylonitrilová vlákna se nejdříve zahřejí a následně se protahují. Tím 

je dosaženo potřebného naorientování molekul a také dloužení na požadovanou jemnost. 

Vlákna jsou následně stabilizována v okysličující atmosféře do 230 °C (probíhá v řádu jednotek 

hodin). Karbonizací se poté převádí prekurzor na uhlíková vlákna. Teplota při karbonizaci se 

pohybuje v rozmezí mezi 1000 až 2000 °C a provádí se v inertní atmosféře. Vlákno po skončení 

karbonizace obsahuje přibližně 85 až 95 % uhlíku. Krystaly se opětovně protahují a orientují. 

Finální operací je grafitizace, která probíhá pod napětím a při velmi vysoké teplotě  
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(1000 °C až 3000 °C). Tato teplota především ovlivňuje mechanické vlastnosti a modul 

pružnosti [8].  

Uhlíková vlákna jsou křehčí než vlákna skleněná. Pro zvýšení odolnosti vláken proti 

vzájemnému poškozování při dalším zpracování a pro lepší soudržnost s polymerními 

matricemi se uhlíková vlákna také povrchově upravují. Nejčastěji je použita elektrochemická 

úprava povrchu. Proti vzájemnému poškození při sdružení do pramene se uhlíková vlákna 

opatřují povlakem ze speciálních epoxidových pryskyřic [4]. 

Uhlíkové kompozity mají v leteckém a automobilovém průmyslu poměrně dlouhou 

tradici. Ostatní obory za nimi zatím zaostávaly, dnes se ale začínají úspěšně uplatňovat např.  

v metrologii – měřidla délky a úhlu [9].  

2.2.2 Matrice 

Hlavní úlohou matrice je spojovat vyztužující fázi a chránit ji před vlivy okolí. Funkci 

pojiva by si matrice měla udržet i po prvních poruchách vláknové výztuže. Mezní poměrné 

prodloužení matrice při tahovém namáhání by mělo být větší než mezní prodloužení vláken. 

Tento požadavek však splňují pouze polymerní a kovové matrice. Keramické, skelné, 

sklokeramické a uhlíkové matrice mají mezní prodloužení při lomu menší než vlákna.  

Na obr. 07 jsou schematicky znázorněny křivky napětí – poměrné prodloužení různých matric  

v porovnání s chováním uhlíkového vlákna se středními hodnotami modulu pružnosti a pevnosti 

v tahu [4]. 
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Obr. 07 Poměrné prodloužení různých matric v porovnání s chováním standardního 

uhlíkového vlákna [4] 

Vláknité kompozity s matricí tvořenou polymery představují nejobvyklejší druh 

vláknitých kompozitů. Hlavním důvodem je zejména nízká hustota, snadnost výroby, možnost 

tvarování a relativně nízká cena polymerů. Polymerní matrici tvoří obvykle reaktoplasty, 

protože jejich vlastnosti jsou jen málo ovlivněny teplotou (v rozsahu možného použití). 

Nejčastěji se používají epoxidové a polyesterové pryskyřice. Kromě reaktoplastů se jako 

matrice vláknitých kompozitů používají i některé termoplasty, zejména polypropylen [6]. 

Vzhledem k zadání diplomové práce bude níže věnována pozornost pouze epoxidovým 

pryskyřicím. 
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2.2.3 Epoxidové pryskyřice 

Pod pojmem epoxidové pryskyřice jsou zahrnuty sloučeniny obsahující více než jednu 

epoxidovou skupinu v molekule. Tvoří významnou skupinu pryskyřic, která zasahuje  

do různých aplikačních úseků [10]. 

Tyto pryskyřice jsou za normálních teplot kapalné až pevné látky, které mohou obsahovat 

přídavné pomocné látky, např. rozpouštědla. Pryskyřice je termoplastická, rozpouští se  

v organických rozpouštědlech a nemá dostatečné mechanické vlastnosti. Použití je možné až 

po zesítění, které nastane po přidání tzv. tvrdidla, kdy zmíněná skupina buď adičně reaguje  

s látkami, které obsahují pohyblivý vodík, nebo katalizačním účinkem vhodných látek 

polymeruje [5]. 

Mají velmi dobré chemické a elektroizolační vlastnosti v poměrně široké oblasti teplot. 

Cenná je i jejich značná odolnost vůči vodě, roztokům alkálií a kyselin a některým 

rozpouštědlům. Za běžných podmínek jsou prakticky neomezeně skladovatelné. 

Nízkomolekulární typy jsou rozpustné v aromatických uhlovodících, vysokomolekulární 

hlavně v ketonech a esterech [11]. 

Základem většiny vyráběných epoxidových pryskyřic jsou diglycidylové polymery 

připravené z 1,2-epoxy-3-chlorpropanu (epichlorhydrinu) a 2,2-bis-(4-hydroxyfenyl)-propanu 

(dianu). Tyto diandiglycidylétery se připravují s různou molekulovou hmotností. 

Výšemolekulární typy epoxidových pryskyřic jsou za normální teploty tuhé [12]. 

Typy 

Epoxidové pryskyřice lze v zásadě rozdělit na 2 skupiny [13]: 

1. typy obsahující glycidylové (2,3–epoxypropylové) skupiny, připravené reakcí 

epichlorhydrinu s vhodnými surovinami, 

2. typy obsahující epoxidové skupiny, připravené epoxidací nenasycených sloučenin. 

Nejvýznačnější skupinou epoxidových pryskyřic jsou produkty připravené alkalickou 

kondenzací látek s fenolickou hydroxylovou skupinou s epihalogenhydrinem, zejména  

s epichlorhydrinem. 

Při této kondenzaci probíhají dvě hlavní reakce: nejprve adice epoxidové skupiny 

epichlorhydrinu na fenolický hydroxyl, katalyzovaná přítomností alkálií, potom odštěpení 

chlorovodíku z vzniklých chlorhydrinetherů za vzniku epoxidové skupiny. Epoxidová skupina 

zůstává buď zachována, nebo dále reaguje s fenolickým hydroxylem další molekuly dianu  

za vzniku výšemolekulárních látek. Kromě těchto hlavních reakcí probíhá ještě několik 

vedlejších, např. částečná hydrolýza epoxidových skupin vodou za zvýšené teploty na dioly 

[13]. 
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Vlastnosti  

Vzhledem k vhodnému dokonalému zesítění makromolekuly mají licí pryskyřice 

pozoruhodné mechanické vlastnosti, a to i v případě, když obsahují velké množství plniva. 

Dosažitelné konečné hodnoty pevnosti závisí všeobecně na stupni vytvrzení. Významnou úlohu 

má přitom tvrdící teplota a doba tvrzení [13]. 

Vytvrzování 

Vytvrzování epoxidových pryskyřic je proces, ve kterém se pomocí chemických reakcí 

převádějí nízkomolekulární, rozpustné a tavitelné epoxidové monomery a oligomery  

na netavitelné a nerozpustné polymery, které mají převážně trojrozměrnou strukturu. 

Epoxidové pryskyřice dosahují po vytvrzení řady nových vlastností, jako je mechanická 

pevnost, rozměrová stálost, tepelná odolnost apod., které jsou pro většinu aplikací nezbytné 

[11].  

Vytvrzování epoxidových pryskyřic se uskutečňuje různými způsoby [11]:  

• polyadicí probíhající na epoxidových skupinách, 

• polykondenzací na přítomných hydroxylových skupinách, 

• polymerací epoxidových skupin. 

