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Anotace 

Diplomová práce se zaměřuje na popis predikce pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] 

syntetických kotvících lan. Tyto mechanické parametry budou testovány při tahovém 

namáhání a následně porovnávány s hodnotami vypočítanými na základě teoretických 

vztahů uvedených v teoretické části diplomové práce. Pro stanovení tuhosti lan budou z 

průměrných tahových křivek odečteny tangentové moduly EL a následně dle nich 

hodnocena kvalita kotvících lan. Závěrečná část diplomové práce bude věnována 

vyhodnocení experimentu a formulování závěrů. 

 

Klíčová slova 

Lana, výroba lan, pevnost, tažnost, tahové namáhání, polyamid, polyester, tangentový 

modul. 

 

Annotation 

The master thesis is focused on description of prediction of strength P [N] and breaking 

strain ε [%] of synthetic anchor ropes. These mechanical parameters will be tested at 

tensile stress and after that they will be compared with values calculated on base of 

theoretical formulas mentioned in the theoretical part of the master thesis. For 

assessment the rigidity of the ropes will be from average tensile curves deduced 

tangential modules EL and after that following them there will be evaluated the quality 

of the anchor ropes. The final part of master thesis will be focused on the experiment 

and formulating the conclusions.  

 

Keywords 

Ropes, production of ropes, strength, breaking strain, tensile stresses, polyamide, 

polyester, tangential module. 
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Seznam použitých symbolů: 

T jemnost multifilamentu, pramene, duše [tex] nebo splétaného výrobku [ktex] 

t jemnost vláken [tex] 

m hmotnost multifilamentu, pramene, duše nebo splétaného výrobku o délce l [g] 

l délka multifilamentu, pramene, duše nebo splétaného výrobku o hmotnosti m 
[km] 

d průměr multifilamentu, pramene, duše nebo splétaného výrobku [mm] 

dj průměr jádra daného splétaného výrobku [mm] 

djd průměr jedné duše z jádra daného splétaného výrobku [mm] 

α úhel splétání lana [°] 

β úhel stoupání v jádře lana [°] 

P pevnost lana [N] 

PO pevnost opletu [N] 

PJ pevnost jádra [N] 

PJD pevnost jedné duše z jádra [N] 

POP pevnost jednoho pramene z opletu [N] 

PL pevnost lana [N] vypočítaná podle vztahu uvedeného v teoretické části 

diplomové práce 

f poměrná pevnost [N/tex] 

ε tažnost [%] 

εa tažnost [%] vypočítaná podle vztahu uvedeného v teoretické části diplomové 

práce 

Z zákrut [m-1] 

σ napětí do přetrhu [Pa] 

σn normálové napětí [Pa] 

E Youngův modul pružnosti [Pa] 

S plocha průřezu příze/ multifilamentu, pramene, duše nebo splétaného výrobku 
[mm2] 
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EL tangentový modul [cN/tex] 

R rychlost příčníku [mm/min] 

FT předpětí [kN] 
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Úvod 

Technologie splétání je ve své podstatě jednoduchým procesem, který umožňuje 

vzniknout splétaným výrobkům, např. lanům, šňůrám, lacetkám, prýmkům, apod. Tento 

druh technologie pracuje s jednou podélnou soustavou pramenů, které se vzájemně 

proplétají v úhlopříčném směru a tím vytvářejí výsledný produkt [1, 2]. 

Díky této technologii je možné vytvářet mnoho různých splétaných výrobků, ale 

významnou skupinu tvoří lana a šňůry. Právě u tohoto druhu výrobků je důležité 

sledování a testování jejich mechanických vlastností jako jsou pevnost a tažnost, ale 

také stanovení tuhosti materiálu pomocí tangentového modulu EL. Zmíněné vlastnosti 

jsou do jisté míry ovlivněny technologií výroby a materiálem použitým pro výrobu 

daného lana, popř. šňůry. Dříve se pro výrobu lan používaly přírodní materiály - konopí, 

len, apod. Přírodní materiály jsou v současnosti nahrazeny především materiály 

syntetickými - polyamid, polyester, Kevlar, apod. Při porovnání lan vyrobených ze 

syntetických materiálů a lan vyrobených z přírodních materiálů, se lana ze syntetických 

materiálů vyznačují nižší hmotností, vyšší pevností, vysokou nosností a dobře odolávají 

přírodním vlivům - vodě, mrazu, plísním, apod. 

Pro testování dříve zmíněných vlastností (pevnost, tažnost, tuhost materiálu) byla 

použita syntetická kotvící lana, která poskytla firma Mastrant. Projekt Mastrant byl 

založen v roce 2007, kdy tato firma začínala se dvěma produktovými řadami lan a se 

základním sortimentem kvalitního příslušenství. V současnosti firma nabízí přes 300 

produktů a dodávají zboží do celého světa [32]. Kotvící lana slouží k uchycení stožárů, 

billboardů, antén, apod. Dříve se používala ke kotvení těchto produktů výhradně 

ocelová lana, která jsou v současnosti stále více nahrazována syntetickými kotvícími 

lany. Je tomu tak, především díky skvělým vlastnostem, které syntetické materiály 

poskytují. Lana vyrobená ze syntetických materiálů se vyznačují vysokou pevností, 

nízkou tažností, nízkou navlhavostí, odolností vůči UV záření, odolností vůči 

povětrnostním vlivům a tím i dlouhou životností. Firma Mastrant poskytuje čtyři 

modelové řady syntetických kotvících lan, ale v rámci této diplomové práce je testována 

pouze řada lan s obchodním označením MP - Mastrant Polyester (lana vyrobena z 

polyesterového materiálu). Předložená lana od firmy Mastrant tvoří sérii lan, která bude 

v této práci označena jako 3. série lan (C). 
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Diplomová práce je rozdělena do tří částí - rešeršní, teoretické a experimentální. V 

rešeršní části je uveden popis splétaných výrobků (lan), názvosloví lan, technologie 

výroby a stroje určené pro výrobu splétaných struktur. Dále je rešeršní část zaměřena na 

popis parametrů lan (pevnost, tažnost, průměr lana, zákrut, atd.), které předurčují oblast 

použití daného typu lana. Taktéž jsou v rešeršní části uvedeny přístroje pro tahové 

namáhání a počítačové programy, které sloužily pro měření, ale i následné zpracování 

hodnot měření. Teoretická část diplomové práce obsahuje teoretické modely pro 

výpočet pevnosti PL [N] a tažnosti εa [%] daného lana. Vypočítané hodnoty pevnosti PL 

[N] a tažnosti εa [%] slouží pro porovnání teoretických modelů s experimentálně 

naměřenými hodnotami v experimentální části diplomové práce. V rámci 

experimentální části byl proveden strukturní rozbor a trhací zkouška předložených 

komerčních lan (3. série lan). Na základě údajů získaných při testování 3. série lan (C) 

mohl být zaveden experiment nad rámec zadání práce. Práce je rozšířena ještě o další 

dvě série lan, které se od sebe liší především typem jádra uloženým uvnitř lana. Lana 

byla vyrobena na pletárně v rámci Katedry textilních technologií. U těchto lan byly 

následně taktéž provedeny trhací zkoušky. Závěr experimentální části diplomové práce 

je zaměřen na porovnání modelových pevností PL [N] a tažností εa [%] zavedených v 

rámci teoretické části diplomové práce, s pevností P [N] a tažností ε [%] naměřených 

experimentálně v rámci trhacích zkoušek. Taktéž se závěr experimentální části věnuje 

rozboru tahových křivek jednotlivých lan a tvorbě tangentového modulu EL [N]. 

Závěr diplomové práce je věnován rekapitulaci dílčích závěrů obsažených v 

experimentální části této práce a zhodnocení výsledků práce. Závěr také obsahuje 

stupnici kvality, kde jsou seřazena veškerá lana jednotlivých sérií podle hodnot 

tangentového modulu EL. Tato stupnice kvality určuje vhodnost použití jednotlivých lan 

pro kotvící účely. 
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1 Rešeršní část 

Začátek rešeršní části diplomové práce je zaměřen na popis splétaných výrobků se 

zaměřením na lana a popis materiálů, ze kterých byla vyrobena předložená lana, ale i 

lana vyrobená v rámci katedry textilních technologií. Následuje popis technologie 

výroby, rozdělení splétacích strojů a hlavní části splétacího stroje, na kterém byla 

uskutečněna výroba lan pro experimentální část diplomové práce. Dále jsou uvedeny 

parametry lan, které předurčují oblast použití daného lana. Následuje popis 

mechanických vlastností lan při tahovém namáhání (pevnost, tažnost, počáteční modul), 

včetně popisu trhacích přístrojů určených pro tahové namáhání lan v rámci této 

diplomové práce. V závěru je rešeršní část věnována počítačovým programům, které 

byly využity při měření parametrů lan, ale i při následném vyhodnocování naměřených 

hodnot. 

1.1 Splétané výrobky 

Technologie splétání umožňuje vytvářet výrobky, které se uplatňují v různých oblastech 

nejen každodenního života. Tyto výrobky lze rozdělit do několika kategorií, které vždy 

odpovídají účelu použití, typu stroje, materiálu, apod. [1, 2, 6]. 

Prýmky a šňůrky se mohou vyrábět na plochých, ale i na dutinových strojích. Pro 

výrobu krajek a záclonovin se mohou využívat paličkovací stroje. Nicméně v 

současnosti jsou krajky produkovány především díky osnovním pletacím strojům. Dále 

se touto technologií mohou vyrábět lana a speciální výrobky, jako jsou mechanicky 

odolné kabely. Pro výrobu lan se používají stroje na výrobu stáčených lan, speciální 

splétací stroje nebo mohou být použity i klasické splétací stroje [1, 2, 6]. 

Podle účelu použití lze splétané výrobky rozdělit na použití např. v oděvní, medicínské, 

sportovní oblasti a splétané výrobky určené pro domácnost. Do oblasti oděvních 

splétaných výrobků lze zařadit pruženky, prýmky, lacetky, hadovky, apod. Splétané 

výrobky používané pro sportovní účely jsou především využívány pro výrobu např. 

tenisových raket, rámů jízdních kol, lyží a golfových holí [1, 2, 6]. 
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1.2 Lana 

Lana jsou označována jako jednorozměrné délkové textilie, které se vyznačují svou 

vysokou pevností v tahu, tedy ve směru osy lana a velkou flexibilitou v ostatních 

směrech. Lana se dříve využívala především jako součást větších splétaných výrobků 

(např. pro výrobu sítí), nebo také pro konstrukci mostů, kotvení lodí a zabezpečení. 

V současnosti je lze využít v mnoha oblastech, např. v zemědělství, stavebnictví nebo 

ke sportovním účelům. Konstrukce lana, vlastnosti jednotlivých strukturních prvků a 

jejich vzájemná soudržnost se podílejí na hodnotě výsledné pevnosti a tažnosti lana. 

Lana lze rozdělit hned podle několika hledisek [2, 3]. 

a) Podle použitého materiálu 

 lana ze syntetických materiálů – např. polyester, polyamid a 

polypropylen 

 lana z přírodních materiálů – např. konopí, juta a bavlna 

b) Podle účelu použití 

 statická – určená k zajišťování a držení břemen 

 dynamická – určená k absorbování energie 

c) Podle technologie výroby 

 stáčená 

 splétaná s jádrem i bez jádra 

 ovíjená  

[2, 3] 

1.2.1 Názvosloví 

Dále je pro lepší přehlednost zavedeno názvosloví, které umožní lepší orientaci v textu 

této diplomové práce. Názvosloví je také doplněno o vizuální obrázek případné 

struktury lana (viz obr. 1)  

 Lano - jedná se o textilní produkt, který je vytvořen z jádra a opletu. Pro výrobu 

lan se používají materiály jako polyester (PL), polyamid (PA), Kevlar a jiné. 

Materiál, který byl použit pro výrobu daného lana, předurčuje druh a způsob 

použití. 

 Oplet - soubor vzájemně se křížících pramenů, popř. multifilamentů vlivem 

splétání (např. 32, 40 nebo 48 multifilamentů). 
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 Jádro - soubor duší (např. v počtu 7 - 16 duší). 

 Duše - seskaná ze dvou či více multifilamentů. Multifilamenty jsou spojeny 

stáčením. Duše je součástí pouze jádra. 

 Pramen - seskán ze dvou nebo více multifilamentů. Multifilamenty jsou spojeny 

stáčením. Pramen je pouze součástí opletu. 

 Multifilament - sada filamentů. Jedná se o svazek nekonečných vláken - 

filamentů. 

 Filament/vlákno - jedná se o nejtenčí jednotku (nekonečné vlákno), která je i 

jednotkou základní. Vyráběny jsou nejčastěji z polyamidu nebo polyesteru. 

 
Obrázek 1: Průřez lanem a ukázka jeho jednotlivých částí 

1.2.2 Základní rozdělení lan podle jejich konstrukčního uspořádání 

Lana lze rozdělit do skupin na základě jejich strukturního uspořádání, např. podle 

zákrutu nebo splétacího úhlu: 

a) Lana s poměrně vysokým zákrutem nebo splétacím úhlem: 

 Stáčená lana – do této skupiny patří lana, která jsou tvořena ze tří, čtyř 

nebo šesti pramenů. Pokud je takové lano zatíženo dojde k jeho 

rozkrucování a po uvolnění zatížení dochází ke smyčkování. Průměr 

takového stáčeného lana je do 120 mm. 

 Osmi pramenná splétaná lana – jedná se o lana, která neobsahují 

centrální dutinu, při zatížení se nerozkrucují a při uvolnění nedochází ke 

smyčkování. Tento druh lan je náchylný na oděr, i přesto že pevnost a 

tažnost jsou srovnatelné se stáčenými lany. Průměr tohoto druhu lana je 

do 160 mm. 
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 Osmi a dvanácti pramenná splétaná lana – tato lana obsahují centrální 

dutinu. Jedná se o lana, která jsou populární v malých rozměrech. 

V porovnání s dříve uvedenými typy lan se tato lana vyznačují vyšší 

pevností, ale nižší tažností. Průměr lana je do 120 mm. 

b) Lana s nízkým zákrutem nebo splétacím úhlem – vyznačují se vysokou pevností 

a nízkou tažností. Do této kategorie lze zařadit lana, která se používají pro 

speciální aplikace, jako jsou např. kotvící lana pro plovoucí olejové plošiny nebo 

lana určená k uvazování astronautů. Tato lana se dělí na: 

 Dvojmo splétaná – jedná se o lana, která umožňují rovnoměrný přenos 

zatížení mezi pláštěm a jádrem. Průměr lan je do 240 mm. 

 Lana z paralelních pramenů (přízí, filamentů) s pláštěm – využívají se 

především pro svou schopnost dobře přenášet zatížení s minimálním 

vlivem na protažení, což je ovlivněno především jádrem (z 80 až 85 % je 

využita pevnost multifilamentu v laně). 

 Kernmantle – jedná se o druh lana, který je podobný předchozím typům 

lan, ale splétaný plášť je velmi tenký. Tyto lana se využívají především 

pro jedinečné aplikace, např. pro záchranné práce nebo zachycení pádu 

při horolezení. Pro jádro jsou použity skané příze, z nichž polovina 

obsahuje zákrut Z (pravotočivý) a druhá polovina zákrut S (levotočivý). 

Průměr u tohoto druhu lan se pohybuje mezi 1 až 8 mm.  

c) Stáčená opláštěná lana nebo lana s opláštěnými jednotlivými prameny: - jedná se 

o lana, která mají vysokou hodnotu pevnosti a vysoký modul. Lana jsou odolná 

vůči opotřebení při cyklickém pohybu v kladkách [2]. 

1.2.3 Materiály používané pro výrobu lan 

Lana se v minulosti vyráběla z přírodních materiálů, jako jsou bavlna, konopí, sisal a 

juta. Proto se tato lana vyznačovala výrazně nižší pevností, vyšší hmotností a hůře 

odolávala povětrnostním podmínkám a přírodním vlivům [2, 4].  

V současnosti se lana vyrábí především ze syntetických materiálů - polyamid, polyester 

nebo polypropylen. Používají se i uhlíková vlákna, skleněná vlákna, Dyneema nebo 

speciální aramidová vlákna - Kevlar a Nomex. Zvolený materiál pro výrobu lana, vždy 

odpovídá účelu použití. Lano získává své parametry (např. pevnost, tažnost a odolnost v 

oděru), právě díky použitému materiálu [2, 4]. 
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Materiál, který je v současnosti určen pro výrobu lan musí splňovat i určité požadavky. 

Musí mít vysokou pevnost, nízkou deformabilitu, nízkou hodnotu tečení (creep) a 

poskytovat dostatečnou absorbci rázů. Dále musí odolávat působení okolních vlivů - 

UV záření, hnití a vlhkost. Materiál musí být také odolný vůči tepelnému působení a 

cyklickému namáhání. Dále by tento materiál měl umožňovat snadnou skladovatelnost a 

pomalé stárnutí [2, 4]. 

1.2.3.1 Polyamid 

Hlavním zástupcem syntetických materiálů, které se používají pro výrobu lan, je 

polyamid. Oproti lanům z přírodních materiálů vykazují lana vyrobená z polyamidu 

dvojnásobnou pevnost v tahu. Tato lana mají také poloviční hmotnost, dobrou odolnost 

vůči opakovanému mechanickému namáhání, vysokou elasticitu, nízkou navlhavost, 

minimálně čtyřnásobnou životnost a dobrou cenovou dostupnost [1, 4]. 

Polyamidová vlákna se taví při teplotě vyšší než 150 °C. Chemickou podstatou se blíží 

k vlně. Jedná se o produkt polykondenzace diaminu a kyseliny dikarbonové nebo adiční 

polymerizace laktámů. Pro barvení polyamidu lze využít téměř všech textilních barviv. 

Nevýhodou polyamidu je slabá odolnost vůči působení kyselin, lehké nabíjení statickou 

elektřinou a při vyšším obsahu vlhkosti dochází k mírnému poklesu pevnosti. Snižování 

pevnostních charakteristik je způsobeno předčasným stárnutím materiálu, které je 

zapříčiněno především UV zářením [1, 4].  

Nejčastěji používané polyamidy jsou polyamid 6 (PA 6) a polyamid 6.6 (PA 6.6). 

Polyamidu 6 (obchodní označení Silon) je méně pevné vlákno a má teplotu tavení na 

220 °C, což je způsobeno méně vhodným uspořádáním vodíkových vazeb. Polyamid 

6.6 je vlákno pevnější a díky vhodnému uspořádání vodíkových vazeb má teplotu tavení 

na 256 °C [1,4]. 

1.2.3.2 Polyester 

Polyesterová vlákna (PL) mají podobné vlastnosti jako polyamidová. Vyznačují se 

nízkou navlhavostí, dobrou odolností vůči oděru a opakovanému namáhání. Lana 

vyrobená z polyesterových vláken jsou odolnější vůči UV záření a rychleji schnou než 

lana vyrobená z polyamidových vláken [1, 4]. 
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Polyesterová vlákna se taví při teplotě vyšší než 200 °C. Klasická polyesterová vlákna 

jsou produktem polykondenzace etylénglykolu a kyseliny tereftalátové. Nevýhodou je 

vysoká měrná hmotnost, vysoká žmolkovitost, nízká odolnost vůči působení alkalických 

roztoků (pH>7) a nabíjí se statickou elektřinou. Polyesterová vlákna lze snadno tvarovat 

a modifikovat. Také u těchto vláken lze záměrně pozměnit sráživost, žmolkovitost, 

elasticitu a barvitelnost [1, 4]. 

1.3 Technologie výroby 

1.3.1 Technologie splétání 

Splétání lze zařadit mezi textilní techniky, které se s časem vyvíjely do dnešní podoby. 

Dříve se jednalo o ruční splétání výrobků, které usnadňovaly životní podmínky např. 

provazy, proutěné košíky, lana, apod. Pro ruční splétání bylo zapotřebí nejméně tří 

pramenů. 

Až v roce 1748, Thomas Walford zažádal o první patent na splétací stroje v 

Manchesteru. V 19. století se technologie splétání nadále rozvíjela, zvláště v městě 

Wuppertal. Johann Heinrich Bockmuhl vytvořil první mechanický splétací stroj [1, 5, 

6]. 

Nejen v současnosti, ale i v minulosti byly mechanické vlastnosti rozhodujícím 

parametrem pro výrobky vytvořené technologií splétání. Současné technologické 

možnosti a znalosti umožňují vyrábět splétané výrobky sofistikovanějším způsobem, 

než tomu bylo v minulosti. Nyní se pomocí této technologie vytvářejí především 

výrobky, jako jsou lana, šňůry, ochranné obaly trubek a hadic, apod. Tato technologie 

může také sloužit pro vytváření výrobků, které se využívají v oblasti zdobení a 

zkrášlování jiných výrobků – prýmky, dutinky, lacetky, šňůrky, apod. [5, 6]. 

Technologie splétání je ve své podstatě jednoduchý proces, při kterém dochází k výrobě 

prýmků, stužek, krajek, prádlových gum, dutinových výrobků, tkaniček do bot, šňůr, 

oplétání kabelů, apod. Základní funkcí je vzájemné proplétání jednoho nebo několika 

soustav pramenů v úhlopříčném směru. Při porovnání technologie splétání s technologií 

tkaní je možné si povšimnout několika rozdílných charakteristických rysů mezi těmito 

technologiemi, které jsou pro každou z nich typické. Na obr. 2 je znázorněn podstatný 

rozdíl mezi těmito technologiemi. Technologie tkaní je založena na principu 

vzájemného provázání dvou soustav nití - osnovy a útku. Oproti tomu, technologie 
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splétání využívá pouze jednu podélnou soustavu nití, které jsou navzájem překříženy. 

Prameny procházejí výrobkem v podélném směru a vlivem vzájemného překřížení, tedy 

splétání dochází k vytváření souvisle uspořádaného útvaru [5, 6, 8]. 

 

 
Obrázek 2: Rozdíl mezi a) tkanou strukturou a b) splétanou strukturou v relaxovaném 

stavu (tzn. úhly v kosočtverečných jednotkách výrobku jsou shodné) [5] 
 

1.3.2 Technologie oplétání 

Tato technologie je založena na podobném principu jako technologie splétání, ale zde se 

výsledný výrobek skládá z opletu a jádra. Jádro je oplétáno (splétáno) stejným nebo 

odlišným materiálem, který byl použit v jádře daného lana. Hlavní nosnou funkci v 

tomto případě plní jádro a oplet slouží pouze k soudržnosti jádra a jeho ochraně před 

různými mechanickými, chemickými, tepelnými a jinými vlivy [1, 5, 6]. 

V případě takto vytvořeného lana může být jádro tvořeno několika paralelně vloženými 

přízemi (popř. multifilamenty) nebo přízemi, které mohou být vzájemně spojeny 

zákrutem, a tím dojde k vytvoření duše. Lano má často pestrobarevný oplet, který slouží 

např. pro lepší viditelnost. Díky změnám barev v různobarevném opletu, lze také 

posuzovat poškození opletu (vlivem oděru, UV záření, chemikáliemi, apod.) [1, 5]. 

