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ÚVOD

Charakterizace dlouhodobé reakce materiálů a konstrukcí na komplexní a 
cyklické mechanické zatěžování s vlivy okolí je obtížný úkol:

(i) požadovaná životnost konstrukce nebo jejího prvku je řádově delší než 
čas dostupný nebo vyměřený pro její vývoj a ověření vlastností

(ii) reprodukovat komplexní podmínky služby hodnoceného konstrukčního 
prvku v laboratorních podmínkách není snadné

(iii) vlivy okolí působí interaktivně

(iv)   kritické degradační mechanismy nemusí být pro daný materiál před 
vlastním zkoušením známy



Základní přístup (viz např. ACCELERATED AGING OF MATERIALS AND STRUCTURES . 

National Materials Advisory Board, Commission on Engineering and Technical Systems, National Research Council. 

Publication NMAB-479, National Academies Press, Washington DC (1996) k hodnocení vlivu stárnutí na 

vlastnosti a chování materiálů a konstrukcí by měl být založen na pěti krocích:
• Definici servisního prostředí,

• identifikaci pravděpodobné degradace a mechanického porušení,

• charakteristice odezvy materiálu na vlivy stárnutí užitím 
zrychlených experimentálních metod a analytických modelů,

• použití běžných a zrychlených testovacích a modelových 
výsledků k analýze a pochopení procesů spojených se stárnutím

• ověření předpovědi



POLYMERNÍ KOMPOZITY
výhodou je vysoká možná pevnost a tuhost, jejich aplikace přináší výhodu 
snížení váhy konstrukce s možností široké tvarové adaptace

• Termosetické matrice: Jsou relativně křehké, tj. mohou mít nízkou lomovou 
tuhost a toleranci vůči poškození. Vysokoteplotní termosety jsou náchylné ke 
vzniku mikrotrhlin v průběhu zpracování, při mechanickém zatížení a při teplotním 
cyklování. Jejich výhodou je možnost využít při zpracování dodatečnou 
polymerizaci bez vzniku těkavých látek, jejich creepová odolnost, nenasákavost a 
nižší ceny.

• Termoplastické matrice: Odolnost vůči chemikáliím je nižší, jsou náchylnější ke 
creepovým deformacím a jejich ceny jsou obecně vyšší. Vysoká teplota tavení a 
viskozita matrice způsobují problémy při zpracování (vyšší tlaky a teploty). 
Nedokonalé ovládání vzniku těkavých látek z ředidel v průběhu zpracování a 
polymerní kondenzace rovněž může vyvolat vznik dutinek v kompozitu, což jeho 
mechanické vlastnosti degraduje.



DEGRADAČNÍ MECHANISMY

Zahrnují fyzikální procesy nebo sled událostí, které jsou příčinou 
pozorované kumulace poškození. Jde o:

• mikrostrukturální a strukturální změny

• časově závislé jevy a výslednou akumulaci porušení

• nápor prostředí s urychlujícími efekty nejvýznamnějších vlivových 
faktorů

• synergické efekty uvedených mechanismů



ZÁKLADNÍ MECHANICKÉ DEGRADAČNÍ 
MECHANISMY POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ

• trhlinkování matrice

• delaminace

• porušení výztužných vláken

• lokální tlaková nestabilita

• mezifázové poruchy (fázová separace)

Snahou je definovat rozsah možných vlivů uvedených procesů na 
základní mechanické vlastnosti zkoumaného materiálu presentované 
např. jeho pevností, tuhostí, přechodovou teplotou, jeho moduly a 
poddajnostmi. 



URYCHLENÉ METODY CHARAKTERIZACE 
ODEZVY NA STÁRNUTÍ 

Dvě základní metody zahrnují akcelerované zkoušení a akcelerované stárnutí. 

• Pro akcelerované zkoušení (redukuje čas potřebný pro zkoušky) je 
důležité odvodit rovnocennost mezi průběhem a výsledky zkoušek s 
požadovanou servisní dobou. Akcelerované zkoušení je požadováno 
pro mechanismy, které jsou spojeny s rostoucí akumulací nepříznivých 
změn (poškození nebo deformací), které mohou vést přímo k poruše.

• Akcelerované stárnutí (zintensivňuje fyzikální a chemické zatížení) je 
používáno k vytvoření situace blízké ke konečnému stavu 
mikrostruktury nebo porušení zkoušeného materiálu pro následující 
charakterizační testy. Zde je důležitá důvěra, že mikrostrukturální či 
vlivem urychleného stárnutí poškozený stav odpovídá 
předpokládanému nebo pozorovanému stavu před ukončením 
životnosti.  



URYCHLENÉ PRIMÁRNÍ DEGRADAČNÍ MECHANISMY
POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ 

Pro polymerní kompozity se v současné době užívají tři:

• poškození impaktem

• mechanická únava

• účinky kapalin a vlhkostí

Uvedené mechanismy se aplikují za přiměřených teplot odpovídajících servisní 
službě zkoušeného materiálu.