2.3 Termomechanická analýza  

Termomechanická analýza (TMA – Thermomechanical analysis) patří do skupiny  

tzv. termických analýz. Tyto analýzy jsou dle Mezinárodní konfederace termické analýzy ICTA 

(International Confederation of Thermal Analysis) definovány jako různé druhy technik 

zaznamenávající fyzikální a chemické změny vznikající v látce jako funkci teploty. Jedná se  

o analýzu, při níž se měří deformace vzorku zatíženého neoscilující silou jako funkce teploty, 

zatímco je látka vystavena řízenému teplotnímu režimu. U TMA se rozlišuje několik módů 

měření, které závisí na druhu použité měřicí sondy (obr. 08) [14]. 
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Obr. 08  Některé typy měřicích sond pro TMA – a) expanzní, b) makroexpanzní, c) penetrační, 

d) hemisférická, e) pro tříbodový ohyb, f) tahová [14] 

Volba vhodné sondy závisí především na tom, co se od měření očekává, ale i  

na dalších faktorech, mimo jiné i na povaze vzorku. Podle použité metody měření lze analýzou 

naměřených dat zjistit tyto parametry [14]: 

• koeficient teplotní roztažnosti v určitém teplotním intervalu, 

• průběh koeficientu tepelné roztažnosti v závislosti na teplotě, 

• bod měknutí a tavení materiálu, 

• teplotu skelného přechodu, 

• viskozitu tuhých látek, 

• objemovou relaxaci nekrystalických materiálů (smrštění), 

• moduly pružnosti, 

• změnu viskoelastických vlastností látek, 

• změnu rozměru vzorku v závislosti na stupni dehydratace, bobtnání 

v rozpouštědle apod., 

• zbytkové pnutí v materiálu. 

Jádrem aparatury pro termomechanickou analýzu je indukční snímač polohy LVDT 

(Linear Variable Differential Transformer). Tento snímač je tvořen transformátorem, který 

obsahuje tři cívky ve tvaru toroidu. Primární vinutí je navinuto na prostřední cívce, sekundární 

je rozděleno mezi zbývající dvě cívky. Pohybem měřicí sondy, spojené s feromagnetickým 

jádrem, dochází ke změně vzájemné indukčnosti uvnitř cívek. Pohyb sondy je poté 

vyhodnocován změnou indukovaného napětí cívek. V těsné blízkosti vzorku je umístěn 



 

23 

 

termočlánek, který snímá přibližnou teplotu vzorku (nesnímá přímo teplotu vzorku, ale pouze 

jeho blízkého okolí) [14].  

TMA se obvykle provádí při statickém zatížení s různými sondami, které jsou určené pro 

měření vzorků v tlaku, tahu nebo v ohybu. Tímto způsobem lze zjistit koeficienty teplotní 

rozměrové nebo objemové roztažnosti. Mnoho materiálu se také vyznačuje schopností 

deformace v určitém teplotním rozmezí aplikovaného zatížení, což je nejčastěji spojeno  

s hodnotami teplot tání Tm nebo skelného přechodu Tg. Při zahřívání dochází k rozměrovým 

změnám v důsledku uvolnění vnitřního pnutí. Napětí σ je definováno jako poměr mechanické 

síly F na jednotku plochy S kolmé k působící síle [15]: 

 𝜎 =
𝐹

𝑆
 [𝑃𝑎].   (1) 

Toto napětí je obvykle aplikováno formou komprese nebo při napínání, ale také zkrutem 

nebo jinými režimy namáhání. V nejjednodušším případě se zjišťuje roztažnost vzorku  

při zanedbatelném zatížení (v řádu 10-3 N). Tato metoda je často označována také jako 

termodilatometrie (TD) a je zejména používána pro zjištění součinitele tepelné roztažnosti α 

[15]. 

Výsledky měření mohou být využity v mnoha odvětvích (výpočetní technice, 

strojírenství, potravinářském průmyslu aj.). Často je také kvůli své citlivosti využívána  

pro měření teploty skelného přechodu, která je jinak obtížně zjistitelná ostatními metodami 

termických analýz [15]. 

2.4 Teplotní roztažnost 

Zvyšování termodynamické teploty způsobuje zvětšení amplitud kmitů atomů 

v krystalové mřížce pevných látek. To má za následek nárůst objemu materiálu. Tento jev se 

nazývá teplotní roztažnost [17]. 

Ten lze vyjádřit pomocí součinitele délkové teplotní roztažnosti α [K-1], který je 

definován jako změna délky materiálu na jednotkovou změnu teploty [16]: 

∆𝑑 = 𝑑 ∙ 𝛼 ∙ ∆𝑇    [𝑚𝑚],    (2) 

𝛼 =
∆𝑑/𝑑

∆𝑇
             [𝐾−1].    (3) 

Ačkoliv se mírně mění s teplotou, lze ho pro většinu praktických účelů pro daný 

materiál brát jako konstantní. Tab. 2 udává hodnoty pro některé látky [17]. 
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Látka 
𝜶

𝟏𝟎−𝟔/𝐊
 Látka 

𝜶

𝟏𝟎−𝟔/𝐊
 

Pryskyřice 55 Ocel 11,5 

Led (při 0 °C) 51 Sklo (obyč.) 9 

Olovo 29 Sklo (Pyrex) 3,2 

Hliník 23 Diamant 1,2 

Mosaz 19 Invarb 0,7 

Měd 17 Tavený křemen 0,5 

a Kromě ledu jsou hodnoty udány pro pokojovou teplotu. 
b Slitina invar byla navržena tak, aby měla co nejnižší součinitel roztažnosti. Slovo samo je 

zkratkou z lat. ,,invariabilis‘‘ = angl. ,,invariable‘‘ = neproměnný. 

Tab. 02 Součinitel délkové teplotní roztažnosti pro běžné materiály [17] 

U složeného materiálu je výsledná hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti 

závislá na teplotních roztažnostech jeho jednotlivých složek a jejich vzájemném poměru.  

Při větších rozdílech jejich součinitelů vzniká však při změně teploty v materiálu vnitřní pnutí 

[12]. 
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3 METODIKA EXPERIMENTŮ 

Zkoumaným parametrem materiálových směsí (vyvíjeného materiálu) byl součinitel 

teplotní roztažnosti α. K určení daného parametru byl použit termomechanický analyzátor, typ 

TMA PT-1000LT. Postup měření byl navržen vzhledem k vlastnostem zkoumaných materiálů 

a také prostředí (teplotě), ve které by případně mohly být používány.  

3.1 Volba materiálových směsí 

Zvoleny byly 4 materiálové směsi: 

1. čistá pryskyřice (tato směs byla určena jako referenční), 

2. pryskyřice s recyklovanými uhlíkovými vlákny, 

3. pryskyřice s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu, 

4. pryskyřice s uhlíkovými vlákny ve formě tkaniny. 

Materiálové směsi byly vyrobeny dle podkapitol 3.2.1 a 3.2.2. 

3.1.1 Matrice 

Jako matrice pro výrobu kompozitních vzorků byla zvolena dvousložková 

nízkomolekulární epoxidová pryskyřice CHS–EPOXY 520 (EPOXY 15), která se nejčastěji 

využívá k odlévání, impregnaci, zalévání a lepení v různých průmyslových odvětvích  

(obr. 09). Tato pryskyřice vykazuje následující vlastnosti: lehce nažloutlá barva, viskózní 

kapalina s hustotou 1,16–1,17 g×cm–3 při 20 °C, viskozita 12,0–14,5 Pa×s při 25 °C, obsah 

epoxidových skupin 5,2–5,5 mol×kg–1a epoxidový hmotnostní ekvivalent 182–192 g×mol–1. 

 

Obr. 09 Epoxidová pryskyřice CHS–EPOXY 520 a tvrdidlo P11. 
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K vytvrzení pryskyřice bylo použito tvrdidlo P11 v poměru 100:11 při hmotnostním a 

100:13.5 při objemovém poměru (pryskyřice : tvrdidlo). Tvrdidlo P11 je tzv. rychlé tvrdilo  

s menší dobou zpracovatelnosti a typickým dolepem na povrchu vzorku, kdy dolep se snadno 

odstraní omytím vzorku v 3 % roztoku kyseliny citronové, následným omytím vodou a 

osušením. Koeficient délkové teplotní roztažnosti čisté epoxidové pryskyřice se pohybuje  

v rozmezí 45 – 55×10-6/K. 

3.1.2 Plnivo 

Jako plnivo byla zvolena uhlíková vlákna ve třech různých formách: 

1. recyklovaná uhlíková vlákna, 

2. uhlíková vlákna ve formě rovingu, 

3. uhlíková vlákna ve formě tkaniny. 