Oplet lana může být vytvořen v plátnové nebo keprové vazbě. Jestli bude v opletu lana 

vznikat plátnová nebo keprová vazba, je dáno vzájemným postavením běžců na 

splétacím stroji. Na obr. 3 vlevo je ukázka postavení běžců pro vytvoření plátnové 

vazby v opletu lana. Na stejném obrázku vpravo je názorně ukázáno postavení běžců 

pro vytvoření keprové vazby v opletu lana [2]. 
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Obrázek 3: A - vodící dráhy pro vznik plátnové vazby, B - vodící dráhy pro vznik 

keprové vazby [2] 

1.4 Rozdělení splétacích strojů 

a) ploché splétací stroje – určené pro výrobu plochých výrobků 

b) dutinové splétací stroje – určené pro výrobu dutinových výrobků 

c) paličkovací stroje – určené pro výrobu krajek a krajkových výrobků 

[7] 

1.4.1 Dutinové splétací stroje 

Dutinové splétací stroje jsou složeny ze soustavy tzv. křídlových kol, které slouží pro 

pohánění běžce v příslušné vodící dráze. Křídlová kola jsou uspořádaná do tvaru 

uzavřeného kruhu (viz obr. 4). Tento typ stroje musí obsahovat nejméně čtyři křídlová 

kola [7].  

Běžce jsou na koncích křídel umístěny tak, aby v místě odvalování nemohlo dojít k 

setkání dvou běžců. Běžce procházejí vodící dráhou splétacího stroje a pohybují se 

současně ve dvou drahách. Jedna část běžců se pohybuje po vnějším úseku a druhá část 

běžců se pohybuje ve vnitřním úseku vodící dráhy splétacího stroje. V místě, kde 

dochází k přechodu běžců z vnitřní do vnější vodící dráhy splétacího stroje, dochází ke 

vzniku křížení nití. Vazný bod vzniká provazováním při splétání, tedy při křížení nití 

[7]. 
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Obrázek 4: Příklad uzavřené vodící dráhy dutinového splétacího stroje [7] 

 

1.4.2 Ploché splétací stroje 

Princip vytváření výrobku na plochém splétacím stroji je obdobný jako u dutinového 

splétacího stroje. Především se liší v uspořádání křídlových kol, které jsou umístěny do 

tvaru otevřeného kruhu s vratným pohybem běžců (viz obr. 5), kdežto u dutinového 

splétacího stroje jsou uspořádány do tvaru uzavřeného kruhu. Na každém z konců dráhy 

jsou uložena tzv. vratná kola s lichým počtem běžců. Vodič vede pomocí čepů 

křídlových kol otvory výplň [7]. 

 

 
Obrázek 5: Příklad otevřené vodící dráhy plochého splétacího stroje [7] 
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1.5 Hlavní části splétacího stroje 

1.5.1 Křídlová kola 

Základem každého splétacího stroje je soustava křídlových kol, které pohánějí běžce s 

cívkou v příslušné vodící dráze daného splétacího stroje. Křídlová kola mají po svém 

obvodu zářezy, do kterých zapadnou unášecí trny běžců. Každému typu splétacího 

stroje odpovídají křídlová kola, která se odlišují od ostatních počtem zářezů v jejich 

obvodu. Ve spodní části křídlových kol jsou umístěna ozubená kola, která zajišťují 

otáčivý pohyb z jednoho křídlového kola na druhé křídlové kolo [7, 8].  

Obrázek 6 znázorňuje unášení běžce vodící dráhou. Běžec (1) je vodící dráhou unášen 

pomocí unášecího trnu (2), na který působí křídla (4) horních (6) a spodních (5) 

křídlových kol. Pro správný pohyb běžce v rámci vodící dráhy slouží vodič běžce (2) s 

oboustranným břitem - tedy unášecí trn. Pohyb běžce správným směrem v dráze vrchní 

desky (3) je ovlivněn tvarem vodící stopky [7, 8]. 

 
Obrázek 6: Unášení běžce vodící dráhou [7] 

1.5.2 Běžec 

U plochých splétacích strojů se běžce pohybují pouze v rámci jedné vodící dráhy, a 

proto vytváří plochý výrobek. Oproti tomu u dutinových splétacích strojů se běžce 

pohybují ve dvou protiběžných vodících drahách a tím dochází k vytvoření dutinového 

výrobku [2, 7, 8]. 

Na obrázku 7 je možné vidět příklad možného provedení běžce. Spodní část běžce je 

tvořena unášecím čepem (1), kterým je daný běžec unášen pomocí zářezu v křídlovém 

kole. Vodící dráha v ocelové desce slouží pro vedení běžce v příslušné dráze a vodič 
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zde přiléhá z obou stran spodní (2) i horní (3) přírubou. Vedení běžce je zde zajištěno 

pomocí vodiče (4) jehož uspořádání odpovídá tvaru lodičky. Trn (5) je upevněn na 

horní přírubě a na tomto trnu je otočně nasazena cívka s nití (6), jejíž spodní příruba je 

opatřena rohatkou, do které zapadá západka (7). Nit (8), která je vedena z běžce ke 

sběrači, musí být udržována pod stálým napětím i když dojde ke změně vzdálenosti 

běžce od sběrače. Zajištění konstantní tahové síly v přízi bývá realizováno závažím 

nebo pružinou [2, 7, 8]. 

  
Obrázek 7: Příklad běžce splétacího stroje. 1 - unášecí čep, 2 - vodící destičky, 3 - vodič, 4 
- západka, 5 - niťová zarážka, 6 - uvolňovač, 7 - cívka s materiálem, 8 - základní pružina, 

9 - palec uvolňovače [7] 

1.5.3 Sběrač nití 

Sběrač nití určuje místo, ve kterém dochází k vlastnímu splétání nití - sběrný bod. 

Obsahuje seřiditelné parametry, jako je tvar sběrače, průměr a místo uložení. Tyto 

seřiditelné parametry umožňují nastavení hustoty vyráběného zboží. U plochých, ale i u 

dutinových splétacích strojů je tento sběrný bod umístěn nad středem kruhové vodící 

dráhy [7]. 

1.5.4 Vodiče výplně 

Slouží pro vedení výplňkového materiálu. Vedení materiálu je umožněno buď pomocí 

vodičů, které jsou upevněny na čepech křídlových kol nebo pomocí vodičů trubkových, 

které jsou umístěny uprostřed dráhy běžců [7]. 
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1.6 Parametry lan 

Následující kapitola bude zaměřena na popis parametrů lan, které předurčují výsledné 

chování lana a tedy i oblast jeho použití. Tyto parametry mohou být rozděleny do dvou 

podskupin - geometrické parametry a mechanické parametry. Struktura lana může být 

popsána především pomocí geometrických parametrů, jako jsou úhel splétání α [°], 

průměr d [mm], apod. Jsou to takové parametry, které určují "tvar" výrobku. Správná 

funkce lana není zajištěna pouze vhodnými geometrickými parametry, ale také 

parametry mechanickými. A právě mechanické parametry lana určují především jeho 

oblast použití.  

1.6.1 Geometrické parametry 

Jak již bylo uvedeno dříve, geometrické parametry lana předurčují jeho výsledný "tvar". 

Jedná se o hlavní parametry, které se podílejí na strukturním uspořádání lana. Mezi tyto 

parametry lze zařadit např. jemnost T [tex], průměr lana d [mm], apod. 

Jemnost T [tex] 

Jemnost T je definována jako hmotnost multifilamentu, duše, popř. pramene m [g] na 

jednotku jeho délky l [km]. Jemnost lze vyjádřit podle následujícího vztahu 

=  [ ] [ ] = ∙ ∙ = ∙  , (1) 

kde T je jemnost multifilamentu, duše, popř. pramene [tex], m je hmotnost 

multifilamentu, duše, popř. pramene [g] o délce l [km][4, 12]. 

Jemnost lana je udávána v jednotkách [ktex] a proto je jeho jemnost definována jako 

hmotnost splétaného výrobku m [g] na jednotku jeho délky l [m]. 

Úhel splétání α [°] a úhel stoupání β [°] 

Jedná se o jeden z nedůležitějších parametrů splétané struktury a je definován jako úhel 

splétání α [°], mezi osou splétaného výrobku a osou multifilamentu, popř. pramene (viz 

obr. 8). Taktéž se může jednat o úhel stoupání β [°], mezi osou duše a osou 

multifilamentu. Pokud se jedná o symetrickou strukturu s homogenními multifilamenty, 

může být úhel splétání α [°], vyjádřen jako polovina úhlu mezi multifilamenty αm [°], 

=  , (2) 
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kde α je úhel splétání [°] a αm je úhel, který svírají mezi sebou multifilamenty [°].  

V některých případech (především u tubulárních splétaných struktur) je úhel šroubovice 

použit jako splétaný úhel α [°] a potom platí = 90° −  , (3) 

kde αhelix je úhel šroubovice [°] a α je úhel splétání [°]. 

Měření úhlu šroubovice ve splétaném výrobku je velmi komplikované a proto se uvádí 

především úhel splétání α [°]. Jedná se o hlavní geometrickou charakteristiku splétané 

struktury a ovlivňuje několik mechanických a geometrických vlastností výsledného 

produktu, především prodloužení lan při tahovém namáhání. Úhel splétání α [°] je 

jediným parametrem, který může být upraven nebo zcela změněn rychlostí odvádění 

splétaného výrobku při jeho výrobě na splétacím stroji. Čím je vyšší odtahová rychlost, 

tím nižší úhel splétání α [°] bude vytvořen [22]. 

Pro lepší přehlednost je také zaveden úhel stoupání β [°]. Tento úhel se měří pouze u 

jednotlivých duší nebo celého jádra daného lana. Princip měření je totožný jako u úhlu 

splétání α [°]. 

 
Obrázek 8: Úhel splétání lana [27] 

 
Průměr lana d [mm] 

Oplet lana je tvořen určitým počtem pramenů. Na každém prameni lze vytvořit vrchol, 

který vznikne určením polohy bodu na obvodu pramenu, jenž je nejvzdálenější od 

středu lana. Spojením těchto vrcholů vznikne pomyslná kružnice. Průměr lana je pak 

tedy roven největší vzdálenosti těchto vrcholů, které leží na pomyslné kružnici proti 

sobě [29, 30]. 
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Na obr. 9 je názorně ukázán příčný řez lana, ze kterého lze stanovit jeho průměr. 

Průměr lana je značen jako d, ds je průměr jednoho pramene v opletu, dC je průměr 

jádra, dCs je průměr jedné duše v jádru, dCC je průměr centrální duše v jádru, dP je 

průměr rozteče lana, dI je průměr vnitřního prostoru lana a qS je mezera mezi prameny 

v opletu [29]. 

 
Obrázek 9: Symboly a popis průřezu lana a jádra [29] 

Zákrut Z [m-1] 

Zákrut je vyjadřován jako počet zákrutů na délkovou jednotku metr [m]. Zákrut může 

být pravotočivý (Z) nebo levotočivý (S). Pro výpočet zákrutu se vychází ze 

zjednodušené představy o vlákně a přízi, viz obrázek 10. Povrchová vlákna na přízi o 

průměru D [mm] mají tvar šroubovice a určitý úhel sklonu α [°]. Výška jednoho ovinu 

je 1/Z. Pokud si představíme, že příze je válec, jehož plášť lze rozvinout vznikne 

pravoúhlý trojúhelník [26]. Tuto představu lze využít i při modelové situaci pramen - 

lano. Kdy dřívější osa příze je nyní osou lana. Dřívější úhel sklonu vlákna α [°] vůči ose 

příze je nyní úhel splétání α [°] pod kterým je pramen v opletu uložen vůči ose lana.  
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Obrázek 10: Vznik pomyslného trojúhelníku pro jednodušší stanovení parametrů [26] 

Poté lze díky této představě o vzniku pomyslného trojúhelníku odvodit vztah pro 

výpočet intenzity zákrutu. Vztah  = ∙1 = ∙ ∙  , (4) 

 

kde α je úhel sklonu vlákna [°], D je průměr příze [m] a Z je zákrut příze[m-1]. 

Pokud by byla představa aplikovaná pro situaci pramen - lano, pak by α byla úhel 

splétání [°], D by byl průměr pramene [m] a Z by byl zákrut pramene. 

Ze vztahu 4 lze odvodit  = ∙  , (5) 

kde Z je zákrut příze [m-1], α je úhel sklonu vlákna [°] a D je průměr příze [m] [26].  

Při aplikaci do situace pramen - lano, by Z byl zákrut pramene, α by byla úhel splétání 

[°] a D by byl průměr pramene [m]. 

Pevnost multifilamentu při tahovém namáhání je také značně ovlivněna zákrutem Z [m-

1]. Nejprve pevnost multifilamentu roste vlivem zákrutu. Dochází k vyrovnávání 

slabých míst v jednom filamentu díky působení sousedních filamentů. Poté, ale dochází 

k poklesu pevnosti, který je zapříčiněn sklonem filamentů vzhledem k ose 

multifilamentu (síla v jednotlivých filamentech má jiný směr než síla, která působí v 
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celém svazku - multifilamentu). Proto lze stanovit, že čím vyšší je hodnota zákrutového 

koeficientu, tím nižší pevnost lze očekávat [36]. 

Průměr jádra dj [mm] 

Vztah pro výpočet průměru jádra dj lze odvodit ze vztahu = ∙ ∙  , (6) 

kde β je úhel stoupání [°], dj je průměr jádra [mm] a Z je zákrut multifilamentu [m-1]. 

Ze vztahu (6) lze odvodit vztah pro výpočet průměru jádra dj 

= ∙   , (7) 

kde dj je průměr jádra [mm], β je úhel stoupání [°] a Z je zákrut multifilamentu [m-1]. 

1.6.2 Mechanické parametry 

Mechanické vlastnosti poukazují na kvalitu vláken, multifilamentů, ale i celých výrobků 

(např. lan). Zejména pokud se jedná o vlákenný materiál určený pro technické účely, 

kde je důležitá odolnost vůči tahovým deformacím. Ultimativní charakteristiky (pevnost 

P [N], tažnost ε [%], poměrná pevnost f [N/tex], atd.) vyjadřují mechanické vlastnosti 

daného materiálu. 

Pevnost (síla do přetrhu) P [N] 

Jedná se o charakteristiku, která se řadí mezi základní mechanické vlastnosti. Pevnost P 

[N] je charakterizována jako maximální hodnota tahové síly, které je možné dosáhnout 

ve vlákně, svazku vláken, ale i u pramenů, lan, apod. Základní jednotkou pevnosti je 

newton [N] [4, 10, 13].  

Poměrná pevnost f [N/tex] 

Poměrná pevnost f [N/tex] je nejčastěji používaným parametrem v textilním průmyslu, 

který umožňuje lepší vzájemné porovnání naměřených hodnot. Poměrná pevnost 

testovaného výrobku (např. lana) je maximální hodnota specifického napětí v tomto 

výrobku. Specifické napětí je definováno jako tahová síla vztažená na jednotku jemnosti 

daného výrobku. U lana se poměrná pevnost vztahuje na jednotku jemnost lana [4, 13]. 
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Poměrnou pevnost lana lze vyjádřit vztahem 

=  , (8) 

kde f je poměrná pevnost [N/tex], P je pevnost splétaného výrobku [N] a T je jemnost 

lana [ktex]. 

V textilním průmyslu se poměrná pevnost f vyjadřuje především v jednotkách [N/tex]. 

Poměrnou pevnost f lze také vyjádřit v jednotkách [N/mm2]. Poté je zapotřebí zavést 

vztah pro výpočet plochy průřezu splétaného výrobku S, který lze vypočítat jako 

= ∙4  , (9) 

kde S je plocha průřezu splétaného výrobku [mm2] a D je průměr splétaného výrobku 

[mm]. 

Napětí do přetrhu σ [Pa] 

Napětí do přetrhu σ [Pa] je vyjádřeno následujícím vztahem  

kde σ je napětí do přetrhu [Pa], F je absolutní síla [N] a S je plocha příčného řezu [m2]. 

Napětí do přetrhu je tedy vyjádřeno, jako absolutní síla, která je přepočítaná na jednotku 

plochy průřezu testovaného výrobku. Jelikož je plocha průřezu výrobku parametr, který 

je těžko stanovitelný, přepočítává se absolutní síla na jemnost výrobku a jedná se o 

poměrnou pevnost f v jednotkách [N/tex] [4, 13]. 

Tažnost (deformace do přetrhu) ε [%] 

Jedná se o mechanický parametr, který úzce souvisí s pevností P [N] testovaného 

výrobku, např. pramene, lana. Odpovídá prodloužení daného úseku výrobku v 

okamžiku přetrhu a vyjadřuje se v procentech z upínací délky [4, 13].  

Tažnost ε lze vyjádřit následujícím vztahem 

= − ∗ 10 = ∆ ∗ 10  , (11) 

=          = [ ] , (10) 
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kde ε je poměrné prodloužení výrobku (pramene, duše, lana) [%], Δl je absolutní 

deformace [mm], l je celková délka výrobku po natáhnutí [mm] a lt je původní délka 

výrobku, tedy upínací délka [mm] [4, 13]. 

Youngův modul pružnosti E [Pa] 

Youngův modul pružnosti E je materiálová konstanta, která slouží k posouzení 

pružnosti testovaného výrobku (např. lana) v tahu. Jedná se o konstantu úměrnosti mezi 

normálovým napětím v tahu σ a poměrným prodloužením ε. Modul pružnosti lze tedy 

vyjádřit vztahem 

=  , (12) 

kde E je Youngův modul pružnosti [Pa], σ je normálové napětí [Pa], ε je relativní 

prodloužení [33]. 

1.7 Parametry lan při tahovém namáhání 

Následující kapitola diplomové práce bude zaměřena na popis predikce pevnosti P [N] a 

tažnosti ε [%] nejen vláken, ale i celého svazku vláken. Jelikož lano může být z 

geometrického hlediska po zavedení určitých zjednodušení chápáno, jako svazek 

vláken. Tato kapitola bude také zaměřena na popis měření pevnosti P [N] a tažnosti ε 

[%] textilních délkových útvarů, např. lan. 

1.7.1 Pevnost 

Pevnost P [N] daného materiálu může být zjištěna experimentálně nebo teoreticky tzv. 

matematickým modelem. Při experimentálním hodnocení dochází k protahování 

materiálu do přetrhu, při kterém se vyjadřuje prodloužení v milimetrech a síla 

v newtonech [11].  

Pevnost P [N] je nejběžněji stanovovanou fyzikálně-mechanickou veličinou. Také se 

jedná o nejdůležitější vlastnost z hlediska bezpečnostních charakteristik. Pevnost P [N] 

daného výrobku je testována na trhacím přístroji, tzv. dynamometru. Na zkoušený 

materiál se působí tahovou silou a udávají se hodnoty deformačních veličin. U 

délkových textilií se pevnost měří formou jednotlivých vláken, svazků vláken nebo 
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celých výrobků (pramenů, lan, apod.), ale u plošných textilií se pro testování používá 

proužková metoda Strip nebo Grab, průtlak přes membránu atd [11].  

Při tahovém namáhání je délková textilie pomocí vhodného mechanického zařízení 

protahována do přetržení a zaznamenává se tržná síla F [N] a prodloužení ε [%] při 

přetrhu. Podmínky testování délkových textilií jako jsou upínací délka lt [mm], rychlost 

příčníku R [mm/min] a předpětí FT [kN] vždy odpovídají příslušným normám. Je možné 

na základě dohody změnit testovací podmínky (kratší/delší upínací délka, vyšší/nižší 

rychlost pohybu příčníku a vyšší/nižší hodnota předpětí), ale takto upravené podmínky 

musí zůstat zachovány v rámci jednoho cyklu testování a dodržovány u všech měření. 

Norma ČSN EN ISO 2062 uvádí, že pro testování přízí se používá upínací délka 500 

mm a hodnota předpětí bývá 0,5 cN/tex. Pro testování lan existuje příslušná norma ČSN 

EN ISO 2307, ve které je možné se dočíst, že lana vyrobená ze syntetického materiálu 

jsou testována při upínací délce 400 mm. Dále uvádí, že testování lan probíhá při 

rychlosti příčníku 250±50 mm/min. V normě je taktéž uvedeno, že každému průměru 

lana odpovídá určitá hodnota předpětí, např. lano, které má průměr 4 mm bude 

testováno s předpětím odpovídající hodnotě 0,020 kN. Hodnotu lze stanovit na základě 

vzorce [11, 18, 20] 

= 8 ∙ 0,01     [ ], (13) 

kde FT je předpínací síla [kN], nref je průměr lana [mm]. 

Pro měření pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] testovaného výrobku lze využít několika 

typů trhacího přístroje, např. trhací přístroj značky Instron, Testometric, TIRA Test. 

Tyto přístroje se liší především rozdílným ovládáním. Některé přístroje měří s 

konstantním nárůstkem síly a jiné s konstantním nárůstkem protažení.  

Vlivem tahového namáhání pramene či jiného textilního délkového útvaru dochází k 

jeho prodloužení a následně i k jeho deformaci. Celý textilní délkový útvar je tak pevný, 

jako jeho nejslabší místo, ve kterém dochází vlivem zatěžování k přetrhu [13]. 

Přístroj má čelisti umístěné proti sobě v horizontální poloze a mezi těmito kleštinami je 

napnut testovaný materiál. Materiál je mezi čelistmi napnut při předem daném předpětí 

FT [kN], které je dáno materiálem a typem délkového útvaru, který je testován na 

trhacím přístroji. Jak již bylo uvedeno dříve v normě ČSN EN ISO 2307 pro testování 
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lan, je stanovena hodnota předpětí FT [kN] na základě průměru lana. Při zahájení testu 

dochází k pohybu vrchní čelisti směrem od spodní čelisti. Přístroj průběžně 

zaznamenává naměřené hodnoty síly v newtonech [N], protažení v milimetrech [mm], 

atd. v závislosti na čase. Přístroj při přetrhu testovaného materiálu vrátí kleštiny zpět do 

původní polohy, která odpovídá upínací délce lt [mm]. [9, 18]. 

Pro zajištění podmínek měření je zapotřebí, aby dynamometr obsahoval silové články, 

které je možné vyměnit za jiné s ohledem na podmínky měření a testovaný materiál. 

Existuje několik typů silových článků, které se liší svou nosností nebo kapacitou a díky 

těmto odlišnostem je dána jejich různorodá citlivost např. silový článek, který je 

schopen měřit s vysokou přesností ±0,2% zjištěného údaje, ale tento silový článek lze 

využít pouze pro materiály, jejichž síla do přetrhu nepřesahuje 500N. Dalším příkladem 

je silový článek, který je možné použít pro materiály, jejichž síla do přetrhu nepřesáhne 

5000N, ale v tomto případě měří s přesností ±1% zjištěného údaje. Rychlost posuvu 

příčníků R [mm/min] je u přístroje nastavována v rozmezí 0,5 – 500 mm/min a ve 

výjimečných případech ji lze nastavit až 1000 mm/min [9]. 

Při testování lan se hodnota upínací délky lt [mm] pohybuje v rozmezí 400 - 2000 mm. 

Nastavení upínací délky lt [mm] je ovlivněno materiálem, ze kterého je lano vyrobeno a 

průměrem daného lana. S čím větší upínací délkou lt [mm] se pracuje, tím je větší 

pravděpodobnost výskytu slabého místa na testovaném výrobku a dochází k dřívějšímu 

přetrhu, což výrazně ovlivňuje výsledky měření [9, 18]. 

U jemnějších a hladších materiálů může během měření pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] 

docházet k prokluzům. Tento nežádoucí efekt vzniká již po spuštění testu a lze mu 

předejít např. zdrsněním povrchu upínacích kleštin nebo nahrazením kleštin kleštinami s 

lepším způsobem uchycení materiálu (kleštiny ovíjecí) [9]. 

Pro testování lan, ale i jednotlivých částí lana v rámci této diplomové práce byly využity 

dva trhací přístroje - Testometric M350-5CT a TIRA Test 2300. Trhací přístroj 

Testometric je určený k různým testům (měření v tahu, tlaku, ohybu, cyklické 

namáhání, apod.) různorodých materiálů. Přístroje Testometric umožňují vyhodnotit 

mechanické vlastnosti a tahové křivky jednotlivých zkoušek testovaného materiálu. 