Tab. 1 KRITICKÉ DEGRADAČNÍ MECHANISMY POLYMERNÍCH KOMPOZITŮ



Degradační
mechanismy

Nejdůležitější
proměnné

Modelový
přístup

Způsoby
akcelerace testů

Současné zaměření výzkumu

Trhlinkování
matrice
(rozdíl mezi koef. 

tepelné 

roztažnosti)

Parametry zpracování,
obor teplot, cyklů, 
statické a dynamické zatížení, 
cykly vlhkostního 
a teplotního zatížení, 
tloušt‘ky vrstev, 
zbytková napětí

Modely
akumulace
poškození

Zvýšení
teploty,
oboru cyklování,
aplikovaného napětí

Vlivy vlhkosti a rychlosti změn, 
rozdíly mezi vratnými 
a nevratnými změnami

Teplotní
degradace
a oxidace 
(redukce mol. 
váhy)

Teplota,
koncentrace kyslíku,
doba vystavení účinkům,
modely přesunu hmot

Modely
reakční
kinetiky

Zvýšení
teploty,
koncentrace
kyslíku

Vliv trhlinkování matrice,
chem. modely degradace,
definice dominantní 

degradační reakce

Hydrotermální
degradace
(Residuální napětí,

delaminace 

vnějších vrstev, 

puchýřkování)

Teplota,
koncentrace vlhkosti,
rychlost zahřívání

Modely
difuse
vlhkosti

Zvýšení
teploty,
vlhkosti,
cyklů sorpce

Vliv vlhkosti
na zbytkovou napjatost,
desorpční jevy,
gradienty vlhkosti,
vlivy trhlinek matrice 
a zavedených napětí

Separace fází
a mikro-
strukturální
změny

Doba vystavení účinkům,
teplota, 
vlhkost

Zvýšení
teploty,
vlhkosti

Modely mikrostrukturní
charakterizace,
modely rozpustnosti



ANALÝZA KONSTRUKCÍ

Současné konstrukční návrhy a analytické přístupy spojené s navrhováním konstrukcí 
jsou převážně polo-empirické. Standardní praxe se opírá hlavně o rozsáhlé testování, 
které zahrnuje:

• Testy na elementárních prvcích ke zjištění základních statických a časově 
závislých limitních vlastností, nebo přípustných hodnot za odpovídajících 
podmínek vlivu prostředí

• Zkoušky konstrukčních prvků k ujasnění vztahu přípustných zatížení 
k navrhovaným částem konstrukce

• Zkoušky konstrukcí od sub-komponent až po testy částí a celků v životní 
velikosti, které vrcholí statickými a únavovými zkouškami celkového zařízení (např. 
letadla). Účelem je porovnání a posouzení modelových hodnocení a použitých 
předpokladů s výsledky reálných zkoušek.



METODY K POSOUZENÍ SCHOPNOSTI KONSTRUKCÍ 
SNÁŠET POŠKOZENÍ

Dvě nejčastěji používané metody k posouzení schopnosti konstrukcí snášet poškození 
jsou založeny na:

• Mechanice poškození, která sleduje změny základních mechanických 
charakteristik (tuhost, zbytková pevnost) v průběhu předpokládané životnosti

• Modelové charakterizaci stárnutí. Využití mikromechaniky a kinetických teorií 
k posouzení zbytkové pevnosti. Pevnostní modely jsou analyzovány jako funkce 
vnějších vlivů užitím rychlostní teorie se zahrnutím únavy, creepu, stárnutí, oxidace 
a dalších časově i cyklově závislých vlivů.

DOPORUČOVANÝ OBECNÝ PŘÍSTUP K MODELOVÉ CHARAKTERIZACI STÁRNUTÍ 
MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ uvádí následující tabulka.



MODELOVÁ CHARAKTERIZACE STÁRNUTÍ MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ
základní vystavení vnějším 
podmínkám, předpokládaný tvar, 
údržba, řízení,  špičkové podmínky 
poruchy

identifikace možného degradačního 
mechanismu

kritické vlastnosti pro návrh 
konstrukčního prvku 
a jeho konfigurace, závěrečná fáze 
návrhu, měřítkové efekty

definice externího vlivu kritický degradační mechanismus 
(creep, únava, teplotní degradace, 
oxidace, koroze, termomechanická 
únava, mikrostrukturální vlivy, 
trhlinkování

analýza trvanlivosti komponenty

časově-teplotní vlivy, mechanické 
zatížení,
Chemické a kapalné vlivy, vlhkost

modely urychleného testování analýza stárnutí v konstrukčních 
prvcích

základní materiální, 
fyzikální a mechanické vlastnosti

A

charakterizace odezvy materiálu při 
stárnutí, vnitřní vlastnosti

B

zkoušky v reálném čase,
urychlené zkoušky
potvrzení platnosti modelu

C



PŘÍKLADY APLIKACÍ URYCHLENÝCH METOD

Průběh vazkopružné poddajnosti polyamidové tkaniny nánosované PVC ve směru útku J22(t) v rozmezí
10 – 1000 s a teploty zkoušení od -25oC do 80oC (obr.2) a zobecněný průběh vazkopružné poddajnosti

J22(t) pro teplotu 20oC s využitím časově – teplotní superposice (obr.3). Minster, J.: Vjazkouprugaja
polzučest polimernych materialov. Mechanika polimerov , 2, 358-361 (1975)



Posouzení vlivu intenzifikace napětí na rychlost

reologických procesů při zatěžování technických textilií.