Recyklovaná uhlíková vlákna 

Byla použita recyklovaná uhlíková vlákna CarbisoTM MF. Uhlíková vlákna CarbisoTM 

MF byla zakoupena u společnosti Easy Composites Ltd., která se na jejich distribuci 

specializuje. Výrobcem vláken je firma ELG Carbon Fibre Ltd. Zvolený typ vláken má 

následující parametry: průměr 7 µm, střední délka 100 µm, nízké množství nečistot a dobrá 

adheze k polymerní matrici. Koeficient délkové teplotní roztažnosti recyklovaných uhlíkových 

vláken se pohybuje v rozmezí -1 až 8×10–6/K.  

Uhlíková vlákna ve formě rovingu 

Uhlíková vlákna ve formě rovingu byla zakoupena u společnosti Havel Composites CZ 

s.r.o. Uhlíkový roving byl označený jako 3700 tex 50K. Jednalo se o velmi silný pramenec - 

roving z uhlíkových vláken. Jeden metr rovingu vážil 3,7 gramů a obsahoval cca 50 000 

elementárních vláken. Vlákna byla jednosměrně orientovaná. 

Uhlíková vlákna ve formě tkaniny 

Uhlíková vlákna ve formě tkaniny byla také zakoupena u společnosti Havel Composites 

CZ s.r.o. Uhlíková vlákna byla označena jako 800 tex 12k. Tkanina byla protkána 

polyesterovými vlákny s označením 7,6 dtex. Hmotnost tkaniny byla 380 g/m2.  

3.2 Výroba vzorků  

Vzhledem k různému charakteru plniv byly pro výrobu vzorků použity dvě metody. Jedna 

pro vzorky z čisté pryskyřice a směsi s recyklovanými uhlíkovými vlákny (3.2.1) a druhá  
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pro směsi s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu a směsi s uhlíkovými vlákny ve formě tkaniny 

(3.2.2). 

3.2.1 Výroba vzorků z čisté pryskyřice a ze směsi s recyklovanými uhlíkovými vlákny 

Vzorky z čisté pryskyřice a ze směsi s recyklovanými uhlíkovými vlákny byly vyrobeny 

shodným postupem. Charakter směsí umožnil odlití přímo do velikosti a tvaru definovaných 

měřicím zařízením TMA PT-1000LT. 

Výroba formy pro odlévání materiálových směsí  

Nejprve byl vhodně navržen tvar a velikost formy se zřetelem na požadovaný tvar a 

velikost zkušebních vzorků (obr. 10). Dále byla navržena hmota na výrobu forem. Z hlediska 

zkušeností byla zvolena silikonová pryž. Silikonová pryž byla vyhovující jak pro snadnou 

výrobu, tak pro snadnou manipulaci. Následně byly vytvořené silikonové formy odzkoušeny a 

schváleny pro daný výzkum. 

 

Obr. 10 Silikonová forma na výrobu vzorků pro měření délkové teplotní roztažnosti 

materiálových směsí 

Příprava směsí a jejich odlévání do silikonových forem pro výrobu zkušebních  

vzorků – čistá pryskyřice  

Do odváženého množství epoxidové pryskyřice bylo vmícháno adekvátní množství 

tvrdidla P11 dle doporučení výrobce. Po přidání tvrdidla byla směs míchána po dobu  

cca 3 minut. Daný postup se týkal výroby vzorků z čisté pryskyřice. 
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Příprava směsí a jejich odlévání do silikonových forem pro výrobu zkušebních 

vzorků – pryskyřice s recyklovanými uhlíkovými vlákny  

Do odváženého množství epoxidové pryskyřice byla vlákna vmíchána ručně (obr. 11). 

Míchání probíhalo tak dlouho, dokud nebyla směs homogenní. Postačujících bylo  

cca 5 minut. Poté byla směs ponechána v nádobě po dobu minimálně 24 hodin, aby unikly 

bubliny, které byly do směsi zaneseny mícháním. Do připravené směsi bylo následně vmícháno 

adekvátní množství tvrdidla P11 dle doporučení výrobce. Po přidání tvrdidla byla směs míchána 

po dobu cca 3 minut a následně vlita do připravené silikonové formy.  

Vzorky byly vyrobeny s plněním 40 dsk. Množství recyklovaných uhlíkových vláken 

bylo zvoleno na základě výsledků diplomové práce Bc. Lukáše Charváta [8], kde se hodnota 

40 dsk projevila jako optimální.  

Zkratka dsk značí, že ke 100 g pryskyřice je přidáno 10 g plniva – tedy 10 dsk. Tato 

jednotka je běžně využívána v gumárenském průmyslu a eliminuje nutnost přepočítávání  

na hmotnostní procenta. 

 

Obr. 11 Recyklovaná uhlíková vlákna CarbisoTM MF vmíchaná do epoxidové pryskyřice 

3.2.2 Výroba vzorků ze směsi uhlíkových vláken ve formě rovingu a ze směsi uhlíkových 

vláken ve formě tkaniny 

Vzorky ze směsi uhlíkových vláken ve formě rovingu a ze směsi uhlíkových vláken  

ve formě tkaniny byly vyrobeny shodným postupem.  

Nejprve byly vyrobeny kompozitní bloky/hranoly. Z těchto bloků byly následně 

vyrobeny vhodnými technologiemi vzorky, které odpovídaly velikosti a tvaru definovaných 

měřicím zařízením TMA PT-1000LT.  
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Výroba formy pro odlévání materiálových směsí  

Nejprve byl vhodně navržen tvar a velikost formy se zřetelem na technologii výroby 

vzorků požadovaných rozměrů (obr. 12). Jako u předchozích vzorků byla i na výrobu této formy 

použita silikonová pryž.  

 

Obr. 12 Silikonová forma na výrobu kompozitních bloků 

Příprava směsí a jejich odlévání do silikonových forem pro výrobu zkušebních 

vzorků – pryskyřice s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu  

Do odváženého množství epoxidové pryskyřice bylo vmícháno adekvátní množství 

tvrdidla P11 dle doporučení výrobce. Po přidání tvrdidla byla směs míchána po dobu  

cca 3 minut. 

Vlákna tvořící roving byla nastříhána na délku formy, do které byla kladena. V připravené 

směsi byla smočena všechna nastříhaná uhlíková vlákna tvořící roving. Všechna vlákna musela 

být dokonale smočena pryskyřicí (obr. 13).  

 

Obr. 13 Smočená uhlíková vlákna tvořící roving 
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V pryskyřici smočená vlákna byla kladena do připravené silikonové formy. Počet vrstev 

rovingu ve formě byl 10.  

Příprava směsí a jejich odlévání do silikonových forem pro výrobu zkušebních  

vzorků – pryskyřice s uhlíkovými vlákny ve formě tkaniny  

Příprava pryskyřice proběhla stejně jako u přípravy směsi s uhlíkovými vlákny  

ve formě rovingu.  

Tkanina byla nejprve nastříhána na délku formy, do které byla kladena.  

V připravené směsi byla smočena všechna uhlíková vlákna tvořící tkaninu (obr. 14).  

Počet vrstev tkaniny ve formě byl 10. 

 

Obr. 14 Smočená uhlíková vlákna tvořící tkaninu 

3.2.3 Vytvrzování materiálových směsí  

Naplněné silikonové formy s připravenými směsmi byly umístěny do přetlakové nádoby 

(obr. 15).  

Směsi byly ve formách vytvrzovány při přetlaku 0,7 MPa a teplotě 23 ± 2 °C po dobu  

24 hodin. Použitím přetlaku byly eliminovány bubliny v objemu připravovaného kompozitního 

vzorku a zároveň bylo dosaženo precizního okopírování povrchu formy.  
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Obr. 15 Přetlaková nádoba 

Odlité vzorky byly dále hodnoceny až po dokonalém dotvrzení, které probíhalo při stálé 

laboratorní teplotě 23 ± 2 °C po dobu minimálně 10 dní.  

Dotvrzování epoxidové pryskyřice je možné urychlit také zvýšením teploty. V případě 

malých vzorků se při chemické reakci mezi epoxidovou pryskyřicí a tvrdidlem, respektive  

při tvorbě makromolekulární sítě, nevytváří takové množství tepla, které by vlastní proces 

urychlovalo. 