Jedná se o stolní, dvou sloupový přístroj řízený počítačem (viz obr. 11). Kapacita stroje 

je 5 kN a rychlost posuvu příčníku R [mm/min] se pohybuje v rozmezí 0,001 až 2000 

mm/min [14]. 
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Materiály testované na trhacím přístroji TIRA Test 2300 jsou testovány v tahu, tlaku a 

ohybu za normálních testovacích podmínek. Použitý software umožňuje práci 

v operačním systému Microsoft Windows®. Jedná se o modernizovaný 

elektromechanický zkušební přístroj, který je řízený pomocí PC (viz obr. 12). Kapacita 

stroje je 100 kN a obsahuje dva zkušební prostory [15, 16]. 

Na obr. 13 je ukázka tahové křivky příze. Je zde patrný vliv působící síly na 

prodloužení příze. V oblasti 0 - P dochází k pružné deformaci, proto se tato část nazývá 

oblastí pružných deformací. V této fázi křivky se po uvolnění zatížení vrací 

deformovaný materiál zpět do původního stavu. V této oblasti může u některých 

textilních délkových útvarů docházet k uplatňování Hookova zákona [13] 

 
Obrázek 11: Testometric M350-5CT 

 

 
Obrázek 12: TIRA Test 2300 
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= ∗  , (14) 

kde σn je normálové napětí [Pa], ε je relativní prodloužení a E je Youngův modul 

pružnosti [Pa]. 

Vyšší hodnota modulu pružnosti E [Pa] se projevuje i vyšší tuhostí zkoušeného 

materiálu. U většiny textilních materiálů se Hookův zákon uplatňuje pouze v malé 

oblasti, ale existují i takové textilní materiály, kde se tato oblast neprojeví vůbec. Modul 

pružnosti může být u některých materiálů (např. textilních) obtížně stanovitelný, 

protože se dané materiály chovají od počátku nelineárně. U textilních materiálů se 

většinou v počátku neobjevuje oblast pružné deformace, ale od počátku procházejí 

oblastí částečně plastickou a částečně elastickou. Tangentový modul pro lana EL 

[cN/tex], lze vyjádřit vztahem 

=    , (15) 

kde EL je tangentový modul [cN/tex], σ je specifické napětí [cN/tex] a ε je poměrné 

prodloužení. 

Bod P je označován jako mez pružnosti a za tímto bodem dochází k projevům plastické 

deformace až do místa meze kluzu (bod S). Mez kluzu (v tomto případě bod S) se u 

většiny textilních materiálů nevyskytuje (především u přírodních materiálů). Poté 

dochází k prodlužování příze a následně k jejímu přetrhu, v tomto případě v bodě A. 

Body B a C jsou souřadnice místa přetrhu (bodu A). Bod B náleží ose x - poměrné 

prodloužení [%], tudíž odpovídá poměrnému prodloužení testované příze v okamžiku 

přetrhu. Bod C leží na ose y - síla [N] a odpovídá síle v okamžiku přetrhu [13]. 
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Obrázek 13: Tahová křivka namáhání příze [13] 

 

1.7.1.1 Vzorce pro výpočet pevnosti svazku 

Tyto vzorce je možné použít za předpokladu, že všechna vlákna ve svazku mají stejnou 

jemnost t [tex], stejnou tahovou pracovní křivku S, stejnou pevnost P [N] a stejnou 

tažnost ε [%] [10]. 

Jemnost svazku T [tex] lze vypočítat následujícím vztahem = ∙  , (16) 

kde T je jemnost svazku [tex], n je počet vláken ve svazku a t je jemnost vláken [tex]. 

Tažnost svazku εΣ [%] lze vyjádřit následujícím vztahem =  , (17) 

kde εΣ je tažnost celého svazku vláken [%], ε je tažnost jednoho vlákna [%]. 

Specifické napětí ve vlákně σ [Pa] lze vyjádřit za pomocí vztahu 

= ( ) , (18) 

kde σ je specifické napětí ve vlákně [Pa], S(ε) je tahová síla ve svazku a t je jemnost 

vlákna [tex]. 

Specifické napětí ve svazku σΣ [Pa] je možné vypočítat následujícím vztahem 
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=  , (19) 

kde σΣ je specifické napětí ve svazku [Pa] a σ je specifické napětí ve vlákně [Pa]. 

Pevnost svazku PΣ [N] lze vyjádřit následujícím vztahem = ∙  , (20) 

kde PΣ je pevnost svazku vláken [N], n je počet vláken ve svazku a P je pevnost vlákna 

[N]. 

Poměrnou pevnost vláken f [N/tex] lze vyjádřit vztahem 

=   , (21) 

kde f je poměrná pevnost vláken [N/tex], P je pevnost vlákna [N] a t je jemnost vlákna 

[tex]. 

Poměrnou pevnost svazku fΣ [N/tex] je možné vypočítat pomocí vztahu =  , (22) 

kde fΣ je poměrná pevnost svazku vláken [N/tex] a f je poměrná pevnost vláken [N/tex]. 

1.7.2 Tažnost 

Tažnost vlákna nebo svazku vláken je definována jako poměrné prodloužení 

v okamžiku, kdy je dosažena hodnota pevnosti P [N] (poměrné pevnosti f [N/tex]) 

vlákna nebo svazku vláken. Vztah pro výpočet tažnosti ε [%] z hodnot experimentálního 

měření 

kde ε je tažnost vlákna či svazku vláken [%], Δl je rozdíl mezi délkou po protažení l a 

délkou původní (upínací délkou lt ) [mm], lt je původní délka (upínací délka) [mm]. 

Ze vzorce 23 vyplývá, že tažnost ε [%] je vyjádřena jako poměr mezi prodloužením 

vlákna nebo svazku vláken do přetrhu a upínací délkou, tedy délkou původní. 

= ∆ ∙ 100 [%] ,  (23) 
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Prodloužení je definováno jako vzdálenost, o kterou se zkoušený materiál protáhne od 

původní upínací délky [9, 10]. 

1.8 PC programy pro práci s daty 

V následující kapitole budou stručně popsány počítačové programy a systémy, které 

byly využity při měření, ale i vyhodnocování naměřených dat. Výsledná naměřená data 

tahového namáhání a prodloužení byla zpracována v programech např. Microsoft Office 

Excel a QC-Expert (viz Experimentální část). 

1.8.1 NIS Elements 

Systém NIS-Elements (dříve znám jako LUCIA) je program určený k obrazové analýze, 

tedy ke sledování, snímání a archivaci obrazů různých struktur, např. vláken, přízí, 

plošných textilií nebo dalších netextilních materiálů. Také slouží k ručnímu či 

automatizovanému testování vzorků, např. měření geometrických vlastností textilních a 

netextilních materiálů. Jedná se o velice výkonný databázový modul, ze kterého je 

možné přímo generovat PDF soubory. Tento systém také umožňuje exportovat 

naměřená data ve formě tabulek dat i grafů, např. do aplikace Microsoft Office Excel 

[17]. 

1.8.2 QC-Expert 

QC-Expert je interaktivní statistický systém, který je součástí komplexní metodiky 

určené ke zpracování dat. Tento software zahrnuje vybrané statistické metody, které 

jsou využívány nejen danými normami a předpisy, ale také praktickými specifickými 

potřebami, kterými se tyto normy nezaobírají. Statistické techniky jsou voleny vždy s 

ohledem na pokrytí celé problematiky ve standardních situacích, i když dojde k 

porušení základních předpokladů o datech, jako jsou normalita, homogenita nebo 

nezávislost dat [19]. 

V rámci této diplomové práce byl v systému QC-Expert použit statistický modul 

Základní statistika. Tento statistický modul slouží pro přehlednou analýzu statistických 

vlastností testovaných dat. Umožňuje vypočítat základní popisnou statistiku dat včetně 

intervalu spolehlivosti, robustních odhadů středních hodnot a rozptylu, ale také provede 

test normality, nezávislosti a homogenity [19]. 
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V případě, že je testován soubor dat, pro který platí 4 < n < 20 (n - počet dat 

obsažených v souboru) bude použita analýza malých výběrů, tedy Hornův postup. Tento 

postup využívá pořádkové statistiky souboru a podle počtu měření se určí hloubka 

pivotů, dolní pivot a horní pivot. Následně se vyhodnotí pivotové rozpětí a pivotová 

polosuma - odhad střední hodnoty [24]. 

Pokud data obsahují více než dvacet měření (n > 20) je potřeba zohlednit normalitu a 

homogenitu naměřených dat. Jelikož je na normalitě výběrového rozptylu založena 

klasická analýza dat, testování vybočujících měření a testy nezávislosti prvků výběrů, 

patří k základním předpokladům. Testovaná data musejí být hlouběji analyzována, 

pokud u nich není normalita jednoznačně prokázána. Pokud je u souboru dat prokázána 

homogenita výběru jedná se o data, která pocházejí ze stejného rozdělení s konstantním 

rozptylem. K nehomogenitě může dojít v případě, že se v souboru naměřených dat 

vyskytuje výrazná nestejnoměrnost jejich vlastností, dojde ke změně podmínek 

experimentu nebo data obsahují vybočující měření. Právě vybočující měření může 

výrazně zkreslit odhady polohy a rozptyl dat. Dále je také důležité, aby testovaná data 

byla získána nezávisle (bez ovlivnění přístroje a metodiky odběru dat) a nebyla spojena 

žádným skrytým vztahem. Pokud jsou analyzovaná data závislá, může to být způsobeno 

nestabilitou přístroje, rozdílnými podmínkami měření, nesprávným výběrem vzorků 

nebo zanedbáním některého z faktorů, které výrazně ovlivňují výsledek měření (např. 

klimatické podmínky, apod.) [19, 24, 25]. 

1.8.3 Matlab 

Jedná se o programové prostředí a skriptovací programovací jazyk. Tento typ 

programového prostředí je využíván v sektoru určeném především pro vědecké a 

výzkumné účely. Matlab slouží k modelování, vykreslování grafů, počítání s maticemi, 

navrhování algoritmů, analýze dat, měření a zpracování signálů, návrhy řídicích a 

komunikačních systémů, apod. [23].  

Při zpracování této diplomové práce byl Matlab využit pro vytváření průměrných 

tahových křivek veškerých lan z dat, které byly naměřeny během tahového namáhání na 

trhacím přístroji Testometric M350 - 5CT nebo trhacím přístroji TIRA Test 2300. Dále 

byly v programovém prostředí Matlabu vyznačeny počáteční moduly EL do jednotlivých 

tahových křivek veškerých lan testovaných v rámci této diplomové práce. 

  



39 
 

2 Teoretická část 

Teoretická část diplomové práce bude zaměřena na odvození vztahů pro výpočet 

teoretické pevnosti PL [N] a tažnosti lan εa [%]. Výsledné hodnoty získané z těchto 

teoretických modelů budou následně uvedeny v experimentální části diplomové práce a 

porovnány s hodnotami, které byly naměřeny při tahovém namáhání lan a jejich 

jednotlivých segmentů.  

2.1 Výpočet teoretické pevnosti 

V rámci této diplomové práce byl vytvořen strukturní rozbor předložených komerčních 

lan (3. série lan) a tato lana byla následně podrobena trhacím zkouškám. Díky 

poznatkům, které byly získány z těchto zkoušek, bylo možné vytvořit experiment nad 

rámec zadání diplomové práce. Obsahem experimentu jsou další dvě série lan, u kterých 

byl taktéž proveden strukturní rozbor a trhací zkoušky. Během trhacích zkoušek byly 

získány hodnoty pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] lan i jejich jednotlivých segmentů. 

Cílem této kapitoly je uvedení několika vztahů podle, kterých je možné vypočítat 

teoretickou pevnost lana PL [N] bez toho aniž bychom pevnost daného lana znali 

dopředu.  

Dále bude tato diplomová práce zaměřena na porovnání experimentálně získané 

pevnosti P [N] při tahovém namáhání s pevností teoretickou PL [N], tedy vypočítanou 

podle určitých vztahů uvedených v této kapitole. Prozatím byly zavedeny pouze vztahy 

pro výpočet pevnosti svazku vláken. Tyto vztahy nejsou dostatečné pro určení reálné 

pevnosti lan.  

Pro výpočet pevnosti PL [N] lan lze použít následující vztah  =  +  , (24) 

kde PL je pevnost celého lana [N], PO je pevnost opletu [N] a PJ je pevnost jádra [N]. 

Uvedený vztah bude v rozšířené podobě použit pro výpočet pevnosti veškerých lan, 

která byla v rámci této diplomové práce testována. Tento samotný vztah (24) by bylo 

možné použít pro výpočet pevnosti PL [N] veškerých lan, která byla v rámci této 

diplomové práce hodnocena, pouze za předpokladu, že je nám známa hodnota pevnosti 

opletu PO a pevnosti jádra PJ. Vztah v této podobě nám poskytne pouze orientační 
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představu o hodnotě pevnosti daného lana. A proto je zapotřebí tento vztah ještě doplnit 

o samotný výpočet pevnosti jádra PJ a pevnosti opletu PO každého typu lana. 

Pro přesnější výpočet pevnosti PL [N] každého druhu lana je potřeba se zaměřit 

především na jádro daného lana. Jelikož právě jádro se významně podílí na výsledné 

hodnotě pevnosti P [N], která je získána experimentálně. 

První série lan vytvořená v rámci KTT je ve svém jádře tvořena pouze paralelně 

vloženými multifilamenty. Jedná se o nejjednodušší model uspořádání jádra, které je 

možné v laně vytvořit. Při výpočtu není potřeba zohledňovat počet duší (jádro tvořeno 

pouze paralelně vloženými multifilamenty) a úhel stoupání β [°], protože multifilamenty 

jsou v jádře paralelně uloženy. Pak lze pevnost jádra PJ vypočítat podle vztahu = ∙  , (25) 

kde PJ je pevnost jádra [N], n je počet multifilamentů v jádře lana a Pm je pevnost 

jednoho multifilamentu v jádře [N]. 

Druhá série lan, která byla vytvořena v rámci katedry textilních technologií, je ve svém 

jádře tvořena pouze jednou duší. Tato duše se skládá ze dvou, tří nebo čtyř 

multifilamentů a tyto multifilamenty jsou spojeny zákrutem. Právě proto, že jsou 

multifilamenty spojeny zákrutem je potřeba do vztahu zanést i úhel stoupání β, pod 

kterým jsou multifilamenty v duši uloženy. Na obr. 14 je možné si povšimnout 

uspořádání duše. Osa A je osou duše a osa B je osou jednoho multifilamentu, ze kterých 

se duše skládá. Právě tyto osy mezi sebou svírají úhel β. 
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Obrázek 14: Úhel β, který mezi sebou svírají osy A a B 

Vztah pro výpočet pevnosti jádra PJ u tohoto druhu lan = ∙ ∙  , (26) 

kde PJ je pevnost jádra [N], Pm je pevnost jednoho multifilamentu [N], β je úhel 

stoupání [°] a n je počet multifilamentů, jenž tvoří jednu duši. 

Třetí série lan, která je tvořena předloženými komerčními lany, je ve svém jádře tvořena 

několika dušemi a každá duše je tvořena z určitého počtu multifilamentů. Na obr. 14 je 

znázorněno postavení duše vůči multifilamentu, kde osa A je osou duše a osa B je osou 

multifilamentu. Tyto dvě osy mezi sebou svírají úhel β. Jedná se o úhel cosβ, protože je 

nám známa přilehlá odvěsna (osa A) a přepona (osa B). Při výpočtu teoretické pevnosti 

jádra PJ 3. série lan (C) je potřeba do vztahu zahrnout nejen počet duší, počet 

multifilamentů, ale také úhel cosβ, který mezi sebou svírají již zmíněné osy - osa A a 

osa B. Vztah pro výpočet pevnosti jádra PJ poté bude = ∙ ∙ ∙  , (27) 

kde PJ je pevnost jádra [N], N je počet duší v jádře daného lana, Pm je pevnost jednoho 

multifilamentu v duši [N], β je úhel stoupání [°] a n je počet multifilamentů, z nichž je 

složena jedna duše. 

Prozatím byly zavedeny vztahy pro výpočet pevnosti jádra PJ, které odpovídají vždy 

danému typu lana. Dále je zapotřebí zavést vztah pro výpočet pevnosti opletu PO. Tento 

vztah bude pro veškerá lana testovaná v rámci této diplomové práce stejný. Vztah pro 

výpočet pevnosti opletu PO musí obsahovat také úhel splétání α [°], který je 



42 
 

charakteristický pro každý druh lana. Na obr. 15 je znázorněna ukázka postavení osy A 

- osy lana, vůči ose B - osa pramene. Tyto osy mezi sebou svírají úhel α. 

 

Obrázek 15: Úhel α, který mezi sebou svírají osa A s osou B 

Pevnost opletu PO je tedy možné vypočítat podle vztahu = ∙ ∙ ří ∙  , (28) 

kde PO je pevnost opletu [N], N je počet pramenů v opletu, Pm je pevnost jednoho 

multifilamentu [N], α je úhel splétání daného lana [°] a n je počet multifilamentů, jenž 

tvoří jeden pramen.  

2.2 Výpočet teoretické tažnosti 

V rešeršní části diplomové práce na str. 36 byl uveden vztah (23) pro výpočet tažnosti ε 

[%]. Ale tento samotný vztah je dostačující pouze pro výpočet tažnosti z naměřených 

dat, nikoliv pro modelování teoretické tažnosti. Tato představa o tažnosti vláken nebo 

svazku vláken není dostačující pro výpočet tažnosti lana a jeho jednotlivých elementů. 

Pro výpočet teoretické tažnosti εa [%] je potřeba si zavést určité předpoklady.  

Základním předpokladem je představa o ideálním šroubovicovém modelu. Na obr. 16 je 

patrný element vlákna/ filamentu v přízi/ multifilamentu, který má charakteristickou 

délku dl, úhel sklonu β, leží na válcové ploše na poloměru r a určuje elementární 

"zelený"obdélník o rozměrech rdφ, dζ. Díky tahovému namáhání dojde k prodloužení 

pramene, popř. duše a tudíž obdélník změní poloměr na r´ a dojde taktéž ke změně 
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rozměrů na r´dφ, dζ´(obdélník "žlutý"). Vlivem tahového namáhání dojde u elementu 

vlákna/ filamentu ke změně délky dl´ a úhlu β´.  

 

Obrázek 16: Předpoklad ideálního šroubovicového modelu pro výpočet teoretické tažnosti 
[21] 

Při zavedení těchto předpokladů, pak dále platí = /  ´ = ´ / ´ (29), (30)  

kde rdφ je šířka obdélníku před tahovým namáháním, r´dφ je šířka obdélníku po 

tahovém namáhání, dζ je výška obdélníku před tahovým namáháním a dζ´je výška 

obdélníku po tahovém namáhání, viz obrázek 17. 

 

Obrázek 17: Představa o působení tahového namáhání na rozměry elementu vlákna/ 
filamentu v přízi/ multifilamentu [21] 

Poměrné prodloužení pramene nebo duše εa lze vyjádřit vztahem, který byl zmiňován 

již dříve 

= ´ − = ´ − 1  ,ze kterého lze vyjádřit ´ = (1 + ) ∙  

Poměrné prodloužení poloměru εr lze vyjádřit obdobným vztahem 

= ´ − = ´ − 1 a pak lze odvodit ´ = (1 + ) ∙  (platí ≤ 0) 
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Rozměrové změny, ke kterým dochází vlivem působení tahového namáhání na 

testovaný materiál, jsou patrné na obr. 18. Osa A je osou lana nebo jiného elementu, ze 

kterého se lano skládá (duše, pramen). Právě osa A je směrem, ve kterém během 

testování dochází k působení sil a následnému prodloužení testovaného materiálu, např. 

lana. Původní délka dζ testovaného materiálu se vlivem sil působících ve směru osy A, 

změní na novou délku dζ´. Dojde tedy k jejímu prodloužení a proto poměrné 

prodloužení testovaného materiálu εa bude vždy kladné. Za to ve směru kolmém na osu 

A dojde k zúžení původního rozměru r na novou hodnotu r´ a proto výsledná hodnota 

poměrného prodloužení poloměru εr bude vždy záporná nebo rovna nule. 

 

Obrázek 18: Změny rozměrů vlivem tahového namáhání 

Poissonův poměr vyjadřuje poměr relativního prodloužení testovaného materiálu (např. 

pramene, duše nebo lana) k jeho relativnímu příčnému zkrácení, tedy zúžení vlivem 

tahového namáhání. K relativnímu prodloužení dochází ve směru namáhání, tedy ve 

směru osy lana, popř. pramene nebo duše. Relativní zkrácení se projevuje v odlišném 

směru testování a to ve směru kolmém na osu lana, popř. pramene nebo duše. Poissonův 

poměr nebo také Poissonovo číslo je označováno jako η a jedná se o bezrozměrnou 

veličinu. Poissonovo číslo je pro klasické materiály kladné, protože představuje 

absolutní hodnotu podílu poměrných deformací. Poissonův poměr příčné kontrakce lze 

vyjádřit pomocí vztahu 

= −    , (31) 
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kde εr je poměrné prodloužení poloměru a εa je poměrné prodloužení pramene nebo 

duše [21]. 

Poměrné prodloužení příze/multifilamentu εl lze vyjádřit jako 

= ´ − = ´ − 1 , ze kterého lze odvodit ´ = 1 +  

Dále je možné za pomocí Pythagorovy věty vyjádřit vztahy pro výpočet délky příze/ 

multifilamentu dl před protažením a po tahovém namáhání dl´. Výpočet délky příze/ 

multifilamentu před protažením dl lze vyjádřit vztahem = + ( )  (32) 

Vztah pro výpočet délky příze/ multifilamentu po působení tahového namáhání dl´ lze 

vyjádřit jako ´ = ´ + ( ´ )  (33) 

Pomocí dosazení vhodných vztahů, které byly odvozeny již dříve, do posledního vztahu 

nalezneme ´ = ´ + ( ´ ) = (1 + ) + (1 + ) ( )= (1 + ) + (1 − ) ( )  
(34) 

Dále díky vhodným úpravám se můžeme přiblížit vhodnému vyjádření vztahu pro 

výpočet teoretické tažnosti. A tedy 

(1 + ) = ´ = (1 + ) + (1 − ) ( )+ ( )= (1 + ) + (1 − ) ( / )1 + ( / ) = (1 + ) + (1 − )1 += (1 + 2 + ) + (1 − 2 + )1 += 1 + 2 + + − 2 +1 += 1 + 2 − 21 + + +1 +  

(35) 
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Díky dalším úpravám se dostáváme ke vztahu mezi poměrným prodloužením pramene, 

popř. duše εa a poměrným prodloužením příze/multifilamentu εl (1 + ) = 1 + 2 ( − ) + ( + ) (36) 

Tento odvozený vztah je zásadní pro další postupy při výpočtu tažnosti pramene nebo 

duše εa daného typu lana. Následující vztahy budou použity pro výpočet tažnosti 

pramene εa, popř. duše v experimentální části této diplomové práce. 

Je známo, že Poissonův poměr je pro většinu textilních materiálů charakterizován jako η 

= 0,5. Tato hodnota odpovídá předpokladu, že při tahovém namáhání dojde k příčné 

kontrakci testovaného materiálu na polovinu [31]. Pokud bychom brali v úvahu tento 

předpoklad, bylo by možné z předchozího vztahu odvodit vztah (37) pro výpočet 

tažnosti pramene nebo duše 

= (−2 ∙ − ∙ ) + (2 ∙ − ∙ ) − (4 ∙ ( + ∙ ) ∙ (−2 ∙ − ))2 ∙ ( + ∙ )  (37) 

Je možné také zavést velmi zjednodušující předpoklad, že η = 0. Tudíž by ve směru 

kolmém na osu testovaného materiálu (např. lana) nedocházelo k rozměrovým změnám. 