Experimenty jsou prováděny v redukovaném čase se

vzrůstající úrovní tahového napětí a prostřednictvím

analogie napětí – čas je definován zobecněný průběh

vazkopružné poddajnosti zkoušeného materiálu pro

referenční zvolené napětí.

Minster, J. A note on the application of the stress-
time analogy method. Rheologica Acta, 18, 424-426
(1979)



Porovnání řídící křivky vazkopružné poddajnosti D(t) pro
teplotu Tr = 20oC s jejím průběhem získaným při tlakové

makrozkoušce a křivkami KWW pro časové intervaly t ≤ 104 s a t

≤ 107 s. Křivka KWW (Kohlrausch–Williams–Watts double

exponent function) je definována rovnicí

D(t) = D0 exp [(t/τ )β]
Minster, J., Králík, V.: Temperature-dependent
microindentation data of an epoxy composition in the
glassy region. Mechanics of Time-Dependent Materials, Vol. 
19 (2015), 75-85



Minster, J., Šašek, P.: Impact of climatic ageing on the basic 
mechanical properties of viscoelastic sealants. Defect and Diffusion 
Forum, ISSN 1662-9507, Vol. 368 (2016), pp. 182-185, Trans Tech Publications, 
Switzerland

• Posouzení vlivu čtyř typů klimatického zatížení na základní mechanické 
časově závislé vlastnosti šesti polymerních tmelů vhodných k tvorbě a 
opravám skelných mozaik. S využitím získaných mikroindentačních dat 
byly kvantitativně zhodnoceny vlivy proběhlých degeneračních procesů na 
hodnoty vazkopružné poddajnosti a porovnáním výsledků stanoven 
optimální materiál z hlediska fotodegradačního a klimatického zatížení.



Vyšetřované materiály byly zkoušeny za laboratorních podmínek v jejich nativní standardní formě
(STAND) a následně po několika typech urychleného fyzikálně-chemického stárnutí:

a) po jednoměsíčním vystavení podmínkám zvýšené teploty a vlhkosti s působením UV radiace 

(UV)

b) po tříměsíčním působení teploty 60oC (60)

c) po tříměsíčním působení teploty 60oC a relativní vlhkosti 80% (60M80)

d) po jednoměsíčním cyklu 2 hodin máčení ve vodě s následujícím mrznutím (VM)

Comercial name
of the sealant

Production
plant

Composition Mark
of the sealant

Akryl Exterier Den Braven One-component sealant on the basis of acrylate
dispersion

A

Mapeflex AC4 Mapei One-component acrylate sealant in water dispersion B

MapefleMS45 Mapei One-component quickly hardening elastic thixotropic 
sealant on the basis of hybrid silan polymer

C

Multisil Remmers Silicone- caoutchouc sealant D

MS 150 Remmers Elastic sealant on the basis of hybrid polymers E

MultiSil NUW Remmers Silicone- caoutchouc sealant F
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Jiří Minster, Martin Šperl, Josef Šepitka:  Creep damage index as a sensitive indicator of damage 
accumulation in thermoplastic laminates. 
Přijato k publikaci včasopise Journal of Reinforced Plastics and Composites SAGE (2017). 

Materiál: satin carbon fabric (285 g/m2 C fiber area mass) with a 43% polyphenylene
sulfide matrix (C/PPS) (Wohlerova křivka, index poškození DI)

A part of the transverse section of the tested damaged laminate.
The picture is 580 x 420 µm in size.



The creep damage index CDI (t) of the sample loaded by 84,375% Rm, representing 
the cumulative fatigue damage dependent on time and number of cycles.

CDI (t) = [Dc (t) / D0 (t)] – 1 



ZÁVĚR

Je zřejmé, že i nadále je třeba věnovat pozornost 

základní charakterizaci materiálových vlastností 

polymerních kompozitů, jejich degradačním 
mechanismům a reakcím na stárnutí. 

Pro hledání souvislostí mezi jejich dlouhodobým 
chováním a odezvou na stárnutí je třeba dále 

rozvíjet jak možnosti modelování vlivu vnějších i 

vnitřních faktorů na potřebné vlastnosti a životnost, 
tak i způsoby jejich experimentálního vyšetřování 

spojeného s ověřováním dosažených výsledků. 



Děkuji za pozornost