3.3 Opracování vzorků na požadované rozměry 

Z kompozitních bloků (směs pryskyřice a uhlíkových vláken ve formě rovingu, směs 

pryskyřice a uhlíkových vláken ve formě tkaniny) byly nařezány vzorky o rozměrech  

6 x 6 x 22 mm. Dbalo se přitom na to, aby byla vlákna vyříznutého vzorku orientována podélně. 

Řezání bylo prováděno ruční pilkou s jemnými zuby (obr. 16), aby nedocházelo k hrubému 

přetrhání uhlíkových vláken. Pro zajištění rovnoběžnosti byly vzorky na čelech zbroušeny na 

rovinné brusce BPH 320 A (obr. 17) s brousicím kotoučem z umělého korundu 98A46K9V30 

40 s rozměry 250x25x76 mm (obr. 18). Délka vzorku poté byla 20,0 mm. V tabulce 03 jsou 

uvedeny řezné podmínky při broušení. Zbroušení na tuto délku bylo odvozeno od délky etalonu, 

který je součástí měřicího přístroje TMA PT-1000LT. 
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Obr. 16 Ruční pilka s jemnými zuby 

 

Obr. 17 Rovinná bruska BPH 320 A 

 

Obr. 18 Brousicí kotouč z umělého korundu 98A46K9V30 40 
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stroj rovinná bruska BPH 320 A 

řezný nástroj brousicí kotouč – umělý korund 98A46K9V30 40 

otáčky nástroje 2650 ot / min 

posuv stolu 15,5 mm / min 

hloubka záběru 0,005 - 0,05 mm 

procesní médium obrábění za sucha 

Tab. 03 Řezné podmínky při broušení 

3.4 Měření součinitele délkové teplotní roztažnosti  

U vzorků byl měřen teplotní součinitel délkové roztažnosti. K měření byl použit 

termomechanický analyzátor model TMA PT-1000LT (obr. 19). Přístroj se používá k měření 

fyzikálních veličin pevných látek (plast, kov, sklo, keramika atd.) v závislosti na teplotě a/nebo 

čase v rozsahu teplot od -150 °C do 1000 °C, s rychlostí ohřevu od 0,1 do 50 °C/min. 

 

Obr. 19 Termomechanický analyzátor, model TMA PT-1000LT 

Teplotní součinitel délkové roztažnosti byl zkoumán u vzorků pro rozsah teplot  

5 – 40 °C. 
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3.4.1 Příprava vzorků 

Vzorky byly očištěny umytím v benzínu a otřením dotykových ploch utěrkou vhodnou 

na optiku. Při manipulaci se vzorky byly použity rukavice. Připravené vzorky byly před 

měřením temperovány 24 hodin v laboratoři při teplotě 22 °C. 

Před měřením vzorků bylo nutné nejdříve naměřit korekční křivku. To bylo provedeno 

měřením přiloženého etalonu (příloha 1). Toto měření muselo být provedeno při stejných 

podmínkách, jaké budou následně mít vzorky (stejný teplotní rozsah, doba temperace a teplotní 

nárůst).  

3.4.2 Podmínky měření 

Vzorky a etalon se nejdříve ochlazovaly z pokojové teploty na teplotu 5 °C, při které se 

5 minut temperovaly. Následně se ohřívaly na teplotu 40 °C rychlostí 0,5 °C za minutu (tato 

hodnota byla pro tento rozsah teplot doporučena školicím pracovníkem výrobce přístroje). 

Temperace na každé ze zvolených teplot nebyla provedena, neboť u vzorků těchto rozměrů 

nemá vynechání temperace významný vliv na výsledky měření.        

3.4.3 Postup měření 

Měření pomocí přístroje TMA PT-1000LT probíhalo tak, že se nejdříve změřila délka 

zkoumaného vzorku digitálním posuvným měřidlem (obr. 20). Tato hodnota se následně zadala 

do ovládacího programu přístroje a zvolil se daný typ měření (Correction pro měření korekční 

křivky nebo Sample pro měření vzorků).  

 

Obr. 20 Digitální posuvné měřidlo MITUTOYO 0-150 mm 

Měřený vzorek se vložil do měřicího systému (obr. 21). Umístěný vzorek byl v přístroji 

zatížen měřícím dotekem definovanou silou 250 mN a uzavřen do zkumavky přístroje.  

Následně se nastavily podmínky měření – teplotní nárůst, teplota, na kterou se má měřený 

materiál zahřát nebo ochladit, a výdrž na této teplotě.  
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Ohřívání probíhalo pomocí elektrické pece, kterou je přístroj vybaven, a ochlazování 

pomocí tekutého dusíku. Po nastavení všech potřebných parametrů se měřicí systém zasunul  

do pece a spustilo se měření. Výsledky měření se po skončení měření vyhodnotily v programu 

Evalution.  

 

Obr. 21 Měřicí systém 

V programu Evalution se načetla naměřená křivka dilatace vzorku v závislosti  

na teplotě společně s korekční křivkou, podle které program automaticky křivku dilatace 

zkorigoval.  

Z vykreslené křivky se následně vygenerovala křivka součinitele teplotní roztažnosti 

v závislosti na teplotě. Z této křivky se vyhodnotil součinitel délkové teplotní roztažnosti 

pomocí funkce „ALPHA_PHYS‘‘ (obr. 22). 
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Obr. 22 Vyhodnocení součinitele teplotní roztažnosti v programu Evaluation  
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4 REALIZACE EXPERIMENTŮ 

Z každého materiálového složení bylo vyrobeno a proměřeno 10 vzorků. Součinitel 

teplotní roztažnosti α byl zkoumán při teplotách 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40 °C.  

Z naměřených hodnot se následně vypočítal aritmetický průměr a stanovila se nejistota 

měření pro jednotlivé teploty (tab. 04 – 11). Hodnoty teplotní roztažnosti pro jednotlivé vzorky 

jsou uvedeny v příloze 2.  

Hodnoty součinitele teplotní roztažnosti různého materiálového složení z tab. 04 - 11 jsou 

uvedeny pro lepší přehlednost spolu s odpovídající nejistotou měření v grafech 01 – 08.  

V grafech 09 – 12 je zobrazena křivka součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace 

v závislosti na teplotě. Tyto grafy jsou pouze z prvního vzorku z každé směsi, protože charakter 

křivek ostatních vzorků byl velmi podobný. Grafy ostatních vzorků jsou na přiloženém CD. 

Nejistota byla počítána v souladu s dokumentem JCGM 100:2008 a její výpočet se 

provedl pomocí algoritmu zapůjčeného od ČMI OI Liberec.  

Rozsah měřených teplot byl určen na základě uvážení pracovních podmínek, ve kterých 

by se materiál používal.  

 

Měřeny byly čtyři materiálové směsi: 

1. čistá pryskyřice (tato směs byla určena jako referenční),  

2. pryskyřice s recyklovanými uhlíkovými vlákny – 40 dsk,  

3. pryskyřice s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu,  

4. pryskyřice s uhlíkovými vlákny ve formě tkaniny. 

 

Podmínky měření: 

1. teplotní rozsah: 5 – 40 °C,  

2. teplotní nárůst: 0,5 °C/min,  

3. výdrž na počáteční a koncové teplotě: 5 min.  
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Hodnoty naměřené při teplotě 5 °C 

Z dat uvedených v tabulce 04 a následně zpřehledněných v grafu 01 je patrné, že 

referenční hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti vypočítaná u čisté pryskyřice je 

47,60×10-6/K. Dále je z této tabulky a grafu zřejmé, že u směsi s recyklovanými uhlíkovými 

vlákny došlo k poklesu o zhruba 19 % na hodnotu 38,63×10-6/K. U směsi s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu byl pokles znatelnější, a to přibližně o 93 % na hodnotu 3,41×10-6/K. Obdobně 

tomu je i u tkaniny, kde byl pokles o přibližně 91 % na hodnotu 4,27×10-6/K. 

Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 47,60 2,7 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
38,63 2,5 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu 
3,41 2,2 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
4,27 2,3 

Tab. 04 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

5 °C 

 

Graf 01 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

5 °C  
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Hodnoty naměřené při teplotě 10 °C 

Z dat uvedených v tabulce 05 a následně zpřehledněných v grafu 02 je patrné, že 

referenční hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti vypočítaná u čisté pryskyřice je 

56,40×10-6/K. Dále je z této tabulky a grafu zřejmé, že u směsi s recyklovanými uhlíkovými 

vlákny došlo k poklesu o zhruba 21 % na hodnotu 44,48×10-6/K. U směsi s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu byl pokles opět přibližně o 93 % na hodnotu 3,81×10-6/K. U tkaniny byl 

pokles nepatrně větší a klesl přibližně o 94 % na hodnotu 3,33×10-6/K. 

Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 56,40 2,6 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
44,48 2,4 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu 
3,81 2,2 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
3,33 2,2 

Tab. 05 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

10 °C 

 

Graf 02 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

10 °C 
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Hodnoty naměřené při teplotě 15 °C 

Z dat uvedených v tabulce 06 a následně zpřehledněných v grafu 03 je patrné, že 

referenční hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti vypočítaná u čisté pryskyřice je 

62,43×10-6/K. Dále je z této tabulky a grafu zřejmé, že u směsi s recyklovanými uhlíkovými 

vlákny došlo k poklesu o zhruba 26 % na hodnotu 46,08×10-6/K. U směsi s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu byl pokles opět znatelnější, klesl přibližně o 95 % na hodnotu 3,29×10-6/K. 

Pokles u tkaniny zůstal přibližně o 94 % a klesl na hodnotu 3,87×10-6/K. 

Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 62,43 2,6 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
46,08 2,5 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu 
3,29 2,2 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
3,87 2,2 

Tab. 06 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

15 °C 

 

Graf 03 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

15 °C  
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Hodnoty naměřené při teplotě 20 °C 

Z dat uvedených v tabulce 07 a následně zpřehledněných v grafu 04 je patrné, že 

referenční hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti vypočítaná u čisté pryskyřice je 

61,24×10-6/K. Dále je z této tabulky a grafu zřejmé, že u směsi s recyklovanými uhlíkovými 

vlákny došlo k poklesu o zhruba 22 % na hodnotu 47,67×10-6/K. U směsi s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu byl pokles opět přibližně o 95 % na hodnotu 3,12×10-6/K. Pokles u tkaniny 

opět zůstal přibližně o 94 % a klesl na hodnotu 3,81×10-6/K. 

Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 61,24 2,7 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
47,67 2,5 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu 
3,12 2,1 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
3,81 2,1 

Tab. 07 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

20 °C 

 

Graf 04 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

20 °C  
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Hodnoty naměřené při teplotě 25 °C 

Z dat uvedených v tabulce 08 a následně zpřehledněných v grafu 05 je patrné, že 

referenční hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti vypočítaná u čisté pryskyřice je 

61,39×10-6/K. Dále je z této tabulky a grafu zřejmé, že u směsi s recyklovanými uhlíkovými 

vlákny došlo k poklesu o zhruba 24 % na hodnotu 46,81×10-6/K. U směsi s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu byl opět přibližně o 95 % a klesl na hodnotu 3,29×10-6/K. Pokles u tkaniny 

opět zůstal přibližně o 94 % a klesl na hodnotu 3,46×10-6/K. 

Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 61,39 2,7 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
46,81 2,6 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu 
3,29 2,2 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
3,46 2,1 

Tab. 08 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

25 °C 

 

Graf 05 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  
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Materiálová směs

Průměrná hodnota součinitele α a nejistota měření při 25 °C
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Hodnoty naměřené při teplotě 30 °C 

Z dat uvedených v tabulce 09 a následně zpřehledněných v grafu 06 je patrné, že 

referenční hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti vypočítaná u čisté pryskyřice je 

62,76×10-6/K. Dále je z této tabulky a grafu zřejmé, že u směsi s recyklovanými uhlíkovými 

vlákny došlo k poklesu o zhruba 26 % na hodnotu 46,50×10-6/K. U směsi s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu byl pokles opět přibližně o 95 % na hodnotu 3,00×10-6/K. U tkaniny se pokles 

nepatrně zvětšil, a to přibližně na 95 % na hodnotu 2,98×10-6/K. 

Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 62,76 2,6 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
46,50 2,5 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu 
3,00 2,1 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
2,98 2,1 

Tab. 09 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

30 °C 

 

Graf 06 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  
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Materiálová směs

Průměrná hodnota součinitele α a nejistota měření při 30 °C
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Hodnoty naměřené při teplotě 35 °C 

Z dat uvedených v tabulce 10 a následně zpřehledněných v grafu 07 je patrné, že 

referenční hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti vypočítaná u čisté pryskyřice je 

64,19×10-6/K. Dále je z této tabulky a grafu zřejmé, že u směsi s recyklovanými uhlíkovými 

vlákny došlo k poklesu o zhruba 27 % na hodnotu 47,14×10-6/K. U směsi s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu byl pokles opět přibližně o 95 % na hodnotu 3,14×10-6/K. U tkaniny se pokles 

nepatrně zvětšil, a to přibližně na 96 % na hodnotu 2,30×10-6/K. 

Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 64,19 2,6 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
47,14 2,6 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovin 
3,14 2,1 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
2,30 2,2 

Tab. 10 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

35 °C 

 

Graf 07 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  
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Materiálová směs

Průměrná hodnota součinitele α a nejistota měření při 35 °C
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Hodnoty naměřené při teplotě 40 °C 

Z dat uvedených v tabulce 11 a následně zpřehledněných v grafu 08 je patrné, že 

referenční hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti vypočítaná u čisté pryskyřice je 

65,21×10-6/K. Dále je z této tabulky a grafu zřejmé, že u směsi s recyklovanými uhlíkovými 

vlákny došlo k poklesu o zhruba 27 % na hodnotu 47,61×10-6/K. U směsi s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovingu se pokles nepatrně zvětšil, a to přibližně na 96 % na hodnotu 2,72×10-6/K.  

U tkaniny se pokles také nepatrně zvětšil, a to přibližně na 97 % na hodnotu 2,01×10-6/K. 

Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 65,21 2,7 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
47,61 2,5 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovin 
2,72 2,1 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
2,01 2,0 

Tab. 11 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  

40 °C 

 

Graf 08 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro teplotu  
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Materiálová směs

Průměrná hodnota součinitele α a nejistota měření při 40 °C
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Grafy závislosti součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace na teplotě 

Graf 09 zobrazuje závislost součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace na teplotě 

pro první vzorek čisté pryskyřice. Z tohoto grafu je patrné, že hodnota součinitele délkové 

teplotní roztažnosti nejprve prudce rostla, a to až po teplotu přibližně 14,5 °C, a následně 

narůstala značně mírněji. Od této teploty byl průběh i mírně kolísavý. Průběh dilatace odpovídá 

průběhu součinitele. Z počátku narůstal mírněji a následně sklon křivky narůstal. 

Graf 10 zobrazuje závislost součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace na teplotě 

pro první vzorek ze směsi s recyklovanými uhlíkovými vlákny. Z tohoto grafu je patrné, že 

hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti nejprve prudce rostla, a to až po teplotu 

přibližně 9 °C, a následně narůstala značně mírněji. Průběh celé křivky byl kolísavý, ale zhruba 

od teploty 20 °C se více ustálil. Průběh dilatace odpovídá průběhu součinitele. Z počátku 

narůstal mírněji a následně sklon křivky narůstal. 

Graf 11 zobrazuje závislost součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace na teplotě 

pro první vzorek ze směsi s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu. Z tohoto grafu je patrné, že 

hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti v celém průběhu kolísavě klesala. Průběh 

dilatace odpovídá průběhu součinitele. Sklon jeho křivky v celém průběhu klesal.  