V tomto případě by vztah byl následující 

= (−2 ∙ ) + (2 ∙ ) − (4 ∙ ∙ (−2 ∙ − )2 ∙  (38) 

Také můžeme pracovat s předpokladem, že poměrné prodloužení pramene, popř. duše 

εa a poměrné prodloužení příze/ multifilamentu εl jsou velmi malé; → 0, → 0. 

Potom můžeme ze vztahu (36) uvedeného dříve odvodit = ( − )   , (39) 

kde εl je tažnost příze/ multifilamentu [%] a εa je tažnost pramene nebo duše [%]. 

I v případě tohoto jednoduššího vztahu můžeme pracovat s dvěma různými variantami. 

V první variantě předpokládáme, že η = 0. Když zavedeme tento předpoklad, poté bude 

platit = ∙  (40) 
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Ze vztahu (40) na str. 46 je možné odvodit vztah pro výpočet tažnosti pramene nebo 

duše εa 

=      [%] (41) 

V druhém případě zavedeme předpoklad, že η = 0,5. Při úpravách zjednodušeného 

vztahu (40) na str. 46 nalezneme 

= ( − ∙ ) (42) 

kde εl je tažnost příze/ multifilamentu [%] a εa je tažnost pramene nebo duše [%]. 

Vztahy uvedené v rámci této kapitoly budou využity v experimentální části diplomové 

práce pro výpočet teoretické tažnosti pramene εa, popř. duše daného typu lana. 
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3 Experimentální část 

Začátek experimentální části diplomové práce je zaměřen na popis výroby lan, která 

byla vyrobena na pletárně v rámci katedry textilních technologií. Předlohou pro vlastní 

výrobu lan byla předložená komerční lana, která tvoří 3. sérii lan (C). Díky údajům 

získaným ze strukturního rozboru a tahového namáhání 3. série lan (C) mohl být 

zaveden experiment nad rámec zadání diplomové práce. Lana vyrobená v rámci KTT 

jsou vytvořena ve dvou odlišných sériích. První série lan (A) je charakteristická 

paralelně vloženými multifilamenty, které byly součástí jednoho jádra daného lana. 

Počet multifilamentů tvořících jádro daného lana byl postupně zvyšován a tím byla 

vytvořena první série lan (A) v rámci katedry textilních technologií. Počet 

multifilamentů v opletu zůstával po celou dobu neměnný. První série lan (A) je tvořena 

jedenácti druhy lan. Druhá série lan (B) obsahovala stáčené jádro - duši, která byla 

tvořena různým počtem multifilamentů a různou hodnotou zákrutu. I během tvorby 

druhé série lan (B) zůstával počet multifilamentů v opletu neměnný. Druhá série lan (B) 

je tvořena devíti druhy lan. Veškerá lana testována v rámci této diplomové práce, jsou 

pro lepší přehlednost, uvedena v tabulce 1. Podrobnější rozbor 3. série lan (C) je uveden 

na straně 52 v tabulce 3. 

Tabulka 1: Přehled jednotlivých lan v rámci všech sérií lan 

1. série 

lan (A) 

Počet 

multifilamentů 
v jádře 

2. série 

lan (B) 

Počet 

multifilamentů 
v jádře 

Zákrut 

Z [m-1] 

3. série 

lan (C) 

Počet 

duší v 
jádře 

A1 2 B1 2 48 C1 1 

A2 3 B2 2 77 C2 1 

A3 4 B3 2 118 C3 1 

A4 5 B4 3 37 C4 1 

A5 6 B5 3 60 C5 4 

A6 7 B6 3 90 C6 3 

A7 8 B7 4 30 C7 4 

A8 9 B8 4 49 C8 4 

A9 10 B9 4 74 C9 12 

A10 11 - - - - - 

A11 12 - - - - - 
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Dále je experimentální část diplomové práce zaměřena na popis strukturního rozboru 

lan a měření geometrických parametrů (průměr d, úhel splétání α) pomocí obrazové 

analýzy. Následuje hodnocení mechanických vlastností lan, např. pevnost P [N], tažnost 

ε [%], které byly naměřeny na trhacím přístroji Testometric M350-CT a TIRA test 

2300. 

Experimentální část je dále zaměřena na porovnání experimentálně naměřené pevnosti 

P [N] a tažnosti ε [%] testovaných lan s pevností PL [N] a tažností εa [%], která byla 

vypočítána na základě vztahů uvedených v teoretické části diplomové práce. V závěru 

se experimentální část zaměřuje na hodnocení tangentového modulu EL [cN/tex] 

tahových křivek získaných při tahovém namáhání veškerých lan. 

3.1 Výroba lan 

V experimentální části diplomové práce bylo pracováno se třemi sériemi lan. První sérii 

lan tvoří lana, která se liší pouze množstvím paralelně vložených multifilamentů v jádře 

lana. Multifilamenty v jádře nejsou nikterak spojeny zákrutem - nejjednodušší model 

uspořádání jádra v laně. Počet multifilamentů v jádře těchto lan se pohybuje od dvou 

multifilamentů až po dvanáct multifilamentů (viz tabulka 1, str. 48). Tato série lan je 

pojmenována jako 1. série lan (A). 

Druhá série lan je tvořena z devíti druhů lan, která v jádře obsahují dva, tři nebo čtyři 

multifilamenty, které jsou spojeny zákrutem a tím vytváří duši (viz tabulka 1, str. 48). 

Směr zákrutu je u všech jader této série lan neměnný - levotočivý (S). Veškerá jádra 

byla tvořena na skacím přístroji Galan Uni 1x1 (NC 9900) v rámci katedry textilních 

technologií. Tato série lan je pojmenována jako 2. série lan (B). Pro výrobu 1. série lan i 

2. série lan byl použit stejný materiál (jádro tvořeno PA 6 multifilamenty a oplet tvořen 

PL multifilamenty) o stejné jemnosti T [tex] a počtu filamentů. 

Třetí sérii lan tvoří předložená komerční lana. Tato lana jsou vyrobena z polyesteru a 

liší se nejen konstrukčním uspořádáním, ale i svým průměrem. Na základě poznatků 

získaných z předložených lan byl vytvořen řízený experiment nad rámec zadání 

diplomové práce a byla vytvořena lana, která tvoří 1. sérii lan (A) i 2. sérii lan (B). Tato 

série lan je pojmenována jako 3. série lan (C). 

Lana byla vytvářena na dvouhlavém dutinovém splétacím stroji. Na obr. 19 je možné si 

povšimnout, že tento typ dutinového splétacího stroje disponuje šestnácti paličkami pro 
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každou hlavu zvlášť. Proto všechna lana vytvářená v rámci katedry textilních 

technologií mají oplet tvořený šestnácti křížícími se multifilamenty. 

Odváděcí rychlost zůstávala po celou dobu splétání lan neměnná, tudíž nedocházelo 

k regulaci odtahové rychlosti na dvouhlavém dutinovém splétacím stroji a lana byla 

vytvářena za stejných podmínek. Proto i rozdíl mezi hodnotami úhlu splétání α [°] není 

velký v rámci jedné série lan (viz tabulka 2). Veškerá lana vytvořena na dutinovém 

splétacím přístroji jsou vyrobena ze stejného materiálu - jádro je vyrobeno z polyamidu 

a oplet z polyesteru. 

Tabulka 2: Hodnoty úhlu splétání α [°] jednotlivých lan v rámci každé série lan 

1. série lan (A) Úhel splétání α [°] 2. série lan (B) Úhel splétání α [°] 

A1 25,11 B1 23,47 

A2 24,25 B2 25,06 

A3 25,18 B3 25,82 

A4 25,58 B4 24,41 

A5 26,15 B5 25,22 

A6 27,03 B6 26,06 

A7 26,65 B7 25,21 

A8 27,23 B8 25,84 

A9 28,45 B9 25,94 

A10 29,77 - - 

A11 30,69 - - 

 
Obrázek 19: Dvouhlavý splétací stroj použit pro výrobu lan v rámci KTT [28] 
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3.2 Stanovení materiálu pro výrobu lan 

Materiál použitý pro výrobu lan v rámci KTT musel být ověřen zkouškou materiálu. 

Identifikace materiálu byla provedena na katedře materiálového inženýrství. 

Nejjednodušší a zároveň nejrychlejší metodou pro stanovení materiálu je zkouška 

spalovací. V tomto případě byl použit postup o něco složitější, ale za to přesnější a to 

stanovení pomocí mikroskopu a zkouškou bodu tání. Při sledování pod mikroskopem 

bylo ověřeno, že se v obou případech (materiál pro jádro i oplet) jedná o syntetický 

materiál. Stanovení, že se jedná o materiál syntetického původu, nestačí. Proto byl 

následně glycerín nahrazen jódem pro ověření, zda byl pro výrobu lan použit 

polyesterový nebo polyamidový materiál. Sledováním pod mikroskopem bylo zjištěno, 

že materiál použitý pro jádro lana se v roztoku jódu mírně obarvil. Následně bylo při 

sledování pod mikroskopem zjištěno, že materiál určený pro oplet lana se v roztoku 

jódu neobarvil. 

Jelikož se jedná o materiál, který není přírodního původu, byla pro další ověření použita 

také zkouška, při níž byla sledována teplota tání. Pro určení teploty tání daného 

materiálu byl použit přístroj tzv. Bodotávek. Při sledování na tomto přístroji bylo 

zjištěno, že se materiál, který slouží jako jádro veškerých lan vyrobených v rámci KTT 

začíná tavit při teplotě 225 °C. Materiál použit pro oplet lana se začal tavit při teplotě 

260 °C. 

V závěru hodnocení materiálu bylo tedy uznáno, že materiál určený pro jádro lana 

vyrobeného v rámci KTT je polyamid 6 (PA 6). A materiál, který byl použit pro oplet 

lana je polyester (PL). 

3.3 Měření parametrů multifilamentu, pramene, duše a lana 

3.3.1 Strukturní rozbor lan 

U veškerých lan byl proveden jejich strukturní rozbor. Byly zjišťovány jejich 

parametry, jako jsou např. průměr d [mm], úhel splétání α [°], vazba, počet pramenů v 

opletu, apod.  

Při strukturním rozboru 3. série lan (C) bylo zjištěno, že lana jsou tvořena keprovou 

vazbou, splétaným opletem a jádrem se zákrutem. Některá jádra jsou tvořena pouze 

jednou duší, ale jiná jsou složena z více duší, které nejsou dohromady spojeny 
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zákrutem. Poznatky získané při strukturním rozboru 3. série lan (C) jsou uvedeny v 

následující tabulce 3. 

Tabulka 3: Strukturní rozbor 3. série lan (C) 

 
Počet duší v 
jádru lana 

Počet 
multifilamentů v 
jedné duši jádra 

Počet 
pramenů v 

opletu 

Počet 
multifilamentů v 
jednom pramenu 

opletu 

C1 1 2 12 1 

C2 1 2 12 1 

C3 1 3 16 1 

C4 1 3 16 2 

C5 4 3 16 3 / 2 

C6 3 2 16 4 

C7 4 3 16 3 

C8 4 3 16 2 

C9 12 3 15 2 

Pro měření průměru lana d [mm] a úhlu splétání α [°] byl použit systém NIS-Elements, 

který je složen z kamery, makroskopu a PC s příslušným softwarem. Průměr lana d 

[mm] i jádra dj [mm] lan byl odečítán ve vertikální poloze na různých místech. 

Postup práce při měření průměru lana d [mm]a jádra lana dj [mm] pomocí systému NIS-

Elements:  

 snímání lana (popř. jádra lana) pod kamerou a vytvoření souboru obrazů 

 otevření sekvence obrazů pomocí konverze 

 otevření dokovacího okna - měření 

 zvolení měření průměru ve vertikální poloze (viz obr. 20) - byly měřeny vždy tři 

hodnoty na každém snímku 

 export naměřených dat do souboru MS Excel 
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Obrázek 20: Měření průměru lana pomocí systému NIS-Elements 

Postup práce při měření úhlu splétání lana (popř. úhel stoupání jádra β) α [°] pomocí 

systému NIS-Elements je velmi podobný předchozímu postupu. V tomto případě byl v 

dokovacím okně - měření zvolen úhel splétání α [°] místo měření průměru. Naměřená 

data byla opět exportována do souboru MS Excel. Způsob měření úhlu splétání α [°], 

popř. úhlu stoupání β [°] je ilustračně ukázán na obr. 21. 

 
Obrázek 21: Měření úhlu splétání lana pomocí systému NIS-Elements 

Dále bude kapitola zaměřena na hodnoty průměru lan d [mm], průměru jádra dj [mm], 

úhlu stoupání β [°] a úhlu splétání α [°] u veškerých lan. V následující tabulce 4 jsou 

uvedeny hodnoty průměru d [mm] a úhlu splétání α [°] 1. série lan (A) naměřené 

pomocí NIS-Elements. Tabulka také obsahuje hodnoty intervalu spolehlivosti pro 

jednotlivé hodnoty průměru lana d [mm] a úhlu splétání α [°]. 
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Tabulka 4: Hodnoty průměru lana d [mm] a úhlu splétání α [°] 1. série lan (A), včetně 
intervalu spolehlivosti 

1. série lan   

 Průměr lana d [mm] 
<ISD;ISH> 

Úhel splétání α [°] 
<ISD;ISH> 

A1 
(2 multifilamenty v jádru) 

2,35 

< 2,30; 2,40 > 
25,11 

< 24,56; 25,65 > 
A2 

(3 multifilamenty v jádru) 

2,23 

< 2,19; 2,26 > 
24,25 

< 23,72; 24,79 > 
A3 

(4 multifilamenty v jádru) 

2,37 

< 2,33; 2,41 > 
25,18 

< 24,71; 25,64 > 
A4 

(5 multifilamentů v jádru) 

2,41 

< 2,38; 2,44 > 
25,58 

< 25,08; 26,06 > 
A5 

(6 multifilamentů v jádru) 

2,49 

< 2,46; 2,52 > 
26,15 

< 25,80; 26,50 > 
A6 

(7 multifilamentů v jádru) 

2,46 

< 2,43; 2,48 > 
27,03 

< 26,60; 27,45 > 
A7 

(8 multifilamentů v jádru) 

2,48 

< 2,44; 2,52 > 
26,65 

< 26,20; 27,09 > 
A8 

(9 multifilamentů v jádru) 

2,61 

< 2,58; 2,63 > 
27,23 

< 26,78; 27,68 > 
A9 

(10 multifilamentů v jádru) 

2,63 

< 2,60; 2,65 > 
28,45 

< 27,89; 29,01 > 
A10 

(11 multifilamentů v jádru) 

2,70 

< 2,67; 2,72 > 

29,77 

< 29,25; 30,29 > 

A11 
(12 multifilamentů v jádru) 

2,85 

< 2,83; 2,87 > 

30,69 

< 30,21; 31,17 > 

Hodnoty průměru lana d [mm], průměru jádra dj [mm], úhlu stoupání β [°] a úhlu 

splétání α [°] 2. série lan (B) naměřené pomocí NIS-Elements, včetně intervalu 

spolehlivosti, jsou uvedeny v tabulce 5. 
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Tabulka 5: Parametry 2. série lan (B) získaných pomocí systému NIS-Elements 

2. série lan     

 
Průměr lana 

d [mm] 
<ISD;ISH> 

Úhel splétání α 
[°] 

<ISD;ISH> 

Průměr jádra 
dj [mm] 

<ISD;ISH> 

Úhel stoupání β 
[°] 

<ISD;ISH> 
B1 

(2 multifilamenty; 
Z48) 

2,21 

< 2,18; 2,24 > 
23,47 

< 23,03; 23,91 > 
1,00 

< 0,93; 1,07 > 

9,76 

< 9,10; 10,42 > 

B2 

(2 multifilamenty; 
Z77) 

2,32 

< 2,29; 2,35 > 
25,06 

< 24,48; 25,64 > 
1,01 

< 0,97; 1,05 > 

13,02 

< 12,54; 13,50 > 

B3 
(2 multifilamenty; 

Z118) 

2,17 

< 2,13; 2,22 > 
25,82 

< 25,34; 26,29 > 
1,00 

< 0,97; 1,03 > 

16,44 

< 15,76; 17,12 > 

B4 

(3 multifilamenty; 
Z37) 

2,31 

< 2,28; 2,35 > 
24,41 

< 23,86; 24,96 > 
1,32 

< 1,23; 1,41 > 

11,22 

< 10,66; 11,77 > 

B5 
(3 multifilamenty; 

Z60) 

2,31 

< 2,28; 2,34 > 
25,22 

< 24,84; 25,60 > 
1,25 

< 1,15; 1,36 > 

14,72 

< 13,84; 15,61 > 

B6 

(3 multifilamenty; 
Z90) 

2,44 

< 2,40; 2,47 > 
26,06 

< 25,67; 26,46 > 
1,36 

< 1,32; 1,40 > 

18,15 

< 17,49; 18,82 > 

B7 
(4 multifilamenty; 

Z30) 

2,23 

< 2,19; 2,27 > 
25,21 

< 24,77; 25,65 > 
1,42 

< 1,34; 1,51 > 

11,42 

< 10,72; 12,11 > 

B8 

(4 multifilamenty; 
Z49) 

2,39 

< 2,34; 2,43 > 
25,84 

< 25,41; 26,26 > 
1,55 

< 1,49; 1,61 > 

15,47 

< 14,57; 16,36 > 

B9 
(4 multifilamenty; 

Z74) 

2,43 

< 2,38; 2,47 > 
25,94 

< 25,65; 26,22 > 
1,43 

< 1,38; 1,47 > 

18,70 

< 17,86; 19,53 > 

V následující tabulce 6 jsou uvedeny parametry 3. série lan (C), které byly zjišťovány za 

pomocí obrazové analýzy - průměr lana d [mm], úhel splétání α [°], průměr jedné duše z 

jádra djd [mm] a úhel stoupání β [°]. Tyto parametry jsou uvedeny včetně intervalu 

spolehlivosti. 
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Tabulka 6: Parametry 3. série lan (C) získané pomocí systému NIS-Elements 

3. série lan (C)     

 
Průměr lana d 

[mm] 
<ISD;ISH> 

Úhel splétání α 
[°] 

<ISD;ISH> 

Průměr duše z 
jádra lan djd 

[mm] 
<ISD;ISH> 

Úhel stoupání β 
[°] 

<ISD;ISH> 

C1 
1,63 

< 1,60; 1,66 > 
32,59 

< 31,57; 33,61 > 
1,20 

< 1,15; 1,25 > 
7,87 

< 7,07; 8,67 > 

C2 
2,60 

< 2,58; 2,62 > 
39,46 

< 38,78; 40,13 > 
2,43 

< 2,37; 2,49 > 
13,03 

< 12; 14,05 > 

C3 
4,77 

< 4,75; 4,80 > 
39,43 

< 38,06; 40,80 > 
3,11 

< 3,07; 3,15 > 
24,30 

< 23,19; 25,40 > 

C4 
5,40 

< 5,37; 5,44 > 
37,80 

< 36,89; 38,71 > 
3,34 

< 3,27; 3,41 > 
23,66 

< 22,46; 24,86 > 

C5 
7,05 

< 6,96; 7,15 > 
33,50 

< 32,10; 34,90 > 
2,52 

< 2,44; 2,60 > 
24,36 

< 22,39; 26,35 > 

C6 
8,07 

< 7,91; 8,23 > 
37,52 

< 36,53; 38,51 > 
3,01 

< 2,83; 3,20 > 
20,46 

< 19,27; 21,65 > 

C7 
10,48 

< 10,30; 10,67 > 
37,58 

< 36,58; 38,57 > 
3,72 

< 3,58; 3,85 > 
29,88 

< 27,94; 31,81 > 

C8 
12,50 

< 12,29; 12,71 > 
38,24 

< 37,45; 39,03 > 
3,64 

< 3,56; 3,71 > 
28,64 

< 27,72; 29,55 > 

C9 
15,13 

< 14,97; 15,27 > 
40,65 

< 39,61; 41,68 > 
3,96 

< 3,85; 4,08 > 
26,76 

< 24,56; 28,96 > 

3.3.2 Jemnost multifilamentu, duše a lana 

Jemnost multifilamentu byla zjištěna pomocí vijáku a laboratorních vah Scaltec SBC41 

podle normy ČSN EN ISO 2060 (80 25 02). Pomocí vijáku byl navinut multifilament o 

délce l =100m, který byl následně zvážen na laboratorních vahách. Měření bylo 

desetkrát opakováno. Následně byla vypočítána jemnost T [tex] podle vztahu 1 

uvedeného v rešeršní části diplomové práce. Výsledné hodnoty jemnosti T [tex] 

multifilamentu použitého pro výrobu 1. série lan (A) i 2. série lan (B) v rámci KTT, 

které byly následně statisticky zpracovány, jsou uvedeny v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Jemnost multifilamentů použitých pro výrobu 1. série lan i 2. série lan na 
pletárně KTT 

Multifilament  

 Jemnost T [tex] 
<ISD;ISH> 

Multifilament z opletu (PL) 
186 

<181; 191> 

Multifilament z jádra (PA 6) 
108 

<106; 111> 

V tabulce 8 jsou uvedeny hodnoty jemnosti T [tex] multifilamentu z opletu 3. série lan 

(C), jemnosti T [tex] duše z jádra 3. série lan (C) a také jemnosti T [ktex] samotných lan 

z 3. série lan (C). Hodnoty jsou uvedeny včetně intervalu spolehlivosti. Pro omezené 

množství komerčních lan, nemohla být jednotlivá lana několikrát odstřižena a zvážena, 

jak uvádí norma CSN EN ISO 2307. Proto jsou jednotlivá lana zvážena jen jednou a 

uvedená hodnota jemnosti T [ktex] je uvedena bez intervalu spolehlivosti. 

Tabulka 8: Jemnost multifilamentů z opletu, jemnost duše, ale i samotných lan z 3. série 
lan 

3. série lan (C)    

 
Jemnost 

multifilamentu z 
opletu T [tex] 

<ISD;ISH> 

Jemnost duše z 
jádra T [tex] 

<ISD;ISH> 
Jemnost lana T 

[ktex] 

C1 
118 

<118; 118> 

466 

<441; 491> 
2 

C2 
241 

<238; 244> 

1770 

<1643; 1897> 
5 

C3 
462 

<458; 465> 

5606 

<5581; 5631> 
16 

C4 
346 

<343; 349> 

5665 

<5373; 5957> 
21 

C5 
464 

<460; 467> 

2202 

<1818; 2536> 
33 

C6 
458 

<446; 470> 

3425 

<3244; 3606> 
49 

C7 
810 

<796; 824> 

5436 

<5254; 5618> 
73 
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C8 
1775 

<1764; 1787> 

5221 

<4894; 5548> 
96 

C9 
1738 

<1726; 1751> 

5575 

<5485; 5665> 
142 

Jemnost duše T [tex], ale i lana T [ktex] byla zjištěna gravimetrickou metodou podle 

ČSN 80 0890. Bylo vždy odebráno několik vzorků o délce 1 m a následně zváženo na 

laboratorních vahách. Poté byla vypočítána jemnost T podle vztahu (1) na str. 24. 

Jemnost duše je uvedena v jednotkách [tex] a jemnost lan v jednotkách [ktex] podle 

normy ČSN EN ISO 2307 (20 12). V tabulce 9 jsou uvedeny hodnoty jemnosti lan T 

[ktex] 1. série lan (A) i 2. série lan (B) vytvořených v rámci KTT, včetně intervalu 

spolehlivosti. Dále jsou v tabulce uvedeny hodnoty jemnosti duše z jádra lan T [tex], 

které tvoří 2. sérii lan. Tyto hodnoty jsou taktéž uvedeny včetně intervalu spolehlivosti. 
Tabulka 9: Jemnost lan vytvořených v rámci KTT 

1. série lan  2. série lan   

 
Jemnost lana T 

[ktex] 
<ISD;ISH> 

 
Jemnost lana T 

[ktex] 
<ISD;ISH> 

Jemnost 
duše z jádra 

T [tex] 
<ISD;ISH> 

A1 
(2 multifilamenty 

v jádru) 

2,406 

<2,403; 2,409> 

B1 
(2 multifilamenty; 

Z48) 

2,439 

<2,437; 2,440> 

391 

<388; 395> 

A2 
(3 multifilamenty 

v jádru) 

2,618 

<2,616; 2,619> 

B2 
(2 multifilamenty; 

Z77) 

2,410 

<2,408; 2,412> 

380 

<377; 383> 

A3 
(4 multifilamenty 

v jádru) 

2,84 

<2,838; 2,841> 

B3 
(2 multifilamenty; 

Z118) 

2,428 

<2,427; 2,430> 

392 

<388; 395> 

A4 
(5 multifilamentů 

v jádru) 

3,003 

<3,00; 3,007> 

B4 
(3 multifilamenty; 

Z37) 

2,677 

<2,675; 2,679> 

590 

<586; 593> 

A5 
(6 multifilamentů 

v jádru) 

3,245 

<3,243; 3,247> 

B5 
(3 multifilamenty; 

Z60) 

2,683 

<2,676; 2,689> 

609 

<607; 610> 

A6 
(7 multifilamentů 

v jádru) 

3,432 

<3,426; 3,437> 

B6 
(3 multifilamenty; 

Z90) 

2,660 

<2,658; 2,662> 

592 

<590; 594> 
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A7 
(8 multifilamentů 

v jádru) 

3,644 

<3,638; 3,651> 

B7 
(4 multifilamenty; 

Z30) 

2,828 

<2,825; 2,831> 

781 

<779; 782> 

A8 
(9 multifilamentů 

v jádru) 

3,851 

<3,720; 3,981> 

B8 
(4 multifilamenty; 

Z49) 

2,830 

<2,828; 2,831> 

784 

<782; 786> 

A9 
(10 

multifilamentů 
v jádru) 

4,163 

<4,155; 4,171> 

B9 
(4 multifilamenty; 

Z74) 

2,839 

<2,838; 2,841> 

785 

<784; 787> 

A10 
(11 

multifilamentů 
v jádru) 

4,297 

<4,296; 4,299> 
- - - 

A11 
(12 

multifilamentů 

v jádru) 

4,507 

<4,492; 4,521> 
- - - 

3.3.3 Měření pevnosti a tažnosti multifilamentu, pramene, duše a lana 

Mechanické parametry multifilamentu, pramene, duše i lana byly měřeny na trhacím 

přístroji Testometric M350-5CT, popř. TIRA Test 2300 za standardních klimatických 

podmínek podle normy ČSN EN ISO 139 (Textilie - Normální ovzduší pro 

klimatizování a zkoušení). Norma stanovuje měření testovaných textilních útvarů při 

teplotě 20 °C ± 2°C a relativní vlhkosti 65 % ± 4 %. Lana byla před testováním 

klimatizována v klimatizační komoře podle parametrů uvedených v normě ČSN EN 

ISO 139. Před samotným procesem tahového namáhání multifilamentu, pramene i lana 

je zapotřebí zadat parametry (upínací délka lt [mm], předpětí FT [N], rychlost posuvu 

příčníku R [mm/min], atd.) nezbytné pro tento proces, které odpovídají příslušným 

normám. Nastavení parametrů pro tahové namáhání lana vycházelo z normy CSN EN 

ISO 2307 (Fibre ropes – Determination of certain physical and mechanical properties). 

Parametry, které jsou v normě uvedeny, musely být uzpůsobeny pro podmínky měření v 

rámci této diplomové práce. 
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Nastavené parametry trhacího přístroje Testometric M350-5CT při tahovém namáhání 

multifilamentu, pramene, duše i lana: 

 upínací délka – 300 mm 

 předpětí – bylo voleno podle normy CSN EN ISO 2307 pro testování lan 

(každému lanu odpovídala určitá hodnota předpětí, která byla vypočítána podle 

vztahu (13) na str. 31) 

 rychlost posuvu příčníku – 250 mm/min 

Nastavené parametry trhacího přístroje TIRA Test 2300 při tahovém namáhání lana: 

 upínací délka – 300 mm 

 předpětí – bylo voleno podle normy CSN EN ISO 2307 (hodnota předpětí byla 

vypočítána pro jednotlivá lana podle vztahu (13) na str. 31) 

 rychlost posuvu příčníku – 250 mm/min 

Naměřené hodnoty pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] multifilamentu, které byly použity 

pro výrobu 1. série lan (A) i 2. série lan (B) v rámci KTT jsou uvedeny v následující 

tabulce 10. Naměřené parametry jsou uvedeny včetně intervalu spolehlivosti. 

Tabulka 10: Pevnost a tažnost multifilamentů použitých pro výrobu lan v rámci KTT 

Multifilamenty z lan vytvořených 
v rámci KTT   

 
Pevnost P [N] 

<ISD;ISH> 
Tažnost ε [%] 

<ISD;ISH> 

Multifilament z jádra (PA 6) 138,48 
< 137,36; 139,59> 

28,79 
< 28,41; 29,17> 

Multifilament z opletu (PL) 77,03 
< 76,72; 77,33> 

27,48 
< 27,34; 27,62> 

Naměřené hodnoty pevnosti P [N], tažnosti ε [%] 1. série lan (A) vytvořených na KTT 

jsou uvedeny v tabulce 11. Naměřené parametry jsou uvedeny včetně intervalu 

spolehlivosti. V této tabulce jsou také uvedeny hodnoty poměrné pevnosti f [N/tex] a 

počtu zákrutů Z [m-1] vypočítané podle vztahů uvedených v rešeršní části diplomové 

práce (vztah (5), str. 27 pro výpočet počtu zákrutů Z [m-1] a vztah (8), str. 29 pro 

výpočet poměrné pevnosti f [N/tex]). 
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Tabulka 11: Parametry 1. série lan (A) vytvořených v rámci KTT 

1. série lan (oplet PL a jádro PA 6) 

 Pevnost P [N] 
<ISD;ISH> 

Tažnost ε [%] 
<ISD;ISH> 

Poměrná pevnost f 
[N/tex] 

<ISD;ISH> 

Počet 
zákrutů 
Z [m-1] 

A1 

(2 multifilamenty 

v jádru) 

1119,15 

< 1100,85; 1137,44 > 

42,55 

< 41,87; 43,23 > 

465,085 

< 454,72; 475,45 > 
63 

A2 
(3 multifilamenty 

v jádru) 

1234,45 

< 1206,57; 1262,34 > 

39,38 

< 38,39; 40,37 > 

471,58 

< 457,64; 485,53 > 
64 

A3 

(4 multifilamenty 

v jádru) 

1354,35 

< 1333,62; 1375,09 > 

38,73 

< 37,74; 39,72 > 

476,94 

< 467,39; 486,49 > 
63 

A4 

(5 multifilamentů 

v jádru) 

1476,25 

< 1460,46; 1492,04 > 

39,17 

< 37,89; 40,46 > 

491,54 

< 484,65; 498,42 > 
63 

A5 

(6 multifilamentů 
v jádru) 

1584,95 

< 1550,76; 1619,14 > 

40,39 

< 38,13; 42,66 > 

488,42 

< 474,41; 502,44 > 
63 

A6 

(7 multifilamentů 

v jádru) 

1690,35 

< 1668,54; 1712,16 > 

41,28 

< 40,48; 42,07 > 

492,57 

< 484,93; 500,21 > 
66 

A7 
(8 multifilamentů 

v jádru) 

1801,5 

< 1729,70; 1873,30 > 

41,25 

< 39,44; 43,05 > 

494,33 

< 467,46; 521,19 > 
64 

A8 

(9 multifilamentů 
v jádru) 

1910,85 

< 1877,07; 1944,63 > 

43,24 

< 42,03; 44,46 > 

496,24 

< 484,27; 508,19 > 
63 

A9 

(10 multifilamentů 

v jádru) 

2035,3 

< 1990,22; 2080,38 > 

42,76 

< 41,51; 44,02 > 

488,94 

< 474,17; 503,71 > 
66 

A10 
(11 multifilamentů 

v jádru) 

2060,8 

< 1930,34; 2191,26 > 

38,49 

< 35,64; 41,33 > 

480,65 

< 459,88; 501,44 > 
67 

A11 

(12 multifilamentů 

v jádru) 

2001,5 

< 1959,17; 2205,23 > 

38,51 

< 34,49; 42,53 > 

462,02 

< 434,73; 489,32 > 
66 
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Naměřené hodnoty pevnosti P [N], tažnosti ε [%] 2. série lan (B) jsou uvedeny v tabulce 

12. Naměřené parametry jsou uvedeny včetně intervalu spolehlivosti. V této tabulce 

jsou také uvedeny hodnoty poměrné pevnosti f [N/tex] a počtu zákrutů Z [m-1] 

vypočítané podle vztahů uvedených v rešeršní části diplomové práce (vztah (5), str. 27 

pro výpočet počtu zákrutů Z [m-1] a vztah (8), str. 29 pro výpočet poměrné pevnosti f 

[N/tex]).  
Tabulka 12: Parametry 2. série lan (B) vytvořených v rámci KTT 

2. série lan (oplet PL a jádro PA 6) 

 Pevnost P [N] 
<ISD;ISH> 

Tažnost ε [%] 
<ISD;ISH> 

Poměrná pevnost f 
[N/tex] 

<ISD;ISH> 

Počet 
zákrutů 
Z [m-1] 

B1 
(2 multifilamenty; 

Z48) 

1108,60 

< 1094; 1123,20 > 

36,47 

< 36,17; 36,77 > 

454,59 

< 448,60; 460,58 > 
63 

B2 
(2 multifilamenty; 

Z77) 

1118,40 

< 1099,97; 1136,83 > 

36,63 

< 36,20; 37,06 > 

464,06 

< 456,42; 471,72 > 
64 

B3 
(2 multifilamenty; 

Z118) 

1080,10 

< 1067,57; 1092,63 > 

36,32 

< 35,98; 36,66 > 

444,79 

< 439,63; 449,95 > 
71 

B4 
(3 multifilamenty; 

Z37) 

1235,05 

< 1214,82; 1255,28 > 

36,94 

< 36,59; 37,30 > 

461,36 

< 453,80; 468,92 > 
62 

B5 
(3 multifilamenty; 

Z60) 

1224,35 

< 1213,78; 1234,92 > 

37,55 

< 37,01; 38,09 > 

456,39 

< 452,45; 460,33 > 
65 

B6 
(3 multifilamenty; 

Z90) 

1216,60 

< 1202,56; 1230,64 > 

37,41 

< 37,04; 37,78 > 

457,36 

< 452,08; 462,65 > 
64 

B7 
(4 multifilamenty; 

Z30) 

1321,10 

< 1291,97; 1350,23 > 

37,61 

< 37,07; 38,14 > 

467,09 

< 456,79; 477,39 > 
67 

B8 
(4 multifilamenty; 

Z49) 

1331,40 

< 1306,18; 1356,62 > 

37,87 

< 37,24; 38,49 > 

470,51 

< 461,60; 479,42 > 
65 

B9 
(4 multifilamenty; 

Z74) 

1295,45 

< 1282,48; 1308,42 > 

37,63 

< 37,04; 38,23 > 

456,25 

< 451,68; 460,81 > 
64 
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Naměřené hodnoty pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] duše z jádra 2. série lan (B) jsou 

uvedeny v tabulce 13. Tyto parametry jsou uvedeny včetně intervalu spolehlivosti. V 

tabulce jsou také uvedeny hodnoty počtu zákrutů Z [m-1], které jsou vypočítány podle 

vztahu (5) na str. 27 uvedeného v rešeršní části diplomové práce.  

Tabulka 13: Parametry duše z jádra 2. série lan (B) vytvořených v rámci KTT 

 Pevnost P [N] 
<ISD;ISH> 

Tažnost ε [%] 
<ISD;ISH> 

Počet 
zákrutů Z 

[m-1] 
B1 

(2 multifilamenty; Z48) 

279,66 

< 275,98; 283,33 > 
27,81 

< 26,76; 28,87 > 
55 

B2 
(2 multifilamenty; Z77) 

271,30 

< 269,05; 273,55 > 
27,14 

< 26,69; 27,58 > 
73 

B3 
(2 multifilamenty; Z118) 

264,48 

< 261,07; 267,89 > 
26,41 

< 25,66; 27,16 > 
94 

B4 
(3 multifilamenty; Z37) 

426,86 

< 425,58; 428,14 > 
28,92 

< 28,56; 29,28 > 
48 

B5 
(3 multifilamenty; Z60) 

419,38 

< 416,33; 422,43 > 
28,20 

< 27,66; 28,74 > 
67 

B6 
(3 multifilamenty; Z90) 

400,81 

< 392,97; 408,65 > 
28,04 

< 27,44; 28,63 > 
77 

B7 
(4 multifilamenty; Z30) 

547,50 

< 543,67; 551,33 > 
28,85 

< 28,31; 29,38 > 
45 

B8 
(4 multifilamenty; Z49) 

543,35 

< 538,28; 548,42 > 
29,07 

< 28,58; 29,55 > 
57 

B9 
(4 multifilamenty; Z74) 

521,40 

< 517,49; 525,31 > 
27,87 

< 27,24; 28,50 > 
76 

Hodnoty pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] naměřené při tahové zkoušce multifilamentu z 

opletu 3. série lan (C) jsou uvedeny v tabulce 14. Naměřené parametry jsou uvedeny 

včetně intervalu spolehlivosti. 
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Tabulka 14: Pevnost P [N] a tažnost ε [%] multifilamentů z opletu 3. série lan 

Multifilament z opletu   

 Pevnost P [N] 
<ISD;ISH> 

Tažnost ε [%] 
<ISD;ISH> 

C1 
67,47 

< 62,99; 71,95 > 
14,54 

< 13,39; 15,70 > 

C2 
129,75 

< 124,05; 135,44 > 
14,18 

< 13,47; 14,90 > 

C3 
125,11 

< 121,80; 128,41 > 
6,41 

< 6,18; 6,64 > 

C4 
121,68 

< 119,36; 123,99 > 
9,20 

< 9,11; 9,30 > 

C5 
124,56 

< 122,10; 127,01 > 
7,93 

< 7,78; 8,07 > 

C6 
137,82 

< 135,44; 140,19 > 
8,40 

< 8,23; 8,57 > 

C7 
143,49 

< 142,12; 144,86 > 
4,96 

< 4,85; 5,07 > 

C8 
1046,7 

< 997,32; 1096,08 > 
21,23 

< 20,32; 22,15 > 

C9 
1117 

< 1102,19; 1131,81 > 
16,93 

< 16,55; 17,30 > 

Naměřené hodnoty pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] duší z jádra 3. série lan (C) jsou 

uvedeny v následující tabulce 15. Tyto parametry jsou uvedeny včetně intervalu 

spolehlivosti. Tabulka je také doplněna o vypočítané hodnoty zákrutů Z [m-1] podle 

vztahu (5), str. 27 uvedeného v rešeršní části diplomové práce. 
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Tabulka 15: Parametry duší z jádra 3. série lan (C) 

Duše z jádra    

 Pevnost P [N] 
<ISD;ISH> 

Tažnost ε [%] 
<ISD;ISH> 

Počet zákrutů Z 
[m-1] 

C1 
342,84 

< 322,12; 363,55 > 
15,87 

< 15,26; 16,48 > 
37 

C2 
1208,9 

< 1139,27; 1278,52 > 
16,54 

< 13,40; 19,69 > 
30 

C3 
2896 

< 2682,55; 3109,45 > 
20,15 

< 19,93; 20,36 > 
46 

C4 
2847,3 

< 2590,56; 3104,04 > 
19,63 

< 19,48; 19,77 > 
42 

C5 
1506 

< 1494,86; 1518,15 > 
18,92 

< 17,99; 19,86 > 
29 

C6 
1846,18 

< 1352,36; 2339,99 > 
19,75 

< 15,14; 24,36 > 
23 

C7 
2368,6 

< 2114,85; 2622,35 > 
23,19 

< 21,23; 25,15 > 
25 

C8 
2525,3 

< 2384,39; 2666,22 > 
19,85 

< 19,01; 20,68 > 
24 

C9 
2541,13 

< 2388,19; 2694,06 > 
21,42 

< 20,19; 22,65 > 
12 

V tabulce 16 jsou uvedeny naměřené hodnoty pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] 3. série 

lan (C), které jsou uvedeny včetně intervalů spolehlivostí. Také jsou v této tabulce 

uvedeny hodnoty poměrné pevnosti f [N/tex] a počtu zákrutů Z [m-1] vypočítané podle 

vztahů uvedených v rešeršní části diplomové práce (vztah (5), str. 27 pro výpočet počtu 

zákrutů Z [m-1] a vztah (8), str. 29 pro výpočet poměrné pevnosti f [N/tex]).  
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Tabulka 16: Parametry veškerých lan z 3. série lan (C) 

3. série lan (C) 

 Pevnost P [N] 
<ISD;ISH> 

Tažnost ε [%] 
<ISD;ISH> 

Poměrná pevnost f 
[N/tex] 

<ISD;ISH> 

Počet 
zákrutů Z 

[m-1] 

C1 
777,85 

< 717,99; 837,70 > 
22,83 

< 20,84; 24,82 > 
380,55 

< 351,27; 409,83 > 
125 

C2 
1559,9 

< 1496,29; 1623,52 > 
27,71 

< 25,98; 29,43 > 
292,12 

< 280,20; 304,03 > 
101 

C3 
2929,3 

< 2782,34; 3076,26 > 
40,14 

< 37,48; 42,79 > 
185,09 

< 175,81; 194,38 > 
55 

C4 
3495,55 

< 3417,46; 3573,64 > 
40,84 

< 39,28; 42,39 > 
168,84 

< 165,06; 172,61 > 
46 

C5 
6629,7 

< 5724,13; 7535,27 > 
45,91 

< 16,19; 75,63 > 
199,85 

< 172,56; 227,16 > 
30 

C6 
8393,55 

< 7923,41; 8863,69 > 
74,85 

< 70,36; 79,34 > 
171,06 

< 161,48; 180,64 > 
30 

C7 
12681,25 

< 11583,22; 13779,27> 
83,48 

< 69,34; 97,61 > 
173,15 

< 158,15; 188,14 > 
23 

C8 
15413,6 

< 13089,21; 17737,99> 
91,79 

< 73,99; 109,58 > 
160,29 

< 136,11; 184,46 > 
20 

C9 
24438,8 

< 22320,99; 26556,60> 
102,65 

< 94,19; 111,10 > 
172,15 

< 157,25; 187,08 > 
18 

3.4 Vyhodnocení naměřených dat 

Následující kapitola diplomové práce bude zaměřena na porovnání experimentálně 

naměřené pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] lan s teoretickou pevností PL [N]a tažností εa 

[%], které byly vypočítány podle vztahů uvedených v teoretické části diplomové práce. 

Tato kapitola bude také zaměřena na hodnocení tangentového modulu EL [cN/tex] 

tahových křivek získaných při tahovém namáhání veškerých lan. 

3.4.1 Hodnocení pevnosti lan 

V následující tabulce 17 jsou uvedeny naměřené hodnoty pevností P [N] 1. série lan (A) 

včetně intervalu spolehlivosti. Tato tabulka obsahuje také teoreticky vypočítané 

hodnoty pevnosti lan PL [N] pro lepší vzájemné porovnání těchto hodnot. Teoretická 
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pevnost lan PL [N] je vypočítaná podle vztahů uvedených v teoretické části diplomové 

práce (vztah (24), str. 39 pro výpočet pevnosti lana PL [N]; vztah (25), str. 40 pro 

výpočet pevnosti jádra PJ [N] a vztah (28), str. 42 pro výpočet pevnosti opletu PO [N]). 

Z uvedených hodnot je patrné, že modelová pevnost je vždy vyšší než pevnost, která 

byla experimentálně naměřena. Teoretické modely nezahrnují všechny faktory, které 

přispívají k pevnosti lana. Teoretické modely vždy zjednodušují skutečnost. Proto 

teoretické hodnoty převyšují hodnoty experimentálně získané. Rozdíl mezi teoretickou 

pevností a pevností experimentální je ve většině případů konstantní. Pouze u posledních 

dvou lan z této série lan, dochází k mírnému nárůstu rozdílu mezi těmito hodnotami.  

Tabulka 17: Přehled teoretické pevnosti a experimentálně naměřené pevnosti 1. série lan 
vytvořených v rámci KTT 

1. série lan   

 Teoretická pevnost PL 
[N] 

Experimentální pevnost P [N] 
<ISD;ISH> 

A1 
(2 multifilamenty v jádru) 

1392,90 
1119,15 

<1094,21;1144,09> 

A2 

(3 multifilamenty v jádru) 
1539,05 

1234,45 

<1197,95;1270,95> 

A3 

(4 multifilamenty v jádru) 
1669,23 

1354,35 

<1327,21;1381,49> 

A4 

(5 multifilamentů v jádru) 
1804,03 

1476,25 

<1455,59;1496,91> 

A5 

(6 multifilamentů v jádru) 
1937,09 

1584,95 

<1539,47;1630,43> 

A6 

(7 multifilamentů v jádru) 
2067,15 

1690,35 

<1664,12;1716,58 > 

A7 

(8 multifilamentů v jádru) 
2209,33 

1801,5 

<1703,59;1899,41> 

A8 

(9 multifilamentů v jádru) 
2342,12 

1910,85 

<1864,79;1956,91> 

A9 
(10 multifilamentů v jádru) 

2468,30 
2035,3 

<1973,82;2096,78> 

A10 

(11 multifilamentů v jádru) 
2593,01 

2060,8 

<1930,34;2191,26> 

A11 

(12 multifilamentů v jádru) 
2721,53 

2001,5 

<1864,68;2138,33> 
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Obrázek 22 graficky znázorňuje závislost pevnosti na počtu multifilamentů v jádře 

daného lana z 1. série lan (A). Oplet jednotlivých lan je u všech lan v rámci 1. série lan 

(A) stejný a proto byla zvolena závislost na měnící se charakteristice - počtu 

multifilamentů uvnitř jádra. Z grafu je patrné, že teoretická pevnost PL [N] vypočítaná 

podle vztahů uvedených v teoretické části diplomové práce, nabývá vyšších hodnot 

pevnosti než experimentální pevnost P [N]. Rozdíl mezi hodnotami teoretické a 

experimentální pevnosti je v průběhu celého grafu téměř stejný. Pouze u posledního 

lana dochází k poklesu hodnoty experimentální pevnosti P [N] a tudíž je rozdíl mezi 

teoretickou a experimentální pevností vyšší. Z grafu je také patrné, že se zvyšujícím se 

počtem multifilamentů uvnitř jádra roste i pevnost daného typu lana. Tento výsledek 

odpovídá i předpokladu, že se zvyšujícím se počtem multifilamentů uvnitř jádra roste i 

pevnost lana. Proto lze stanovit, že pevnost lana je závislá na počtu multifilamentů, 

které jsou obsaženy uvnitř jádra. Výsledná pevnost celého lana je tedy určována 

především jádrem a oplet slouží pouze k udržení lana jako celku pohromadě. 