Graf 12 zobrazuje závislost součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace na teplotě 

pro první vzorek ze směsi s uhlíkovými vlákny ve formě tkaniny. Z tohoto grafu je patrné, že 

stejně jako u rovingu hodnota součinitele délkové teplotní roztažnosti v celém průběhu kolísavě 

klesala. Průběh dilatace také odpovídá průběhu součinitele. I zde sklon jeho křivky v celém 

průběhu klesal.  
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Graf 09 Závislost součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace na teplotě pro první 

vzorek čisté pryskyřice 
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Graf 10 Závislost součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace na teplotě pro první 

vzorek směsi s recyklovanými uhlíkovými vlákny 
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Graf 11 Závislost součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace na teplotě pro první 

vzorek směsi s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu 
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Graf 12 Závislost součinitele délkové teplotní roztažnosti a dilatace na teplotě pro první 

vzorek směsi s uhlíkovými vlákny ve formě tkaniny 
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5 DISKUZE 

Hlavním cílem předkládané práce bylo doporučit nejvhodnější materiálové složení 

(reaktoplast + uhlíková vlákna ve formě recyklovaného vlákna, rovingu a tkaniny), které bude 

mít nízký součinitel délkové teplotní roztažnosti (nižší jak teplotní roztažnost oceli,  

tj. α = 11,5×10-6/K, hodnota pro 20 °C) a bude vhodné pro vývoj nových měřidel. 

K dosažení vytyčeného cíle bylo nutné nejprve vyrobit a opracovat zkušební vzorky  

na vzorky použitelné pro měření teplotní roztažnosti. Dále vytvořit kompletní metodiku měření 

(postup) teplotní roztažnosti na měřicím systému TMA PT-1000LT (termomechanický 

analyzátor). A v neposlední řadě celkově vyhodnotit naměřené výsledky.  

 Nezbytné základní pojmy týkající se řešené problematiky, vztahy a definice jsou 

uvedeny v teoretické části (kapitola 2).  

 Do této části práce jsou přehledně zahrnuty informace o materiálech pro měřidla 

(podkapitola 2.1), kompozitních materiálech (podkapitola 2.2), výztuhách (podkapitola 2.2.1) 

a matricích (podkapitola 2.2.2). Dále je zde stručně uveden popis termomechanické analýzy 

(podkapitola 2.3) a popis teplotní roztažnosti (podkapitola 2.4).  

Hlavním záměrem a cílem této práce bylo navržení vhodné metodiky měření 

analyzátorem TMA PT-1000LT pro jeho použití při výběru vhodného kompozitního materiálu 

u nově vyvíjených měřidel z plastu. Dosažení cíle je kompletně věnována celá kapitola 3. 

Úvodní část kapitoly 3 obsahuje informace o použitých materiálových směsích, popisu 

podmínek měření a přípravy vzorků.  

Bližšímu popisu vybraných materiálových směsí se věnuje podkapitola 3.1. Dále je 

v podkapitole 3.2 popsán postup výroby vzorků z materiálových směsí. Vzhledem k různému 

charakteru plniv byly vyráběny dvěma metodami (podkapitola 3.2.1 a 3.2.2). Opracování 

vzorků na požadovaný rozměr je popsáno v podkapitole 3.3.  

Podkapitola 3.4 pojednává o samotnému měření součinitele délkové teplotní roztažnosti. 

V této části je popsána příprava vzorků (podkapitola 3.4.1), podmínky měření (podkapitola 

3.4.2) a postup měření (podkapitola 3.4.3).
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Z kapitoly 3 a jejích podkapitol je možno zdůraznit následující: 

• Materiálové směsi 

Ke zkoumání byly vybrány kompozitní materiály tvořené epoxidovou pryskyřicí 

CHS–EPOXY 520 (EPOXY 15) a uhlíkovými vlákny ve třech formách: 

• ve formě recyklovaných vláken, 

• ve formě rovingu, 

• ve formě tkaniny. 

Pro možnost srovnání byla naměřena i čistá pryskyřice, která neobsahovala žádná 

plniva. 

Množství recyklovaných uhlíkových vláken bylo v materiálové směsi 40 DSK.  

U uhlíkových vláken ve formě rovingu a tkaniny bylo nakladeno do formy 10 vrstev. 

• Výroba vzorků 

K výrobě vzorků byly použity 2 metody. Jedna pro vzorky z čisté pryskyřice a směsi 

s recyklovanými uhlíkovými vlákny a druhá pro směsi s uhlíkovými vlákny  

ve formě rovingu a směsi s uhlíkovými vlákny ve formě tkaniny. 

První metoda spočívala ve vmíchání tvrdidla do epoxidové pryskyřice a v případě 

vzorků s uhlíkovými vlákny i s jejich přidáním. Následně byly směsi odlity  

do předem připravených silikonových forem a vytvrzeny v přetlakové nádobě. 

Odlitky odpovídaly tvarem i velikostí, které byly definovány měřicím zařízením 

TMA PT-1000LT. 

Druhá metoda spočívala ve výrobě kompozitních bloků/hranolů. Ty byly vytvořeny 

smočením vláken v pryskyřici, jejich navrstvením do silikonové formy a následným 

vytvrzením v přetlakové nádobě. Z těchto bloků byly následně vhodnými 

technologiemi vyrobeny vzorky, které odpovídaly tvarem i velikostí, které byly 

definovány měřicím zařízením TMA PT-1000LT. 

• Měření součinitele délkové teplotní roztažnosti 

Pro změření součinitele délkové teplotní roztažnosti bylo nejprve třeba vzorky 

připravit. To spočívalo v jejich odmaštění a temperaci v laboratoři při teplotě 22 °C 

po dobu 24 hodin. 

K měření byl použit termomechanický analyzátor TMA PT-1000LT.  

  



 

53 

 

Podmínky měření byly následující: 

• teplotní rozsah: 5 – 40 °C,  

• teplotní nárůst: 0,5 °C/min,  

• výdrž na počáteční a koncové teplotě: 5 min. 

Od každé materiálové směsi bylo proměřeno 10 vzorků. Vyhodnocení teplotního 

součinitele se provádělo v teplotách 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a 40 °C. 

 

Z rozsáhlého souboru měření a získaných výsledků uvedených v kapitole 4 je možno 

poukázat na následující: 

• Čistá pryskyřice 

Tento materiál sloužil jako referenční a byl pro stanovení vlivu výztuh na matrici 

kompozitů. Naměřené hodnoty odpovídají obecně známým hodnotám. Při teplotě 5 °C 

byl aritmetický průměr hodnot součinitele α 47,60×10-6/K. Tato hodnota při teplotě  

10 °C prudce vzrostla na 56,40×10-6/K. Mezi teplotami 15 – 30 °C se ustálila a 

pohybovala se mezi hodnotami 61,24 – 62,76×10-6/K. Poté začala mírně stoupat a  

při teplotě 35 °C dosáhla 64,19×10-6/K. Obdobně tomu bylo i při teplotě 40 °C, kde 

dosáhla 65,21×10-6/K. 

• Směs s recyklovanými uhlíkovými vlákny 

Aritmetický průměr součinitele délkové teplotní roztažnosti byl při teplotě 5 °C roven 

38,63×10-6/K. Jeho hodnota nejdříve prudce narostla a při teplotě 10 °C dosáhla  

44,48×10-6/K. Následně se začala ustalovat a rostla pouze nepatrně. Hodnoty se tak mezi 

teplotami 15 – 40 °C pohybovaly v rozmezí 46,08 – 47,67×10-6/K. Průběh součinitele α 

byl tedy velmi podobný jako u čisté pryskyřice. Plnivo z recyklovaných uhlíkových 

vláken ale snížilo součinitel délkové teplotní roztažnosti přibližně o 25 %. 

• Směs s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu 

Přidáním plniva z uhlíkových vláken ve formě rovingu se charakter průběhu velmi 

změnil. Naměřené hodnoty součinitele délkové teplotní roztažnosti ukazují, že teplotní 

roztažnost se velice snížila, a dokonce s rostoucí teplotou i dále klesala. Hodnota 

aritmetického průměru součinitele α pro teplotu 5 °C byla 3,41×10-6/K. Oproti čisté 

pryskyřici to byl pokles o přibližně 93 %. Při teplotě 10, 25 a 35 °C došlo sice k malému 

nárůstu hodnoty součinitele, ale při pohledu na graf 11 je patrné, že to bylo způsobené 
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pouze lokálními nárůsty. Celkový průběh byl ale klesající. Nejnižší hodnota 

aritmetického průměru součinitele α byla při teplotě 40 °C a dosahovala 2,72×10-6/K. 

Maximální hodnota byla naopak při teplotě 10 °C, a to 3,81×10-6/K. Celkově teplotní 

roztažnost plnivem z uhlíkových vláken ve formě rovingu klesla přibližně o 95 %. 

• Směs s uhlíkovými vlákny ve formě tkaniny 

Uhlíková vlákna ve formě tkaniny ovlivnila součinitel délkové teplotní roztažnosti 

pryskyřice velmi podobně, jako uhlíková vlákna ve formě rovingu. Stejně jako  

u rovingu naměřené hodnoty součinitele α ukazují, že teplotní roztažnost se velice snížila, 

a dokonce s rostoucí teplotou i dále klesala. Hodnota aritmetického průměru součinitele 

α pro teplotu 5 °C byla 4,27×10-6/K. Oproti čisté pryskyřici to byl pokles  

o přibližně 91 %. Při teplotě 10 °C došlo k poklesu až na 3,33×10-6/K, ale při teplotě  

15 °C hodnota narostla na 3,87×10-6/K. Od této teploty pak nadále klesala až  

na hodnotu 2,01×10-6/K. Celkově teplotní roztažnost plnivem z uhlíkových vláken  

ve formě tkaniny klesla stejně jako u rovingu přibližně o 95 %.  

 

V případě použití materiálových směsí v laboratorním prostředí, tzn. při teplotě  

20 ± 0,5 °C, je v tabulce 12 uveden souhrn hodnot aritmetického průměru součinitele α  

pro všechny materiálové směsi při teplotě 20 °C. 

Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 61,24 2,6 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
47,67 2,5 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovin 
3,12 2,1 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
3,81 2,1 

Tab. 12 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro laboratorní 

prostředí 

Na pracovištích výroby, v dílnách apod. se ovšem teplota většinou pohybuje v rozmezí  

20 – 30 °C. Pro toto rozmezí byl vypočítán aritmetický průměr z hodnot pro teploty  

20, 25 a 30 °C. Společně s tím byla i určena nejistota měření. Tyto hodnoty jsou uvedeny  

v tab. 13. 
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Materiál vzorků 
Průměrná hodnota součinitele α 

[10-6/K] 

Nejistota měření  

[10-6/K] 

čistá pryskyřice 61,08 2,6 

pryskyřice s recyklovanými 

uhlíkovými vlákny – 40 dsk 
46,99 2,5 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě rovin 
3,14 2,1 

pryskyřice s uhlíkovými vlákny 

ve formě tkaniny 
3,42 2,1 

Tab. 13 Průměrná hodnota součinitele teplotní roztažnosti a nejistota měření pro dílenské 

prostředí 

Z tab. 12 a 13 vyplývá, že nejvhodnější materiálová směs pro laboratorní i výrobní 

prostředí je směs s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu nebo tkaniny. S ohledem na velikost 

nejistoty měření je rozdíl hodnot mezi těmito materiály zanedbatelný.  

Použití recyklovaných uhlíkových vláken sice teplotní roztažnost snížilo, ale ne 

dostatečně. Běžně používané materiály pro měřidla dosahují hodnot součinitele délkové 

teplotní roztažnosti 11,5 – 4,5×10-6/K (při teplotě 20 °C). Ke snížení by nepomohlo ani použití 

většího množství recyklovaných uhlíkových vláken, jak na to poukazuje diplomová práce  

Bc. Lukáše Charváta [8]. Jeho práce zmiňuje, že při použití většího množství  

než 40 dsk se již součinitel zásadně nesnižuje. 

Při použití uhlíkových vláken ve formě rovingu nebo tkaniny se naopak součinitel α snížil 

několikanásobně. V obou případech došlo ke snížení přibližně o 95 %. Hodnoty jeho 

aritmetického průměru v teplotním rozsahu 5 – 40 °C dosahovaly rozpětí 3,81 – 2,72×10-6/K 

pro roving a 4,27 – 2,01×10-6/K pro tkaninu. Při teplotě 20 °C (laboratorní prostředí) byly jeho 

hodnoty 3,12×10-6/K pro roving a 3,81×10-6/K. V porovnání s běžně používanými materiály 

pro měřidla jsou tyto hodnoty dokonce nižší než u tvrdokovu (4,5×10-6/K  

při teplotě 20 °C). 

Z hlediska teplotní roztažnosti se tedy směsi s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu nebo 

tkaniny jeví jako vhodné pro použití na měřidla. Mimo to mají zvýšenou chemickou odolnost, 

korozivzdornost a dobré elektroizolační vlastnosti. Dají se proto využít i v prostředích, kde by 

například ocelová měřidla nedala použít. Určitou nevýhodou může ale být menší tvrdost, která 

by výrazně ovlivnila jejich životnost. V případě měření dílů, které by se běžnými měřidly mohly 

vlivem jejich tvrdosti poškodit, by byla tato vlastnost naopak vítána.  

Použití kompozitu z epoxidové pryskyřice a uhlíkových vláken vyniká i z pohledu 

ekonomického. Při porovnání například s cenou sady koncových měrek z oceli nebo keramiky, 
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která může sahat do řádu desítek tisíců korun, by byly možné měrky z těchto kompozitů vyrobit 

za pouhý zlomek této částky. Předpokládaná cena by se mohla pohybovat v řádu stovek korun. 

Měřidla z běžných materiálů se navíc musí opakovaně rekalibrovat (obvykle  

v intervalech 0,5 až 3 roky), čímž jejich cena ještě narůstá. Předpokladem u měřidel 

z kompozitu ale je, že by byla kalibrována pouze prvotně a po uplynutí stanovené doby platnosti 

by se přestala používat a koupila by se nová.  

Výhodou kompozitních měřidel je také potenciální možnost jejich recyklace, spočívající 

v odstranění polymeru jeho pyrolýzou a ve znovuvyužití vyztužujících uhlíkových vláken  

pro jiné účely. 

Kompozitní měřidla mohou být výhodně využita v průmyslových podnicích pro běžné 

dílenské použití, např. pro kalibrace pracovních měřidel, dále v provozech, kde se pracuje  

s agresivními chemikáliemi (galvanizovny, lakovny, obrobny apod.).  

 

  



 

57 

 

6 ZÁVĚR 

Diplomová práce je zaměřena na použití termomechanické analýzy pro výběr vhodného 

kompozitního materiálu na bázi reaktoplastu s uhlíkovými vlákny u nově vyvíjených měřidel 

z plastu pro technické aplikace. 

Hlavním cílem předkládané práce bylo doporučit nejvhodnější materiálové složení 

(reaktoplast + uhlíková vlákna ve formě recyklovaného vlákna, rovingu a tkaniny), které bude 

mít nízký součinitel délkové teplotní roztažnosti (nižší jak teplotní roztažnost oceli,  

tj. α = 11,5×10-6/K hodnota pro 20 °C) a bude vhodné pro vývoj nových měřidel. 

K dosažení vytyčeného cíle bylo nutné nejprve vyrobit a opracovat zkušební vzorky  

na vzorky použitelné pro měření teplotní roztažnosti. Dále vytvořit kompletní metodiku měření 

(postup) teplotní roztažnosti na měřicím systému TMA PT-1000LT (termomechanický 

analyzátor). A v neposlední řadě celkově vyhodnotit naměřené výsledky.  

 K výzkumu byly vybrány čtyři typy materiálových směsí: čistá pryskyřice (tato směs 

byla určena jako referenční), pryskyřice s recyklovanými uhlíkovými vlákny – 40 dsk, 

pryskyřice  

s uhlíkovými vlákny ve formě rovingu a pryskyřice s uhlíkovými vlákny ve formě tkaniny. 

Z každého materiálového složení bylo vyrobeno a proměřeno 10 vzorků ke každé 

materiálové směsi. Součinitel teplotní roztažnosti α byl zkoumán při teplotách 5, 10, 15, 20, 25, 

30, 35 a 40 °C. Z naměřených hodnot se následně vypočítal aritmetický průměr a nejistota 

měření pro jednotlivé teploty. Rozsah měřených teplot byl určen na základě uvážení pracovních 

podmínek, ve kterých by se materiálová směs používala.  