 

Obrázek 22: Porovnání teoretické pevnosti PL [N]a experimentální pevnosti P [N] 1. série 
lan 

Naměřené hodnoty pevností P [N] 2. série lan (B) jsou uvedeny v následující tabulce 18 

včetně intervalu spolehlivosti. V tabulce jsou také uvedeny teoreticky vypočítané 

hodnoty pevnosti lan PL [N] této série lan podle vztahů uvedených v teoretické části 

diplomové práce (vztah (24), str. 39 pro výpočet pevnosti lana PL [N]; vztah (26), str. 41 

pro výpočet pevnosti jádra PJ [N] a vztah (28), str. 42 pro výpočet pevnosti opletu PO 
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[N]). Z uvedených hodnot je patrné, že modelová pevnost je vždy vyšší než pevnost, 

která byla experimentálně naměřena stejně jako v případě 1. série lan (A). Teoretické 

modely slouží ke zjednodušení skutečnosti a tedy nezahrnují veškeré vlivy, které např. v 

laně při tahovém namáhání působí. Rozdíl mezi teoretickou pevností PL [N] a pevností 

naměřenou při tahovém namáhání daného lana P [N] je ve všech případech konstantní. 

Tabulka 18: Přehled teoretické pevnosti PL [N] a experimentálně naměřené pevnosti P [N] 
2. série lan (B) 

2. série lan   

 Teoretická pevnost 
PL [N] 

Experimentální pevnost P [N] 
<ISD;ISH> 

B1 
(2 multifilamenty; Z48) 

1403,38 
1108,6 

<1093,98;1123,20> 

B2 
(2 multifilamenty; Z77) 

1386,20 
1118,4 

<1099,97;1136,83> 

B3 
(2 multifilamenty; 

Z118) 

1375,02 
1080,1 

<1067,57;1092,63> 

B4 
(3 multifilamenty; Z37) 

1529,73 
1235,05 

<1214,82;1255,28> 

B5 
(3 multifilamenty; Z60) 

1516,70 
1224,35 

<1213,77;1234,92> 

B6 
(3 multifilamenty; Z90) 

1501,82 
1216,6 

<1202,55;1230,65 > 

B7 
(4 multifilamenty; Z30) 

1657,96 
1321,1 

<1291,97;1350,23> 

B8 
(4 multifilamenty; Z49) 

1643,03 
1331,4 

<1306,18;1356,62> 

B9 
(4 multifilamenty; Z74) 

1632,94 
1295,45 

<1282,48;1308,42> 

Na obrázku 23 je znázorněna závislost pevnosti na průměru jádra dj [mm] daného lana z 

2. série lan (B). Oplet jednotlivých lan v rámci 2. série lan (B) je stejný, ale dochází ke 

změnám počtu multifilamentů, hodnotám zákrutu Z [m-1] a úhlu stoupání β [°] jádra 

daného lana. Proto byla vynesena závislost pevnosti na průměru jádra dj [mm] daného 

lana, který byl vypočítán podle vztahu (7) na str. 28. Z grafu je patrné, že teoretická 

pevnost PL [N] vypočítaná podle vztahů uvedených v teoretické části diplomové práce, 
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nabývá vyšších hodnot než experimentální pevnost P [N], která byla naměřená při 

tahovém namáhání. Rozdíl mezi teoretickými a experimentálními hodnotami zůstává v 

průběhu celého grafu konstantní a téměř neměnný. Hodnota průměru jádra jednotlivých 

lan v sobě zahrnuje i vliv úhlu stoupání β [°]a hodnotu zákrutu Z [m-1]. Rozpětí hodnot 

průměru jádra jednotlivých lan v této sérii lan je celkem velké, a proto lze stanovit, že 

pevnost lana je závislá na průměru jádra jednotlivých lan. Výsledná pevnost celého lana 

je určována především jádrem. 

 

Obrázek 23: Porovnání teoretické pevnosti PL [N] a experimentální pevnosti P [N] 2. série 
lan 

V tabulce 19 jsou uvedeny hodnoty pevnosti P [N] 3. série lan (C), které byly naměřeny 

během tahového namáhání daného lana. Hodnoty pevnosti P [N] jsou uvedeny včetně 

intervalu spolehlivosti. Tabulka také obsahuje hodnoty teoreticky vypočítaných hodnot 

pevností PL [N] podle vztahů uvedených v teoretické části diplomové práce (vztah (24), 

str. 39 pro výpočet pevnosti lana PL [N]; vztah (27), str. 41 pro výpočet pevnosti jádra 

PJ [N] a vztah (28), str. 42 pro výpočet pevnosti opletu PO [N]). Z uvedených hodnot je 

patrné, že modelová pevnost je vždy vyšší než pevnost, která byla experimentálně 

naměřena. V uvedených vztazích pro výpočet teoretické pevnosti PL [N] nejsou 

zahrnuty některé vlivy, které výrazně ovlivňují výslednou hodnotu experimentální 

pevnosti P [N], např. vliv tření. Rozdíl mezi teoretickou pevností PL [N] a pevností 

naměřenou při tahovém namáhání daného lana P [N] není ve všech případech 

konstantní. Rozdíly mezi teoreticky vypočítanou pevností PL [N] a experimentální 
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pevností P [N] se postupně u jednotlivých lan zvyšují, např. u lana C1 je rozdíl mezi 

teoretickou pevností a experimentální pevností přibližně 244 N. U lana C9 je rozdíl 

mezi teoretickou pevností a experimentální pevností podstatně vyšší - 28212,95 N.  

Tabulka 19: Přehled teoretických PL [N] a experimentálně získaných pevností P [N] 3. 
série lan (C) 

3. série lan   

 Teoretická pevnost PL [N] 
 

Experimentální pevnost P [N] 
<ISD;ISH> 

C1 1021,73 
777,85 

<718;837,70> 

C2 2380,06 
1559,90 

<1496,29;1623,51> 

C3 4185,49 
2929,30 

<2782,34;3076,26> 

C4 5684,64 
3495,55 

<3417,46;3573,64> 

C5 9642,45 
6629,70 

<5724,13;7535,27> 

C6 12185,03 
8393,55 

<7923,41;8863,69 > 

C7 13673,32 
12681,25 

<11583,23;13779,27> 

C8 35172,57 
15413,60 

<13089,21;17737,99> 

C9 52651,75 
24438,80 

< 22320,99;26556,61> 

Na obrázku 24 je graficky znázorněna závislost pevnosti na jemnosti lan T [ktex] z 3. 

série lan. Protože 3. sérii lan tvoří lana, která jsou komerční a jejich konstrukční 

uspořádání je velmi rozdílné, bylo zapotřebí zvolit správnou charakteristiku (jemnost 

lan T [ktex]), díky které by mohla být lana v této sérii lépe vzájemně posuzována. Z 

grafu je patrné, že teoretická pevnost PL [N] vypočítaná podle vztahů uvedených v 

teoretické části diplomové práce, nabývá vyšších hodnot než experimentální pevnost P 

[N], která byla naměřená při tahovém namáhání. Rozdíl mezi teoretickými a 

experimentálními hodnotami pevnosti je v průběhu celého grafu různorodý. V počátku 

grafu nejsou rozdíly mezi teoretickými pevnostmi PL [N] a experimentálními pevnostmi 
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P [N] velké. Ale naopak u dvou posledních lan je velký rozdíl mezi hodnotami 

teoretické pevnosti PL [N] a experimentální pevnosti P [N]. Rozpětí hodnot jemnosti lan 

T [ktex] je velké, a proto lze stanovit, že pevnost lana je závislá na jemnosti daného 

lana. Největší podíl na výsledné pevnosti celého lana má především jádro daného lana a 

oplet slouží pouze k udržení lana jako celku pohromadě. 

 

Obrázek 24: Porovnání teoretické pevnosti PL [N] s experimentální pevností lan P [N] z 3. 
série lan (C) 

3.4.1.1 Korelační koeficient 

Pomocí korelačního koeficient je sledován lineární vztah mezi hodnotami. Korelační 

koeficient může být záporný nebo kladný, a proto může nabývat hodnot od -1 do 1. 

Pokud by se jednalo o kladnou korelaci, tak by hodnoty obou proměnných zároveň 

stoupali. V případě, že se jedná o zápornou korelaci, bude hodnota jedné proměnné 

stoupat a druhé klesat. V případě, že mezi hodnotami neexistuje lineární vztah, bude 

korelační koeficient roven nule. Korelační koeficient není závislý na jednotkách 

původních proměnných, a proto se jedná o bezrozměrnou veličinu [34, 35]. 

V tabulce 20 jsou uvedeny hodnoty korelačního koeficientu jednotlivých sérií lan. V 

každé sérii lan byl sledován lineární vztah mezi hodnotami teoretické pevnosti PL [N] a 

experimentální pevnosti lan P [N]. Z tabulky je patrné, že korelační koeficient se u 

všech sérií lan blíží k jedné, a proto se jedná o kladnou korelaci - hodnoty obou 

proměnných zároveň stoupají. Jelikož se korelační koeficienty všech sérii lan dají 

označit jako r = 1, lze stanovit, že vztah mezi veličinami obou proměnných je velmi 
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těsný. Zda se jedná o statisticky významné korelační koeficienty, je možné si ověřit za 

pomoci testu významnosti korelačního koeficientu. Výsledek tohoto testu významnosti 

korelačního koeficientu je zapotřebí porovnat s hodnotami uvedenými v tabulce 

kvantilů studentova rozdělení. V tomto případě se u veškerých sérií lan jedná o 

korelační koeficienty, které jsou statisticky významné. Grafy korelace mezi teoretickou 

pevností PL [N] a experimentální pevností P [N] veškerých testovaných lan jsou 

uvedeny v příloze A. 
Tabulka 20: Korelační koeficient pro jednotlivé série lan 

 1. série lan (A) 2. série lan (B) 3. série lan (C) 
Korelační koeficient 0,992 0,993 0,964 

Test významnosti 
korelačního koeficientu 23,527 22,204 9,570 

Studentovo t rozdělení 2,201 2,262 2,262 

3.4.1.2 Párové porovnání 

Při párovém porovnání byla vždy vzájemně hodnocena experimentální pevnost P [N] s 

teoretickou pevností PL [N] u každé série lan. Párové porovnání dvou výběrů slouží pro 

testování nulové hypotézy, tedy předpokladu, že není rozdíl mezi experimentálně 

naměřenou pevností P [N] a pevností teoreticky vypočítanou PL [N]. Pro vzájemné 

párové porovnání bylo použito dvouvýběrového párového t-testu na střední hodnotu v 

programu Microsoft Excel. Před provedením samotného testu je zapotřebí si stanovit 

hladinu významnosti α, která slouží jako pravděpodobnost, že bude nulová hypotéza 

zamítnuta. Hodnota hladiny významnosti testu se volí dostatečně nízká, a proto byla 

zvolena v rámci tohoto testování jako α = 0,05.  

Na obrázku 25 jsou patrné výsledky z dvouvýběrového párového t-testu na střední 

hodnotu pevností 1. série lan (A). Pro hodnocení nulové hypotézy je nejdůležitější 

hodnota dosažené statistické významnosti pro oboustranný test (na obrázku označeno 

P( <= ) (2)). Z výsledků je zřejmé, že výsledná hodnota statistické významnosti pro 

oboustranný test je podstatně nižší než stanovená hladina významnosti testu, a proto je 

nulová hypotéza zamítnuta. Na místo nulové hypotézy je přijata alternativní hypotéza - 

hodnoty experimentální pevnosti P [N] se liší od teoretické pevnosti PL [N]. Průměrná 

hodnota teoretické pevnosti je vyšší než hodnota pevnosti získaná experimentálně. 

Rozdíl mezi průměrnými hodnotami pevnosti je statisticky významný. 
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Obrázek 25: Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu pevností 1. série lan (A) 

 
 

Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu pevností 2. série lan (B) je patrný na 

obrázku 26. Z výsledků je zřejmé, že výsledná hodnota statistické významnosti pro 

oboustranný test (P( <= ) (2)) je podstatně nižší než stanovená hladina významnosti 

testu, a proto je nulová hypotéza zamítnuta. Je přijata alternativní hypotéza - hodnoty 

experimentální pevnosti P [N] se liší od teoretické pevnosti PL [N]. Průměrná hodnota 

teoretické pevnosti PL [N] je vyšší než hodnota experimentální pevnosti P [N]. Rozdíl 

mezi průměrnými hodnotami pevnosti je statisticky významný. 

 
Obrázek 26: Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu pevností 2. série lan (B) 

Na obrázku 27 jsou uvedeny výsledky dvouvýběrového párového t-testu na střední 

hodnotu pevností 3. série lan (C). Z výsledků je zřejmé, že výsledná hodnota statistické 

významnosti pro oboustranný test (P( <= ) (2)) je podstatně vyšší než stanovená 

hladina významnosti testu, a proto je alternativní hypotéza zamítnuta a nulová hypotéza 

přijata - není rozdíl mezi experimentální pevností P [N] a teoretickou pevností PL [N]. 

Průměrná hodnota teoretické pevnosti PL [N] je vyšší než hodnota pevnosti získaná 
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experimentálně P [N]. Rozdíl mezi průměrnými hodnotami pevnosti není statisticky 

významný. 

 
Obrázek 27: Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu pevností 3. série lan (C) 

3.4.1.3 Závěr hodnocení pevnosti lan 

Při porovnání teoretických pevností PL [N] a experimentálních pevností P [N] se vždy 

teoretické pevnosti prokazují znatelně vyšší hodnotou. Toto tvrzení je prokazatelné u 

veškerých sérií lan, které byly testovány v rámci této diplomové práce. Vyšší hodnoty 

teoretické pevnosti PL [N] mohou být způsobeny nedostatečným uspořádáním vztahu 

(24) na str. 39 pro výpočet pevnosti lana PL [N] uvedeným v teoretické části diplomové 

práce. Tento vztah nezahrnuje některé vlivy, které v laně při tahovém namáhání působí, 

např. se může jednat o vliv tření, které zřejmě výrazně ovlivňuje hodnoty 

experimentální pevnosti lan.  

U lan, která tvoří 1. sérii lan (A) dochází se zvyšujícím se počtem multifilamentů 

obsažených v jádru daného lana také k postupnému zvyšování hodnot teoretické 

pevnosti PL [N] i experimentální pevnosti P [N]. Výsledky tedy odpovídají 

předpokladu, že čím více bude multifilamentů v jádře, tím bude lano vykazovat vyšší 

pevnost. Podle vypočítané pevnosti PL [N] se jeví jako nejpevnější lano s označením 

A11 (obsahuje dvanáct multifilamentů v jádru) a podle výsledků experimentální 

pevnosti P [N] se jeví jako nejpevnější lano s označením A10 (obsahuje jedenáct 

multifilamentů v jádru).  

U 2. série lan je znatelný vliv zákrutu, který byl použit pro spojení multifilamentů jedné 

duše, v tomto případě zároveň i jádra daného lana. Z hodnot teoretické pevnosti PL [N], 

ale i experimentální pevnosti P [N] je patrné, že lana odpovídají předpokladu, který byl 
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uveden v rešeršní části diplomové práce. Při zvyšující se hodnotě zákrutu Z [m-1] 

dochází ke snižování pevnosti jednotlivých lan. Při porovnání hodnot teoretických a 

experimentálních pevností s hodnotami pevností 1. série lan je patrné, že hodnoty se od 

sebe příliš neliší. Proto lze stanovit, že pro dosažení této pevnosti není zapotřebí 

multifilamenty v jádře spojit zákrutem. Naopak platí, že při zvyšující se hodnotě 

zákrutu Z [m-1] dochází k poklesu pevnosti daného lana. Podle hodnot teoretické 

pevnosti PL [N] se jeví jako nejpevnější lano s označením B7 (duše je tvořena ze čtyř 

multifilamentů a zákrutem Z = 30) a podle výsledků experimentální pevnosti P [N] se 

jeví jako nejpevnější lano s označením B8 (duše je tvořena ze čtyř multifilamentů a 

zákrutem Z = 49). 

Lana z 3. série lan (C) jsou konstrukčně velmi rozdílná. I přesto, že dochází k nárůstu 

hodnot teoretických PL [N] i experimentálních pevností P [N] v průběhu celé série 

těchto lan, nelze stanovit, že je to ovlivněno např. zvyšujícím se počtem duší, 

multifilamentů v jádře nebo vlivem zákrutu jako tomu bylo u předchozích sérií. Podle 

hodnot teoretické pevnosti PL [N], ale i experimentální pevnosti P [N] se jeví jako 

nejpevnější lano s označením C9. Je důležité zdůraznit, že se lano C9 jeví, jako 

nejpevnější pravděpodobně z toho důvodu, že je jádro tvořeno dvanácti dušemi a ostatní 

lana dosahují nejvíce čtyř duší v jádře. Z důvodu konstrukčního řešení lan v rámci této 

série je jejich vzájemné hodnocení nemožné, jelikož je každé lano konstrukčně jiné.  

Z testování korelačního koeficientu je patrné, že se korelační koeficient u všech sérií lan 

blíží k jedné a tudíž je korelace kladná a míra lineární závislosti silná. Podle tohoto 

výsledku lze usuzovat, že vztah mezi veličinami obou proměnných (teoretickou 

pevností PL [N] a experimentální pevností P [N]) je velmi těsný. Také bylo během 

tohoto testování zjištěno, že se u veškerých sérií lan jedná o korelační koeficienty, které 

jsou statisticky významné.  

Při párovém porovnání bylo zjištěno, že pro lana z 1. série lan (A), ale i 2. série lan (B) 

je zamítnuta nulová hypotéza a přijata alternativní - hodnoty experimentální pevnosti P 

[N] se liší od teoreticky vypočítaných pevností PL [N]. Také bylo zjištěno, že rozdíl 

mezi průměrnými hodnotami pevností je statisticky významný. Z výsledků párového 

porovnání lan z 3. série lan (C) je zřejmé, že je přijata nulová hypotéza - není rozdíl 

mezi experimentální pevností P [N] a teoretickou pevností lan PL [N] této série. Také je 
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z výsledků patrné, že rozdíl mezi průměrnými hodnotami pevností není statisticky 

významný. 

3.4.2 Hodnocení tažnosti lan 

V teoretické části diplomové práce jsou uvedeny čtyři modely pro výpočet teoretické 

tažnosti εa [%]. Tyto modely slouží pro výpočet tažnosti jednotlivých částí (jádra, 

opletu) lana. Hodnota teoretické tažnosti εa [%] je v následujících tabulkách hodnot 

vždy uvedena pouze jedna, ačkoliv byly již dříve odvozeny čtyři modely pro její 

výpočet. Základním předpokladem pro porovnání teoretické tažnosti εa [%] s tažností 

experimentální ε [%] je ten, že hodnota získaná při měření by měla být porovnávána s 

tou teoretickou hodnotou tažnosti εa [%], která je z uvedených čtyř modelových tažností 

εa [%] nejmenší. Protože teoretickou úvahou je, že tažnost celého lana odpovídá méně 

tažné části lana. Při vyhodnocování bylo zjištěno, že testovaná lana tomuto předpokladu 

nepodléhají. Při rozložení lana na jednotlivé části se začnou tyto jednotlivé části chovat 

jako samostatné celky, nikoliv jako součást jednoho většího celku (viz obr. 28, obr. 29 a 

obr. 30). A proto byly pro vzájemné porovnání vybrány vždy teoretické hodnoty 

jednotlivých částí lana, které se vyznačovaly nejvyšší hodnotou tažnosti. Pro názornou 

ukázku, toho že tento způsob hodnocení teoretické tažnosti není možný, jsou uvedeny 

grafy tahových křivek vybraných zástupců jednotlivých sérií lan, které byly v rámci této 

diplomové práce hodnoceny. 

Na obrázku 28 je graficky znázorněn průběh tahových křivek jednotlivých částí lana A2 

(lano, které má jádro tvořeno třemi paralelně vloženými multifilamenty). Z grafu je 

patrné, že tento postup zjišťování teoretické tažnosti εa [%] (výpočet teoretické tažnosti 

jednotlivých částí lana εa [%]) a následné porovnání s experimentální tažností lana ε [%] 

je nevhodný. Z průběhu tahových křivek je patrné, že každá jednotlivě zkoumaná část 

lana (jádro a oplet) se chová jako jednotlivý celek a nikoliv jako součást jednoho celku 

(jedno lano). Když dojde k oddělení jádra a opletu dojde ke zborcení jejich struktury, 

které je ještě více umocněno vlivem následného tahového namáhání. Tahová křivka pro 

jádro (červená tahová křivka; označení J) se vyznačuje maximálním poměrným 

prodloužením přibližně 30 %. Tahová křivka pro oplet (zelená tahová křivka; označení 

OP) dosahuje maximálního poměrného prodloužení přibližně 27 %. Ale tahová křivka 

pro celé lano (fialová tahová křivka; označení 3PJ) vykazuje poměrné prodloužení 

odpovídající přibližně 40 %.  
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Obrázek 28: Tahové křivky jednotlivých částí (J - jádro, OP - oplet, 3PJ - celé lano) lana 
A2 (obsahuje tři multifilamenty v jádře) 

Obrázku 29 zobrazuje grafické znázornění průběhu tahových křivek jednotlivých částí 

lana B9 (duše je tvořena ze čtyř multifilamentů, které jsou spojeny zákrutem Z = 74). Z 

grafu je patrné, že tento postup zjišťování teoretické tažnosti (výpočet teoretické 

tažnosti jednotlivých částí lana εa [%]) a následné porovnání s experimentální tažností 

lana ε [%] je nevhodný. Tahové křivky působí jako by se jednalo o několik různých 

celků (např. více lan) nikoliv však jako jednotlivé části jednoho celku - lana. Tahová 

křivka pro oplet (červená tahová křivka; označení OP) se vyznačuje maximálním 

poměrným prodloužením přibližně 27 %. Tahová křivka pro jádro (zelená tahová 

křivka; označení J4xprZ74) dosahuje maximálního poměrného prodloužení přibližně 28 

%. Ale tahová křivka pro celé lano (fialová tahová křivka; označení 4xprZ74) vykazuje 

poměrné prodloužení odpovídající přibližně 37 %. 
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Obrázek 29: Tahové křivky jednotlivých částí (OP - oplet, J4xprZ74 - jádro, 4xprZ74 - 
celé lano) lana B9 (4 multifilamenty, Z 74) 

Na obrázku 30 je graficky znázorněn průběh tahových křivek jednotlivých částí lana 

C7. Z grafu je patrné, že tento postup zjišťování teoretické tažnosti (výpočet teoretické 

tažnosti jednotlivých částí lana εa [%]) a následné porovnání s experimentální tažností 

lana ε [%] je nevhodný. Tahové křivky působí jako by se jednalo o několik různých 

tahových křivek, které na sobě nejsou závislé, nikoliv však jako by se jednalo o tahové 

křivky jednoho celku - lana. Tahová křivka pro oplet (červená tahová křivka; označení 

C7OP) se vyznačuje maximálním poměrným prodloužením přibližně 22 %. Tahová 

křivka pro jádro (zelená tahová křivka; označení C7J) dosahuje maximálního 

poměrného prodloužení přibližně 5 %. Ale tahová křivka pro celé lano (fialová tahová 

křivka; označení C7) vykazuje poměrné prodloužení odpovídající přibližně 85 %. 
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Obrázek 30: Tahové křivky jednotlivých částí (C7 - celé lano, C7J - jádro, C7OP - oplet) 
lana C7 

3.4.2.1 Závěr hodnocení tažnosti lan 

Pro výpočet tažnosti byly v rámci teoretické části diplomové práce odvozeny čtyři 

modely. Každý model byl použit pro výpočet teoretické tažnosti εa [%] jednotlivých 

částí lana. Základním předpokladem je, že experimentální tažnost lana ε [%] se porovná 

s nejméně tažnou částí daného lana. Bohužel při vyhodnocování bylo zjištěno, že 

testovaná lana tomuto předpokladu neodpovídají, a proto je nelze tímto způsobem 

porovnat. Pravděpodobně je to způsobeno tím, že při rozložení lana na jednotlivé části 

dojde k porušení původní konstrukce. A proto se pak s ohledem na tažnost chovají 

jednotlivé části lana jako jednotlivé na sobě nezávislé celky a nikoliv jako součást 

jednoho většího celku. Toto tvrzení potvrzují i grafy uvedeny výše, na kterých je vidět, 

že jednotlivé části lana se po samostatném tahovém namáhání nechovají jako součást 

většího celku - lana, ale jako rozdílné samostatné celky.  