Z naměřených hodnot jasně vyplynulo, že ze zkoumaných materiálových směsí se  

pro měřidla nejvíce hodí použití uhlíkových vláken ve formě rovingu nebo tkaniny. Použití 

recyklovaných uhlíkových vláken neovlivnilo součinitel délkové teplotní roztažnosti 

epoxydové pryskyřice natolik, aby při teplotě 20 °C došlo k poklesu pod hodnotu oceli  

11,5×10-6/K. Hodnota klesla o přibližně 25 %, a to na hodnotu 47,67×10-6/K. U směsí 

s rovingem a s tkaninou klesla hodnota součinitele hluboko pod tuto hranici, a dokonce klesla 

i pod hodnotu součinitele pro tvrdokov 4,5×10-6/K. U obou směsí došlo k poklesu o přibližně 

95 %. Pro roving to byla hodnota 3,12×10-6/K a pro tkaninu 3,81×10-6/K. 

Jak již bylo zmíněno, hlavním cílem této diplomové práce bylo doporučit nejvhodnější 

materiálové složení, které bude mít nízký součinitel délkové teplotní roztažnosti (nižší jak 

teplotní roztažnost oceli, tj. α = 11,5×10-6/K, hodnota pro 20 °C) a bude vhodné pro vývoj 

nových měřidel. Tímto složením jsou epoxydová pryskyřice a uhlíková vlákna ve formě 

rovingu nebo tkaniny. Tohoto závěru bylo docíleno měřením součinitele délkové teplotní 

roztažnosti α pomocí termomechanického analyzátoru TMA PT-1000LT. 
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Dalším krokem ve výzkumu nově vyvíjených měřidel z plastu by mohlo být například 

vyrobení sady koncových či spárových měrek. U této sady by se následně ověřily zde uvedené 

výsledky a také stanovila jejich cena. Takto by se daly konkrétně porovnat s běžnými 

koncovými či spárovými měrkami jak z hlediska jejich vlastností, tak z hlediska 

ekonomického. 

 

Diplomová práce je součástí VaV činnosti v rámci projektu TJ02000175: Výzkum 

koncových měrek z hlediska teplotní roztažnosti a nestandardního složení materiálu. 

Realizace projektu 2019 – 2021.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

TMA termomechanická analýza (termomechanical analysis)  

Al2O3 oxid hlinitý  

SiC karbid křemíku  

UHMW ultra high molecular weight  

PAN polyakrylonitril  

ICTA International Confederation of Thermal Analysis  

LVDT Linear Variable Differential Transformer  

TD termodilatometrie  

   

   

α součinitel teplotní délkové roztažnosti [K-1] 

σ napětí v tahu/tlaku [Pa] 

ε poměrné prodloužení [-] 

Tm teplota tání [°C] 

Tg teplota skelného přechodu [°C] 

F mechanická síla [N] 

S plocha [m2] 

Δd změna délky vzorku [mm] 

d původní délka vzorku [mm] 

ΔT změna teplota vzorku [K] 
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PŘÍLOHA 1 

Certifikát použitého etalonu 
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PŘÍLOHA 2 

Tabulky naměřených hodnot součinitele délkové teplotní roztažnosti 

 

ČISTÁ PRYSKYŘICE 

  

Součinitel délkové teplotní roztažnosti α [10-6/K] 

Teplota [°C] 

Vzorek 5 10 15 20 25 30 35 40 

1 44,84 55,21 62,03 60,90 61,15 62,61 64,80 65,01 

2 49,95 56,16 60,36 61,40 61,41 63,05 64,66 66,03 

3 46,91 55,53 60,83 60,69 61,96 62,35 64,79 65,12 

4 46,71 60,41 63,94 61,82 61,45 63,29 64,12 65,53 

5 48,00 55,59 63,72 61,28 61,41 62,63 64,40 65,11 

6 49,41 55,24 63,64 61,39 61,29 62,85 64,01 65,51 

7 45,75 56,16 62,35 60,93 61,16 62,73 63,76 65,18 

8 49,55 55,99 63,07 61,26 61,18 62,79 63,41 65,03 

9 46,99 56,11 62,60 61,26 61,19 62,73 64,63 65,39 

10 47,88 57,59 61,78 61,43 61,70 62,57 63,30 64,17 

Aritmetický 

průměr α  

[10-6/K] 

47,60 56,40 62,43 61,24 61,39 62,76 64,19 65,21 
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PRYSKYŘICE S RECYKLOVANÝMI UHLÍKOVÝMI VLÁKNY – 40 DSK 

  

Součinitel délkové teplotní roztažnosti α [10-6/K] 

Teplota [°C] 

Vzorek 5 10 15 20 25 30 35 40 

1 42,57 50,34 52,95 52,30 52,94 52,97 53,79 53,55 

2 50,49 57,51 60,80 58,92 59,29 60,02 60,61 60,82 

3 30,17 35,69 37,11 38,12 38,82 37,44 36,69 36,03 

4 33,42 42,91 44,50 51,38 44,78 44,31 43,87 42,21 

5 40,05 44,95 48,23 44,75 40,92 41,10 46,79 50,59 

6 42,28 44,56 47,47 41,96 41,47 43,67 52,89 51,37 

7 38,01 46,43 45,05 51,49 49,67 49,45 36,75 44,88 

8 38,78 40,24 49,90 50,17 50,50 40,45 50,55 37,17 

9 31,02 37,59 37,28 41,63 46,90 43,79 49,03 49,93 

10 39,53 44,53 37,49 45,96 42,77 51,79 40,44 49,50 

Aritmetický 

průměr α  

[10-6/K] 

38,63 44,48 46,08 47,67 46,81 46,50 47,14 47,61 

 

  



 

P2/3 

 

PRYSKYŘICE S UHLÍKOVÝMI VLÁKNY VE FORMĚ ROVINGU 

  

Součinitel délkové teplotní roztažnosti α [10-6/K] 

Teplota [°C] 

Vzorek 5 10 15 20 25 30 35 40 

1 4,34 4,38 4,05 3,47 3,82 3,27 3,46 2,93 

2 5,87 5,31 4,98 4,88 5,02 5,12 4,99 5,42 

3 2,28 3,68 2,83 2,71 2,63 2,74 2,97 2,33 

4 2,28 2,38 2,30 2,26 2,20 2,00 1,78 1,86 

5 3,34 2,15 1,94 2,30 2,09 2,12 1,71 1,57 

6 3,92 4,06 4,03 2,97 3,82 2,83 3,46 2,55 

7 3,69 4,14 3,70 3,36 3,45 2,76 3,17 2,58 

8 2,69 3,90 3,19 3,00 2,81 2,95 3,17 2,90 

9 2,28 4,08 2,95 2,85 3,68 3,09 3,44 2,44 

10 3,44 4,00 2,92 3,42 3,38 3,14 3,25 2,65 

Aritmetický 

průměr α  

[10-6/K] 

3,41 3,81 3,29 3,12 3,29 3,00 3,14 2,72 

 

  



 

P2/4 

 

PRYSKYŘICE S UHLÍKOVÝMI VLÁKNY VE FORMĚ TKANINY 

  

Součinitel délkové teplotní roztažnosti α [10-6/K] 

Teplota [°C] 

Vzorek 5 10 15 20 25 30 35 40 

1 5,61 5,57 5,66 5,11 5,02 4,62 3,82 3,84 

2 4,39 3,22 4,04 3,57 3,52 3,10 2,39 2,32 

3 3,14 0,71 2,01 1,91 1,72 1,54 0,78 0,60 

4 3,48 3,35 3,38 5,01 3,44 2,21 3,82 3,16 

5 4,61 1,45 5,05 3,18 2,48 2,66 1,05 2,80 

6 3,21 4,66 4,63 4,06 2,72 3,11 3,38 1,67 

7 3,79 3,16 3,45 4,59 4,41 2,03 2,80 0,92 

8 5,29 4,49 5,47 4,96 4,36 3,08 1,23 0,95 

9 4,72 2,22 2,47 2,78 4,71 4,10 2,15 2,15 

10 4,42 4,45 2,57 2,97 2,26 3,31 1,56 1,73 

Aritmetický 

průměr α  

[10-6/K] 

4,27 3,33 3,87 3,81 3,46 2,98 2,30 2,01 

 