Nakonec byly pro porovnání teoretické tažnosti εa [%] s experimentální vybrány 

největší hodnoty teoretických tažností εa [%] vypočítaných podle vztahu 42 na str. 47 

uvedeného v teoretické části diplomové práce. Při porovnání teoretických tažností εa 

[%] a experimentálních tažností ε [%] veškerých lan testovaných v rámci této 

diplomové práce, jsou ve většině případů hodnoty teoretické tažnosti εa [%] nižší než 

hodnoty experimentální tažnosti ε [%].  
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U lan 1. série lan (A) jsou hodnoty teoretické tažnosti εa [%] ve většině případů nižší 

než hodnoty tažnosti, která byla experimentálně naměřena ε [%]. Podle výsledků 

teoretické tažnosti se jeví lano s označením A11 jako nejvíce tažné (εa = 45,10 %) a 

lano s označením A2 jako nejméně tažné (εa = 36,79 %). Vzhledem k hodnotám 

získaných experimentálně se jeví lano s označením A1 jako nejvíce tažné (ε = 42,55 %) 

a lano s označením A10 jako nejméně tažné (ε = 38,49 %). 

Lana, která tvoří 2. sérii lan (B) jsou asi nejvíce po grafické stránce podobná 

předpokladu, který byl zmíněn již dříve v tomto závěru (viz obr. 29). Bohužel z 

výsledků teoretické tažnosti εa [%], také museli být vybrány ty hodnoty, které byly 

nejvyšší. Hodnoty teoretické tažnosti εa [%] a experimentální tažnosti ε [%] jsou si 

velmi podobné. Podle výsledků teoretické tažnosti εa [%] se jeví lano s označením B6 

jako nejvíce tažné (εa = 38,68 %) a lano s označením B1 jako nejméně tažné (εa = 36,06 

%). Podle hodnot experimentální tažnosti ε [%] se jeví lano s označením B8 jako 

nejvíce tažné (ε = 37,87 %) a lano s označení B3 jako nejméně tažné (ε = 36,32 %). 

U lan z 3. série lan (C) jsou hodnoty teoretické tažnosti εa [%] ve většině případů o dost 

nižší než hodnoty tažnosti získané experimentálně ε [%]. Podle výsledků teoretické 

tažnosti εa [%] se jeví lano s označením C9 jako nejvíce tažné (εa = 87,38 %) a lano s 

označení C7 jako nejméně tažné (εa = 16,92 %). Podle hodnot experimentální tažnosti ε 

[%] se jeví lano s označením C9 jako nejvíce tažné (ε = 102,65 %) a lano s označením 

C1 jako nejméně tažné (ε = 22,83 %). 

3.4.3 Hodnocení tangentového modulu EL jednotlivých průměrných tahových křivek 

V rešeršní části diplomové práce je zaveden pojem tangentový modul EL [cN/tex] a také 

vztah (15) na str. 34 pro jeho výpočet. U textilních materiálů se většinou v počátku 

neobjevuje oblast pružné deformace, ale od počátku procházejí oblastí částečně 

plastickou a částečně elastickou. 

Počáteční modul EL byl vždy hledán od určitého bodu průměrné tahové křivky každého 

lana. Tento bod byl vždy volen s ohledem na tvar jednotlivých křivek a zároveň byl bod 

hledán v takovém místě, aby hodnota tangentového modulu EL nenabývala záporného 

charakteru. Pro lana 1. série lan (A) byl tento bod zvolen v hodnotě 0,5 % poměrného 

prodloužení ε [%]. Hodnoty tangentového modulu EL [cN/tex] pro 1. sérii lan (A), které 

byly stanoveny pomocí programu Matlab jsou uvedeny v následující tabulce 21. Z 
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uvedených hodnot je patrné, že jako nejvíce tuhé lano se jeví lano A10, jehož 

tangentový modul EL je 0,075 cN/tex. A jako nejméně tuhé se jeví lano A1, jehož 

tangentový modul EL odpovídá hodnotě 0,022 cN/tex. 

Tabulka 21: Hodnoty tangentového modulu EL [cN/tex] tahových křivek jednotlivých lan z 
1. série lan (A) 

1. série lan (A)  

 Tangentový modul EL [cN/tex] 
A1 

(2 multifilamenty v jádru) 0,022 

A2 
(3 multifilamenty v jádru) 0,028 

A3 
(4 multifilamenty v jádru) 0,042 

A4 

(5 multifilamentů v jádru) 0,055 

A5 
(6 multifilamentů v jádru) 0,047 

A6 
(7 multifilamentů v jádru) 0,048 

A7 
(8 multifilamentů v jádru) 0,054 

A8 
(9 multifilamentů v jádru) 0,062 

A9 
(10 multifilamentů v jádru) 0,063 

A10 
(11 multifilamentů v jádru) 0,075 

A11 
(12 multifilamentů v jádru) 0,067 

Pro názorný příklad je na obrázku 31 graficky znázorněn průběh průměrné tahové 

křivky lana A5 (jádro tvořeno šesti paralelně vloženými multifilamenty) včetně 

vyznačeného tangentového modulu EL (čerchovanou čarou). Na ose y je vyznačeno 

specifické napětí σ [cN/tex] a na ose x poměrné prodloužení ε [%]. U lana A5 byl pro 
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stanovení tangentového modulu EL zvolen bod, který odpovídá hodnotě 0,5% 

poměrného prodloužení ε [%]. Tangentový modul EL lana A5 je roven hodnotě 0,047 

cN/tex. Danou hodnotu tangentového modulu EL, lze u 1. série lan (A), považovat za 

jednu z nižších hodnot. Proto lze lano A5 označit za jedno z méně tuhých lan v rámci 1. 

série lan. Grafy průměrných tahových křivek s vyznačeným tangentovým modulem EL 

veškerých lan, které tvoří 1. sérii lan (A) jsou uvedeny v příloze B. 

 
Obrázek 31: Průměrná tahová křivka A5 lana (obsahuje šest multifilamentů v jádru) s 

vyznačeným tangentovým modulem EL 

V tabulce 22 jsou uvedeny hodnoty tangentového modulu EL veškerých lan tvořících 2. 

sérii lan (B). Opět musel být vhodným způsobem zvolen bod, od kterého byl zkoumán 

tangentový modul EL. Pro lana 2. série lan (B) byl zvolen bod v hodnotě 0,5 % 

poměrného prodloužení ε [%]. Z uvedených hodnot je patrné, že jako nejvíce tuhé lano 

se jeví lano B7, jehož tangentový modul EL je 0,071 cN/tex. A jako nejméně tuhé se jeví 

lano B1, jehož tangentový modul EL odpovídá hodnotě 0,039 cN/tex. 
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Tabulka 22: Hodnoty tangentového modulu EL [cN/tex] tahových křivek jednotlivých lan z 
2. série lan (B) 

Na obrázku 32 je graficky znázorněn průběh průměrné tahové křivky lana B9 (duše 

tvořena ze čtyř multifilamentů a zákrutem Z = 74) včetně vyznačeného tangentového 

modulu EL (čerchovanou čarou). Na ose y je vyznačeno specifické napětí σ [cN/tex] a 

na ose x poměrné prodloužení ε [%]. U lana B9 byl pro stanovení tangentového modulu 

EL zvolen bod, který odpovídá hodnotě 0,5% poměrného prodloužení ε [%]. Tangentový 

modul EL lana B9 je roven hodnotě 0,065 cN/tex. Danou hodnotu tangentového modulu 

EL, lze u této série lan, považovat za jednu z vyšších hodnot. Proto lze lano B9 označit 

za více tuhé lano. Grafy průměrných tahových křivek s vyznačeným tangentovým 

modulem EL veškerých lan, které tvoří 2. sérii lan (B) jsou uvedeny v příloze C. 

2. série lan (B)  

 Tangentový modul EL [cN/tex] 
B1 

(2 multifilamenty; Z48) 0,039 

B2 
(2 multifilamenty; Z77) 0,044 

B3 
(2 multifilamenty; Z118) 0,046 

B4 
(3 multifilamenty; Z37) 0,054 

B5 
(3 multifilamenty; Z60) 0,052 

B6 

(3 multifilamenty; Z90) 0,053 

B7 
(4 multifilamenty; Z30) 0,071 

B8 
(4 multifilamenty; Z49) 0,062 

B9 
(4 multifilamenty; Z74) 0,065 
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Obrázek 32: Průměrná tahová křivka B9 lana (jádro tvořeno ze čtyř multifilamentů a Z= 

74) s vyznačeným tangentovým modulem EL 

V následující tabulce 23 jsou uvedeny hodnoty tangentového modulu EL veškerých lan z 

3. série lan (C). S ohledem na tvar jednotlivých průměrných tahových křivek a 

výslednou hodnotu tangentového modulu EL byl opět zvolen bod, od kterého byl 

tangentový modul EL zkoumán. Pro veškerá lana z 3. série lan (C) byl zvolen bod v 

hodnotě 2 % poměrného prodloužení ε [%]. Z uvedených hodnot je patrné, že jako 

nejvíce tuhé lano se jeví lano C5, jehož tangentový modul EL odpovídá hodnotě 0,465 

cN/tex. A jako nejméně tuhé se jeví lano C9, jehož tangentový modul EL je roven 

hodnotě 0,069 cN/tex. 
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Tabulka 23: Hodnoty tangentového modulu EL [cN/tex] tahových křivek jednotlivých lan z 
3. série lan (C) 

 

3. série lan  

 Tangentový modul EL [cN/tex] 

C1 0,180 

C2 0,282 

C3 0,336 

C4 0,354 

C5 0,465 

C6 0,205 

C7 0,074 

C8 0,091 

C9 0,069 

Na obrázku 33 je graficky znázorněn průběh průměrné tahové křivky lana C5 z 3. série 

lan (C) včetně vyznačeného tangentového modulu EL (čerchovanou čarou). Na ose y je 

vyznačeno specifické napětí σ [cN/tex] a na ose x poměrné prodloužení ε [%]. U lana 

C5 byl pro stanovení tangentového modulu EL zvolen bod, který odpovídá hodnotě 2% 

poměrného prodloužení ε [%]. Tangentový modul EL lana C5 je roven hodnotě 0,465 

cN/tex. Proto lze lano C5 označit za nejvíce tuhé lano v rámci této série lan. Grafy 

průměrných tahových křivek s vyznačeným tangentovým modulem EL veškerých lan z 

3. série lan jsou uvedeny v příloze D. 
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Obrázek 33: Průměrná tahová křivka C5 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL 

3.4.3.1 Závěr hodnocení tangentového modulu EL jednotlivých průměrných tahových 
křivek 

U textilních materiálů se většinou v počátku neobjevuje oblast pružné deformace, ale od 

počátku procházejí oblastí částečně plastickou a částečně elastickou. Tangentový modul 

EL byl vždy u jednotlivých tahových křivek hledán s ohledem na tvar jednotlivých 

křivek, ale i s ohledem na to, aby hodnota tangentového modulu EL nebyla záporná. V 

grafech jednotlivých tahových křivek byla vždy hledána počáteční lineární oblast.  

Z hodnot tangentového modulu EL [cN/tex] pro 1. sérii lan (A) je patrné, že lano A10 je 

nejvíce tuhé. Hodnota tangentového modulu EL lana A10 je 0,075 cN/tex. A proto lze 

stanovit, že lano A10 je nejvíce tuhým lanem 1. série lan (A) a tedy lanem, které se 

nejvíce hodí pro kotvící účely. Nejméně tuhé se jeví lano A1, jehož tangentový modul 

EL odpovídá hodnotě 0,022 cN/tex. Lze tedy lano A1 považovat za nejméně vhodné 

lano pro kotvící účely z celé 1. série lan (A).  

Z uvedených hodnot tangentového modulu EL lan tvořících 2. sérii lan (B) je patrné, že 

jako nejvíce tuhé lano se jeví lano B7. Hodnota tangentového modulu EL lana B7 je 

0,071 cN/tex. Proto lze lano B7 považovat za lano, které se nejvíce hodí pro kotvící 

účely. Lano B1 se jeví, jako nejméně tuhé lano. Hodnota tangentového modulu EL lana 
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B1 odpovídá hodnotě 0,039 cN/tex. A proto lze stanovit, že lano B1 je nejméně 

vhodným lanem pro kotvící účely. 

Z hodnot tangentového modulu EL [cN/tex] 3. série lan je patrné, že lano C5 se jeví jako 

nejvíce tuhé lano z celé série lan. Hodnota tangentového modulu EL lana C5 je 0,465 

cN/tex. Proto lze stanovit, že lano C5 je nejvíce tuhým lanem z celé 3. série lan (C) a 

tudíž i nejvhodnější pro kotvící účely. Nejméně tuhé se jeví lano C9, jehož tangentový 

modul EL odpovídá hodnotě 0,069 cN/tex. Lze tedy lano C9 považovat za lano, které se 

nejméně hodí pro kotvící účely.  
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Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo otestování předložených komerčních kotvících lan a 

zjištění, které z těchto lan je nejvíce vhodné pro kotvící účely. Nejdůležitějším 

mechanickým parametrem pro účely kotvení je tangentový modul EL [cN/tex], který 

stanovuje tuhost lana a poskytuje nejlepší představu o tom, jak je lano vhodné pro 

kotvení. Dalšími mechanickými charakteristikami, které byly v rámci této diplomové 

práce testovány, jsou pevnost P [N] a tažnost ε [%] jednotlivých lan.  

Rešeršní část se zabývala splétanými výrobky (lany), technologií výroby lan, 

strukturními parametry lan, přístroji pro tahové namáhání lan a PC programy, které byly 

použity pro práci s daty v rámci této diplomové práce. V teoretické části byly zavedeny 

vztahy pro výpočet modelové pevnosti PL [N] a tažnosti εa [%] lan. Experimentální část 

diplomové práce se zabývala popisem výroby lan a stanovení materiálu pro výrobu lan 

v rámci KTT. Dále byla experimentální část zaměřena na měření parametrů a 

vyhodnocení naměřených dat jednotlivých segmentů, ale i lan samotných. Také byl v 

rámci experimentální části zkoumán tangentový modul EL jednotlivých lan a vhodným 

způsobem vyznačen do průměrných tahových křivek lan. V závěru byly zhodnoceny 

dosažené výsledky pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] lan při experimentálním měření, 

které byly následně porovnány s výsledky pevnosti PL [N] a tažnosti εa [%] 

vypočítaných podle teoretických vztahů.  

Základní myšlenkou bylo rozložit lano na jednotlivé části a zkoumat jejich konkrétní 

vliv na celek, tedy lano. Proto při strukturním rozboru byly zkoumány jednotlivé části 

(multifilament, duše, pramen) lan, které byly následně podrobeny tahovému namáhání. 

Díky poznatkům získaných při strukturním rozboru a tahovém namáhání předložených 

komerčních lan (3. série lan) mohl být zaveden experiment nad rámec zadání diplomové 

práce. Dále byly vytvořeny další dvě série lan, které byly taktéž podrobeny tahovému 

namáhání. Hodnoty experimentální pevnosti P [N] a tažnosti ε [%] byly následně 

porovnávány s hodnotami teoretické pevnosti PL [N] a tažnosti εa [%] lan. 

Během testování bylo zjištěno, že rozložení lana na jednotlivé části za účelem výpočtu 

teoretické pevnosti PL [N] a tažnosti εa [%], lze využít pouze v případě pevnosti PL [N]. 

V případě teoretické tažnosti εa [%] tuto myšlenku nelze použít. Při rozložení lana na 

jednotlivé části dojde k porušení struktury a jednotlivé části se začnou chovat jako 

jednotlivé celky nikoliv jako jednotlivé části jednoho celku - lana (viz graf 30, str. 80). 
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Základní mechanické parametry (pevnost a tažnost) jsou vždy voleny s ohledem na 

aplikaci výsledného produktu - lana. Hlavní myšlenkou je, aby bylo lano co nejvíce 

pevné, ale zároveň co nejméně tažné. Pro kotvící lana je nejdůležitějším parametrem 

tuhost lana, která byla stanovena na základě hodnot tangentového modulu EL 

jednotlivých tahových křivek lan.  

Dále je vytvořena tzv. "stupnice kvality" jednotlivých lan v rámci každé série lan. Tato 

stupnice byla vytvořena s ohledem na hodnoty tangentového modulu ET jednotlivých 

lan, který stanovuje tuhost lana a určuje tedy funkční oblast daného lana. Lano, které se 

jeví, jako nejvhodnější pro kotvící účely, je označeno jako 1. Lano, které se jeví, jako 

nejméně vhodné pro kotvící účely, je označeno jako 11, popř. 9. Z tabulky 24 je patrné, 

že v rámci 1. série lan (A) se lano A10 (jádro tvořeno 11 multifilamenty, průměr lana d 

= 2,70 mm, úhel splétání α = 29,77 °, jemnost lana T = 4,30 ktex, pevnost P = 2065,55 

N a tažnost ε = 38,49 %) jeví jako nejlepší pro kotvení a lano A1 (jádro je tvořeno 2 

multifilamenty, průměr lana d= 2,35 mm, úhel splétání α = 25,11 °, jemnost lana T = 

2,41 ktex, pevnost lana P = 1119,15 N a tažnost lana ε = 42,55 %) jako nejhorší pro 

kotvící účely. Z tabulky je také patrné, že v rámci 2. série lan (B) se jeví jako 

nejvhodnější pro kotvící účely lano B7 (jádro tvořeno 4 multifilamenty, průměr jádra dj 

= 1,42 mm, jemnost jádra T = 781 tex, úhel stoupání β = 11,42 °, průměr lana d = 2,23 

mm, jemnost lana T = 2,83 ktex, úhel splétání α = 25,21 °, pevnost lana P = 1321, 10 N, 

tažnost lana ε = 37,61 %, počet zákrutů Z = 67m-1) a lano B1 (jádro tvořeno 2 

multifilamenty, průměr jádra dj = 1 mm, jemnost jádra T = 390 tex, úhel stoupání β = 

9,76 °, průměr lana d = 2,21 mm, jemnost lana T = 2,44 ktex, úhel splétání α = 23,47 °, 

pevnost lana P = 1108,60 N, tažnost lana ε = 36,47 %, počet zákrutů Z = 63 m-1) se jeví 

zase jako nejméně vhodné pro kotvení. Z 3. série lan (C) se jeví jako nejlepší pro 

kotvení lano C5 (jádro tvořeno ze 4 duší, jedna duše je tvořena 3 multifilamenty, 

průměr jedné duše z jádra djd = 2,52 mm, jemnost jedné duše z jádra T = 2202 tex, úhel 

stoupání β = 24,36 °, průměr lana d = 7,05 mm, jemnost lana T = 33 ktex, úhel splétání 

α = 33,50 °, pevnost lana P = 6629,7 N, tažnost lana ε = 45,91 %, počet zákrutů Z = 30 

m-1) a jako nejhorší pro kotvení se jeví lano C9 (jádro tvořeno z 12 duší, jedna duše je 

tvořena 3 multifilamenty, průměr jedné duše z jádra djd = 3,96 mm, jemnost jedné duše 

z jádra T = 5575 tex, úhel stoupání β = 26,76 °, průměr lana d = 15,13 mm, jemnost lana 

T = 142 ktex, úhel splétání α = 40,65 °, pevnost lana P = 24438,8 N, tažnost lana ε = 

102,65 %, počet zákrutů Z = 18 m-1). 
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Tabulka 24: Stupnice kvality jednotlivých lan všech sérií lan 

Stupnice 

kvality 
1. série lan 

Stupnice 

kvality 
2. série lan 3. série lan 

1 
nejlepší 

A10  

(11 multifilamentů v jádru) 

EL = 0,075 cN/tex 

1 
nejlepší 

B7 

(4 multifilamenty; Z30)  

EL = 0,071 cN/tex 

C5 

EL = 0,465 

cN/tex 

2 

A11 

(12 multifilamentů v jádru) 

EL = 0,067 cN/tex 

2 

B9 

(4 multifilamenty; Z74) 

EL = 0,065 cN/tex 

C4 

EL = 0,354 

cN/tex 

3 

A9 

(10 multifilamentů v jádru) 

EL = 0,063 cN/tex 

3 

B8 

(4 multifilamenty; Z49) 

EL = 0,062 cN/tex 

C3 

EL = 0,336 

cN/tex 

4 

A8 

(9 multifilamentů v jádru) 

EL = 0,062 cN/tex 

4 

B4 

(3 multifilamenty; Z37) 

EL = 0,054 cN/tex 

C2 

EL = 0,282 

cN/tex 

5 

A4 

(5 multifilamentů v jádru) 

EL = 0,055 cN/tex 

5 

B6 

(3 multifilamenty; Z90) 

EL = 0,053 cN/tex 

C6 

EL = 0,0205 

cN/tex 

6 

A7 

(8 multifilamentů v jádru) 

EL = 0,054 cN/tex 

6 

B5 

(3 multifilamenty; Z60) 

EL = 0,052 cN/tex 

C1 

EL = 0,180 

cN/tex 

7 

A6 

(7 multifilamentů v jádru) 

EL = 0,048 cN/tex 

7 

B3 

(2 multifilamenty; Z118) 

EL = 0,046 cN/tex 

C8 

EL = 0,091 

cN/tex 

8 

A5 

(6 multifilamentů v jádru) 

EL = 0,047 cN/tex 

8 

B2 

(2 multifilamenty; Z77) 

EL = 0,044 cN/tex 

C7 

EL = 0,074 

cN/tex 

9 

A3 

(4 multifilamenty v jádru) 

EL = 0,042 cN/tex 

9 
nejhorší 

B1 

(2 multifilamenty; Z48) 

EL = 0,039 cN/tex 

C9 

EL = 0,069 

cN/tex 

10 

A2 

(3 multifilamenty v jádru) 

EL = 0,028 cN/tex 

- - - 

11 
nejhorší 

A1 

(2 multifilamenty v jádru) 

EL = 0,022 cN/tex 

- - - 
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Teoretické vztahy pro výpočet pevnosti lan uvedené v teoretické části diplomové práce 

jsou dostatečné k odhadnutí pevnosti experimentální. Tyto vztahy však nezahrnují 

některé vlivy, které při tahovém namáhání v laně působí, např. vliv tření. Proto by bylo 

vhodné provést další výzkum, který by se zaměřil na zlepšení teoretických modelů pro 

přesnější výpočet teoretické pevnosti lan.  

Při hodnocení teoretické tažnosti bylo zjištěno, že tento způsob stanovení teoretické 

tažnosti není vhodný. Při rozložení lana na jednotlivé části dojde ke zborcení struktury a 

tyto jednotlivé části se začnou chovat jako samostatné celky, nikoliv jako součást 

většího celku. Proto je vhodné doporučit pokračování ve výzkumu stanovení teoretické 

tažnosti jiným a vhodnějším způsobem.  

  



93 
 

Zdroje literatury 

[1] WULFHORST, Burkhard., Thomas. GRIES a Dieter. VEIT. Textile technology. 
[English ed.]. Cincinnati, Ohio: Distributed in the USA and in Canada by Hanser 
Gardner Publications, c2006. ISBN 978-3-446-22963-1. 

 [2] LENFELDOVÁ, I., Ing., PhD. Speciální pletařské výroby: Technologie 2D a 3D 
splétání [online]. TU Liberec, 2013 [cit. 2017-03-13]. Dostupné z: 
https://skripta.ft.tul.cz/ databaze/data/2007-09-10/11-32-51.pdf 

 [3] JIRÁSKOVÁ, P. Speciální výroby délkových textilií – Konstrukce přízí, Skaní. TU 
Liberec, 2012. 

 [4] MILITKÝ, Jiří. Textilní vlákna: klasická a speciální. Liberec: Technická univerzita 
v Liberci, 2002. ISBN 80-708-3644-X. 

 [5] CHOU, Tsu-Wei. a Frank K. KO. Textile structural composites. New York, NY, 
U.S.A.: Distributors for the U.S. and Canada, Elsevier Science Pub. Co., 1989. ISBN 
04-444-2992-1. 

[6] PIVOŇKOVÁ, D. Vzorovací možnosti splétacího stroje. Liberec, 2006. Bakalářská 
práce. TUL. 

[7] DANĚK, V. Speciální technologie a programování výroby. Liberec, 1991. VŠST 

[8] KOPAL, Jaroslav. Pletařské, proplétací a splétací stroje. Vyd. 1. Liberec: 
Technická univerzita v Liberci, 2007. ISBN 80-737-2119-8. 

[9] SAVILLE, B. P. Physical testing of textiles. Boca Raton, Fla.: in North and South 
America by CRC Press, 1999. ISBN 978-185-5733-671. 

[10] NECKÁŘ, Bohuslav. Mechanika vlákenných útvarů [online]. 2015, , 24 [cit. 2016-
09-28]. Dostupné z: https://skripta.ft.tul.cz/databaze/data/2015-09-29/10-18-02.pdf 

[11] Pevnost a tažnost u délkových textilií. Textilní zkušební ústav [online]. 2016 [cit. 
2016-10-23]. Dostupné z: http://www.tzu.cz/pevnost-a-taznost-u-delkovych-textilii 

[12] Norma ČSN 80 0890 – Stuhařské a prýmkařské výrobky: metody zkoušení. 1979. 

[13] KOVAČIČ, V. Textilní zkušebnictví, díl II. Liberec: TU, 2004. 

[14] M350-5CT - 5kN. LABORMACHINE: Materials Testing Machines [online]. Otice 

[cit. 2017-03-23]. Dostupné z: http://www.labormachine.cz/m350-5ct-5kn_pd18 

[15] Modernizovaný elektromechanický zkušební stroj TIRATEST 2300 - 100kN 
řízený pomocí PC. LABORMACHINE: Materials Testing Machines [online]. Otice [cit. 
2017-03-23]. Dostupné z: http://www.labormachine.cz/repasovany-elektromechanicky-
zkusebni-stroj-tiratest-2300-100kn-rizeny-pomoci-pc_pd37 



94 
 

[16] Zkušební trhací stroje TIRAtest. TEMPOS: Technická měřidla a počítačové 
systémy [online]. Ostrava, 2017 [cit. 2017-03-23]. Dostupné z: 
http://www.tempos.cz/zkusebni-stroje 

[17] Program NIKON NIS-Elements. HANYKO Praha s.r.o.: Vše pro zkoušení 
materiálů [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-03-26]. Dostupné z: https://www.hanyko-
praha.cz/produkty/metalografie/software-pro-hodnoceni-struktury/nikon-nis-elements/ 

[18] ČSN EN ISO 2307: Fiber ropes - Determination of certain physical and 
mechanical properties. 2011. 

[19] QC-Expert. TriloByte: Statistical Software [online]. Pardubice: TriloByte, 2017 
[cit. 2017-03-26]. Dostupné z: http://www.trilobyte.cz/Nase-Produkty/QC-Expert.html 

[20] ČSN EN ISO 2062: Textilie. Nitě v návinech. Zjišťování pevnosti a tažnosti 
jednotlivých nití při přetrhu 

[21] NECKÁŘ, Bohuslav. Tahové namáhání a pevnost: Příze a hedvábí 3 [online]. In: . 
Liberec, 2015 [cit. 2017-09-30]. Dostupné z: https://skripta.ft.tul.cz/databaze/data/2015-
09-29/10-18-59.pdf 

[22] KYOSEV, Y. Braiding technology for textiles. ISBN 978-0-85709-135-2. 

[23] The Language of Technical Computing. MathWorks [online]. UnitedStates, 2017 

[cit. 2017-04-15]. Dostupné z: 

https://www.mathworks.com/products/matlab.html?s_tid=hp_products_matlab 

[24] Statistická analýza dat: Učební texty k semináři [online]. Brno: VUT, 2011 [cit. 

2017-04-16]. Dostupné z: http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_05_1101.pdf 

[25] Základní předpoklady o datech [online]. 2011 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: 

http://ach.upol.cz/user-files/intranet/05-zp-2011-1320420375.pdf 

[26] Definice a souvislosti. Skripta FT TUL [online]. Liberec, 2015 [cit. 2017-04-16]. 

Dostupné z: https://skripta.ft.tul.cz/databaze/data/2015-09-29/10-18-21.pdf 

[27] Splétací stroj dvouhlavý. In: Katedra textilních technologií: Fakulta textilní na 

Technické Univerzitě v Liberci [online]. Česká Republika, 2007 [cit. 2017-04-16]. 

Dostupné z: 

http://www.ktt.tul.cz/?page=zarizeni&action=detail&nextaction=view&id_zarizeni=32 

[28] Precision Micro-Braiding for Implantable Devices, Part Two: Micro-Braiding in 

Implantable Devices. In: US BioDesign: LifeSaving BioMedical Textiles [online]. 

Pennsylvania, 2017 [cit. 2017-04-16]. Dostupné z: 



95 
 

http://www.usbiodesign.com/resources/whitepapers/precision-micro-braiding-for-

implantable-devices-part-two 

[29] Handbook Steel Wire Ropes. In: Paul-Gerd Voigt: Drahtseilberatung [online]. 

Německo, 2002 [cit. 2017-09-29]. Dostupné z: 

http://www.wirerope.de/pdf/E_HB_040203.pdf 

[30] All about the rope: Wire rope diameter. In: Verope [online]. 2017 [cit. 2017-09-

29]. Dostupné z: http://www.verope.co/en/technology/all-about-the-rope/ 

[31] MCKENNA, H.A. a J.W.S. HEARLE AND N. O'HEAR. Handbook of fiber rope 

technology. Cambridge: Woodhead, 2003. ISBN 978-185-5736-061. 

[32] Mastrant - Nekovová kotvící lana a příslušenství. Mastrant: Antenna Guying 

[online]. Praha, 2016 [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: https://www.mastrant.com/cz/ 

[33] Měření modulu pružnosti. Jihočeská Univerzita České Budějovice: Pedagogická 

fakulta [online]. České Budějovice, 2016 [cit. 2017-12-25]. Dostupné z: 

http://home.pf.jcu.cz/~kriz/index.php?option=com_content&view=article&id=129:mere

ni3&catid=56:fpr2&Itemid=34 

[34] Lineární korelační závislost: Korelační analýza. Biostatistika: Přednášky [online]. 
[cit. 2017-11-03]. Dostupné z: 
https://cit.vfu.cz/statpotr/POTR/Teorie/Predn5/linearni.htm 

[35] 10 Korelační koeficient [online]. [cit. 2017-11-03]. Dostupné z: 
http://kps.pedf.cuni.cz/skalouda/korelace.doc 

[36] Hearle, J. W. S., Grosberg, P., Backer, S.: Structural mechanics of fibers, yarn and 
fabrics, John Wiley and Sons, Inc., USA, 1969 

  



96 
 

Seznam obrázků a grafů 

Obrázek 1: Průřez lanem a ukázka jeho jednotlivých částí ............................................ 15 
Obrázek 2: Rozdíl mezi a) tkanou strukturou a b) splétanou strukturou v relaxovaném 
stavu (tzn. úhly v kosočtverečných jednotkách výrobku jsou shodné) [5] ..................... 19 
Obrázek 3: A - vodící dráhy pro vznik plátnové vazby, B - vodící dráhy pro vznik 
keprové vazby [2] ........................................................................................................... 20 
Obrázek 4: Příklad uzavřené vodící dráhy dutinového splétacího stroje [7] .................. 21 
Obrázek 5: Příklad otevřené vodící dráhy plochého splétacího stroje [7] ...................... 21 
Obrázek 6: Unášení běžce vodící dráhou [7] .................................................................. 22 
Obrázek 7: Příklad běžce splétacího stroje. 1 - unášecí čep, 2 - vodící destičky, 3 - 
vodič, 4 - západka, 5 - niťová zarážka, 6 - uvolňovač, 7 - cívka s materiálem, 8 - 
základní pružina, 9 - palec uvolňovače [7] ..................................................................... 23 
Obrázek 8: Úhel splétání lana [27] ................................................................................. 25 
Obrázek 9: Symboly a popis průřezu lana a jádra [29] ................................................... 26 
Obrázek 10: Vznik pomyslného trojúhelníku pro jednodušší stanovení parametrů [26] 27 
Obrázek 11: Testometric M350-5CT .............................................................................. 33 
Obrázek 12: TIRA Test 2300 .......................................................................................... 33 
Obrázek 13: Tahová křivka namáhání příze [13] ........................................................... 35 
Obrázek 14: Úhel β, který mezi sebou svírají osy A a B ................................................ 41 
Obrázek 15: Úhel α, který mezi sebou svírají osa A s osou B ........................................ 42 
Obrázek 16: Předpoklad ideálního šroubovicového modelu pro výpočet teoretické 
tažnosti [21] .................................................................................................................... 43 
Obrázek 17: Představa o působení tahového namáhání na rozměry elementu vlákna/ 
filamentu v přízi/ multifilamentu [21] ............................................................................ 43 
Obrázek 18: Změny rozměrů vlivem tahového namáhání .............................................. 44 
Obrázek 19: Dvouhlavý splétací stroj použit pro výrobu lan v rámci KTT [28] ............ 50 
Obrázek 20: Měření průměru lana pomocí systému NIS-Elements ............................... 53 
Obrázek 21: Měření úhlu splétání lana pomocí systému NIS-Elements ........................ 53 
Obrázek 22: Porovnání teoretické pevnosti PL [N]a experimentální pevnosti P [N] 1. 
série lan ........................................................................................................................... 68 
Obrázek 23: Porovnání teoretické pevnosti PL [N] a experimentální pevnosti P [N] 2. 
série lan ........................................................................................................................... 70 
Obrázek 24: Porovnání teoretické pevnosti PL [N] s experimentální pevností lan P [N] z 
3. série lan (C) ................................................................................................................. 72 
Obrázek 25: Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu pevností 1. série lan (A) 74 
Obrázek 26: Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu pevností 2. série lan (B) . 74 
Obrázek 27: Dvouvýběrový párový t-test na střední hodnotu pevností 3. série lan (C) . 75 
Obrázek 28: Tahové křivky jednotlivých částí (J - jádro, OP - oplet, 3PJ - celé lano) 
lana A2 (obsahuje tři multifilamenty v jádře) ................................................................. 78 
Obrázek 29: Tahové křivky jednotlivých částí (OP - oplet, J4xprZ74 - jádro, 4xprZ74 - 
celé lano) lana B9 (4 multifilamenty, Z 74) .................................................................... 79 



97 
 

Obrázek 30: Tahové křivky jednotlivých částí (C7 - celé lano, C7J - jádro, C7OP - 
oplet) lana C7 .................................................................................................................. 80 
Obrázek 31: Průměrná tahová křivka A5 lana (obsahuje šest multifilamentů v jádru) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL ......................................................................... 83 
Obrázek 32: Průměrná tahová křivka B9 lana (jádro tvořeno ze čtyř multifilamentů a Z= 
74) s vyznačeným tangentovým modulem EL ................................................................ 85 
Obrázek 33: Průměrná tahová křivka C5 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL

 ........................................................................................................................................ 87 
Obrázek 34: Korelace mezi teoretickou pevností PL [N] a experimentální pevností P [N] 
1. série lan (A) .............................................................................................................. 100 
Obrázek 35: Korelace mezi teoretickou pevností PL [N] a experimentální pevností P [N] 
2. série lan (B) ............................................................................................................... 100 
Obrázek 36: Korelace mezi teoretickou pevností PL [N] a experimentální pevností P [N] 
3. série lan (C) ............................................................................................................... 101 
Obrázek 37: Průměrná tahová křivka A1 lana (obsahuje dva multifilamenty v jádru) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL ....................................................................... 102 
Obrázek 38: Průměrná tahová křivka A2 lana (obsahuje tři multifilamenty v jádru) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL ....................................................................... 102 
Obrázek 39: Průměrná tahová křivka A3 lana (obsahuje čtyři multifilamenty v jádru) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL ....................................................................... 103 
Obrázek 40: Průměrná tahová křivka A4 lana (obsahuje pět multifilamentů v jádru) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL ....................................................................... 103 
Obrázek 41: Průměrná tahová křivka A6 lana (obsahuje sedm multifilamentů v jádru) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL ....................................................................... 104 
Obrázek 42: Průměrná tahová křivka A7 lana (obsahuje osm multifilamentů v jádru) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL ....................................................................... 104 
Obrázek 43: Průměrná tahová křivka A8 lana (obsahuje devět multifilamentů v jádru) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL ....................................................................... 105 
Obrázek 44: Průměrná tahová křivka A9 lana (obsahuje deset multifilamentů v jádru) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL ....................................................................... 105 
Obrázek 45: Průměrná tahová křivka A10 lana (obsahuje jedenáct multifilamentů v 
jádru) s vyznačeným tangentovým modulem EL .......................................................... 106 
Obrázek 46: Průměrná tahová křivka A11 lana (obsahuje dvanáct multifilamentů v 
jádru) s vyznačeným tangentovým modulem EL .......................................................... 106 
Obrázek 47: Průměrná tahová křivka B1 lana (jádro tvořeno ze dvou multifilamentů a Z 
= 48) s vyznačeným tangentovým modulem EL ........................................................... 107 
Obrázek 48: Průměrná tahová křivka B2 lana (jádro tvořeno ze dvou multifilamentů a Z 
= 77) s vyznačeným tangentovým modulem EL ........................................................... 107 
Obrázek 49: Průměrná tahová křivka B3 lana (jádro tvořeno ze dvou multifilamentů a Z 
= 118) s vyznačeným tangentovým modulem EL ......................................................... 108 
Obrázek 50: Průměrná tahová křivka B4 lana (jádro tvořeno ze tří multifilamentů a Z = 
37) s vyznačeným tangentovým modulem EL .............................................................. 108 



98 
 

Obrázek 51: Průměrná tahová křivka B5 lana (jádro tvořeno ze tří multifilamentů a Z = 
60) s vyznačeným tangentovým modulem EL .............................................................. 109 
Obrázek 52: Průměrná tahová křivka B6 lana (jádro tvořeno ze tří multifilamentů a Z = 
90) s vyznačeným  tangentovým modulem EL ............................................................. 109 
Obrázek 53: Průměrná tahová křivka B7 lana (jádro tvořeno ze čtyř multifilamentů  a Z 
= 30) s vyznačeným  tangentovým modulem EL .......................................................... 110 
Obrázek 54:  Průměrná tahová křivka B8 lana (jádro tvořeno ze čtyř multifilamentů a Z 
= 49) s vyznačeným  tangentovým modulem EL .......................................................... 110 
Obrázek 55: Průměrná tahová křivka C1 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL

 ...................................................................................................................................... 111 
Obrázek 56: Průměrná tahová křivka C2 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL

 ...................................................................................................................................... 111 
Obrázek 57: Průměrná tahová křivka C3 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL

 ...................................................................................................................................... 112 
Obrázek 58: Průměrná tahová křivka C4 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL

 ...................................................................................................................................... 112 
Obrázek 59: Průměrná tahová křivka C6 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL

 ...................................................................................................................................... 113 
Obrázek 60: Průměrná tahová křivka C7 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL

 ...................................................................................................................................... 113 
Obrázek 61: Průměrná tahová křivka C8 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL

 ...................................................................................................................................... 114 
Obrázek 62: Průměrná tahová křivka C9 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL

 ...................................................................................................................................... 114 
 

  



99 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Přehled jednotlivých lan v rámci všech sérií lan .......................................... 48 
Tabulka 2: Hodnoty úhlu splétání α [°] jednotlivých lan v rámci každé série lan .......... 50 
Tabulka 3: Strukturní rozbor 3. série lan (C) .................................................................. 52 
Tabulka 4: Hodnoty průměru lana d [mm] a úhlu splétání α [°] 1. série lan (A), včetně 
intervalu spolehlivosti ..................................................................................................... 54 
Tabulka 5: Parametry 2. série lan (B) získaných pomocí systému NIS-Elements ......... 55 
Tabulka 6: Parametry 3. série lan (C) získané pomocí systému NIS-Elements ............. 56 
Tabulka 7: Jemnost multifilamentů použitých pro výrobu 1. série lan i 2. série lan na 
pletárně KTT ................................................................................................................... 57 
Tabulka 8: Jemnost multifilamentů z opletu, jemnost duše, ale i samotných lan z 3. série 
lan .................................................................................................................................... 57 
Tabulka 9: Jemnost lan vytvořených v rámci KTT ........................................................ 58 
Tabulka 10: Pevnost a tažnost multifilamentů použitých pro výrobu lan v rámci KTT 60 
Tabulka 11: Parametry 1. série lan (A) vytvořených v rámci KTT ................................ 61 
Tabulka 12: Parametry 2. série lan (B) vytvořených v rámci KTT ................................ 62 
Tabulka 13: Parametry duše z jádra 2. série lan (B) vytvořených v rámci KTT ............ 63 
Tabulka 14: Pevnost P [N] a tažnost ε [%] multifilamentů z opletu 3. série lan ............ 64 
Tabulka 15: Parametry duší z jádra 3. série lan (C) ........................................................ 65 
Tabulka 16: Parametry veškerých lan z 3. série lan (C) ................................................. 66 
Tabulka 17: Přehled teoretické pevnosti a experimentálně naměřené pevnosti 1. série 
lan vytvořených v rámci KTT ......................................................................................... 67 
Tabulka 18: Přehled teoretické pevnosti PL [N] a experimentálně naměřené pevnosti P 
[N] 2. série lan (B) .......................................................................................................... 69 
Tabulka 19: Přehled teoretických PL [N] a experimentálně získaných pevností P [N] 3. 
série lan (C) ..................................................................................................................... 71 
Tabulka 20: Korelační koeficient pro jednotlivé série lan .............................................. 73 
Tabulka 21: Hodnoty tangentového modulu EL [cN/tex] tahových křivek jednotlivých 
lan z 1. série lan (A) ........................................................................................................ 82 
Tabulka 22: Hodnoty tangentového modulu EL [cN/tex] tahových křivek jednotlivých 
lan z 2. série lan (B) ........................................................................................................ 84 
Tabulka 23: Hodnoty tangentového modulu EL [cN/tex] tahových křivek jednotlivých 
lan z 3. série lan (C) ........................................................................................................ 86 
Tabulka 24: Stupnice kvality jednotlivých lan všech sérií lan ....................................... 91 
  



100 
 

Příloha A: Grafy korelací mezi teoretickou pevností PL [N] a 
experimentální pevností P [N] veškerých testovaných lan 

 

R² = 0,986

1300,00

1350,00

1400,00

1450,00

1500,00

1550,00

1600,00

1650,00

1700,00

1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350

Te
or

et
ick

á 
pe

vn
os

t l
an

 [N
]

Experimentální pevnost lan [N]

Korelace pevností 2. série lan (B)

Obrázek 35: Korelace mezi teoretickou pevností PL [N] a experimentální pevností P [N] 2. série 
lan (B) 
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Obrázek 34: Korelace mezi teoretickou pevností PL [N] a experimentální pevností P [N] 1. série 
lan (A) 
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Obrázek 36: Korelace mezi teoretickou pevností PL [N] a experimentální pevností P [N] 3. 
série lan (C) 
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Příloha B: Průměrné tahové křivky 1. série lan (A) s tangentovým 
modulem EL [cN/tex] 

 

 

 

 

Obrázek 38: Průměrná tahová křivka A2 lana (obsahuje tři multifilamenty v jádru) s vyznačeným tangentovým 
modulem EL 

Obrázek 37: Průměrná tahová křivka A1 lana (obsahuje dva multifilamenty v jádru) s vyznačeným tangentovým 
modulem EL 
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Obrázek 39: Průměrná tahová křivka A3 lana (obsahuje čtyři multifilamenty v jádru) s vyznačeným 
tangentovým modulem EL 

 

 

Obrázek 40: Průměrná tahová křivka A4 lana (obsahuje pět multifilamentů v jádru) s vyznačeným tangentovým 
modulem EL 
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Obrázek 41: Průměrná tahová křivka A6 lana (obsahuje sedm multifilamentů v jádru) s vyznačeným 
tangentovým modulem EL 

 
 

 

Obrázek 42: Průměrná tahová křivka A7 lana (obsahuje osm multifilamentů v jádru) s vyznačeným tangentovým 
modulem EL 
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Obrázek 43: Průměrná tahová křivka A8 lana (obsahuje devět multifilamentů v jádru) s vyznačeným 
tangentovým modulem EL 

 
 

 

Obrázek 44: Průměrná tahová křivka A9 lana (obsahuje deset multifilamentů v jádru) s vyznačeným 
tangentovým modulem EL 
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Obrázek 45: Průměrná tahová křivka A10 lana (obsahuje jedenáct multifilamentů v jádru) s vyznačeným 
tangentovým modulem EL 

 
 

 
Obrázek 46: Průměrná tahová křivka A11 lana (obsahuje dvanáct multifilamentů v jádru) s vyznačeným 

tangentovým modulem EL 
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Příloha C: Průměrné tahové křivky 2. série lan (B) s tangentovým 
modulem EL [cN/tex] 

 

Obrázek 47: Průměrná tahová křivka B1 lana (jádro tvořeno ze dvou multifilamentů a Z = 48) s vyznačeným 
tangentovým modulem EL 

 

 

Obrázek 48: Průměrná tahová křivka B2 lana (jádro tvořeno ze dvou multifilamentů a Z = 77) s vyznačeným 
tangentovým modulem EL 
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Obrázek 49: Průměrná tahová křivka B3 lana (jádro tvořeno ze dvou multifilamentů a Z = 118) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL 

 

 

Obrázek 50: Průměrná tahová křivka B4 lana (jádro tvořeno ze tří multifilamentů a Z = 37) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL 
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Obrázek 51: Průměrná tahová křivka B5 lana (jádro tvořeno ze tří multifilamentů a Z = 60) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL 

 

Obrázek 52: Průměrná tahová křivka B6 lana (jádro tvořeno ze tří multifilamentů a Z = 90) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL 
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Obrázek 53: Průměrná tahová křivka B7 lana (jádro tvořeno ze čtyř multifilamentů  a Z = 30) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL 

 

Obrázek 54:  Průměrná tahová křivka B8 lana (jádro tvořeno ze čtyř multifilamentů a Z = 49) s 
vyznačeným tangentovým modulem EL 
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Příloha D: Průměrné tahové křivky 3. série lan (C) s tangentovým 
modulem EL [cN/tex] 

 

Obrázek 55: Průměrná tahová křivka C1 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL 

 

Obrázek 56: Průměrná tahová křivka C2 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL 
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Obrázek 57: Průměrná tahová křivka C3 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL 
 

 

Obrázek 58: Průměrná tahová křivka C4 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL 
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Obrázek 59: Průměrná tahová křivka C6 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL 
 

 

Obrázek 60: Průměrná tahová křivka C7 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL 
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Obrázek 61: Průměrná tahová křivka C8 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL 
 

 

Obrázek 62: Průměrná tahová křivka C9 lana s vyznačeným tangentovým modulem EL 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

