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Osnova prezentace
�Mechanické chování sklolaminátových prvků vyrobených technologií ruční laminace 
vystavených degradaci vnějším prostředím (expozice vody a teploty)

�Vliv vlhkosti vnějšího prostředí na mechanické vlastnosti HPL kompozitů

�Ohybové a pevnostní charakteristiky kompozitních sendvičových materiálů a konstrukcí na 
bázi fenolických prepregů – vliv klimatického zatížení

�Účinky chemického prostředí na hybridní epoxid/skloaramidový laminát vyrobený 
technologií ruční laminace

�Závěr
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Souhrn: Příspěvek přináší některé výsledky vlivu vnějšího prostředí na mechanické chování vláknových kompozitů v podmínkách 
zátěžných stavů. Je analyzován vliv dlouhodobé resp. krátkodobé teplotní zátěže a chemické odolnosti ve zkušebních kapalinách.

Metodika zkoušení vlákny vyztužených kompozit ů- podmínky zkoušek
Lamináty jsou charakterizovány řadou fyzikálních a chemických vlastností [1].
Z fyzikálních jsou to zejména tyto:
- pevnost v tahu, tlaku, ohybu, modul pružnosti, pevnost v ohybu rázem a tvrdost
- rychlost zvuku, útlum,
- tepelná vodivost, roztažnost a odolnost
- únava při střídavém namáhání.
Z chemických vlastností jde především o odolnost k různým chemikáliím.
Metodika zkoušení mechanických vlastností sklolaminátů je dána především stanovením krátkodobých vlastností (modul pružnosti a mez pevnosti- statická zkouška tahem
ČSN EN 527-1 [2] a ohybem ČSN EN 178 [3]) a dlouhodobých (součinitel α a β- zkoušky odolnosti proti vodě, teplotě a zkoušky chemické odolnosti- ČSN EN 976-1 [4] a
ČSN EN 978 [6] ). Modul pružnosti E je sledován z důvodu významného vlivu na stabilitu a deformační chování výrobku, mez pevnosti σP pak rozhoduje o celkové únosnosti.

Zaměříme se na srovnání krátkodobých a dlouhodobých vlastností pro materiálové charakteristiky jako je modul pružnosti a mez pevnosti v tahu a ohybu. 
Zkoumány budou účinky čisté vody, kyseliny sírové a tepla na laminátovou stěnu.

Testované typy vzorků, jejich strukturu a složení zobrazuje obr.1-2 a tab. 1. 

Obr. 1. Struktura testovaných vzorků, , a) tloušťka 7mm, b) tloušťka 5mm, c) tloušťka 4mm

c)b)a)

�Mechanické chování sklolaminátových prvků vyrobených technologií ruční laminace 
vystavených degradaci vnějším prostředím 
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Obr. 2. Složení jednotlivých vrstev laminátu

Označení S2 S1 S7

Poměr skla a pryskyřice [%] 53,7: 46,3 50,3: 49,7 36,5: 63,5

Rozměry (při výrobě) [mm] 1000x800x7 1000x800x5 540x550x4

Hmotnost [g] 7,92 6,4 1,74

Gelcoat Crystic 93 PA Gray 6057 Crystic 93 PA Gray 6057 Crystic 93 PA Gray 6057

Topcoat Crystic 2000 Orange AC Crystic 2000 Orange AC Aropol K-530 TB

Pryskyřice Aropol M – 105 TA Aropol M – 105 TA Aropol M – 105 TA

Rohož (počet vrstev x[g/m2]) 2x 450 2x 450 2x 450

Tkanina
(počet vrstev x [g/m2]) 3x 800/450 2x 800/450 1x 800/450

Tab. 1. Složení jednotlivých vrstev laminátu

Mechanické zkoušky byly prováděny pro následující kondicionace vzorků:

•Etalon – jedná se o laminát, který byl při teplotě 23°C odležen po dobu 4 měsíce od dodání.

•2000 h v H 2O – výchozí stav materiálu pro tuto zkoušku je Etalon. Vzorky byly exponovány při teplotě 50°C po dobu 2000 hodin v H2O. Zkouška simuluje běžný provoz
při kontaktu s vodou.

•4000 h v H 2O – výchozí stav materiálu pro tuto zkoušku je Etalon. Vzorky byly exponovány při teplotě 50°C po dobu 4000 hodin v H2O. Zkouška simuluje běžný provoz
při dlouhodobém kontaktu s vodou.

•500 h 30%H2SO4 – výchozí stav materiálu pro tuto zkoušku je Etalon. Vzorky byly exponovány při teplotě 23°C po dobu 500 hodin v H2SO4. Zkouška simuluje
problematiku kyselých dešťů a chemických havárií.

• 8 h při 150°C - výchozí stav materiálu pro tuto zkoušku je Etalon. Vzorky byly vystaveny teplotě 150°C po dobu 8 h v horkovzdušné peci. Zkouška simuluje provoz ve
výrobních procesech za zvýšených teplot.
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Naměřené veli činy a vyhodnocení výsledk ů

Na obr. 3a uvádíme výsledky pro modul pružnosti v tahu a ohybu 
testovaných sklolaminátů před (etalon) a po expozici 2000h a 4000h ve vodě 
o teplotě 50 °C. 
Obr. 3b ukazuje výsledky pro mez pevnosti. Zkoušky byly provedeny podle 
příslušných norem ČSN EN 527-1 [2] a ČSN EN 178 [3].

Obr. 3.  Modul pružnosti E a mez pevnosti σp v tahu a ohybu před (etalon) a po expozici v H2O
o T=50°C

Na obr. 4a uvádíme výsledky pro modul pružnosti v tahu a ohybu testovaných 
sklolaminátů  před (etalon) a po expozici 500h v H2SO4 o teplotě 23 °C. 
Obr. 4b ukazuje výsledky pro mez pevnosti. Zkoušky byly provedeny podle 
příslušných norem ČSN EN 527-1 [2] a ČSN EN 178 [3]

Obr. 4.  Modul pružnosti E a mez pevnosti σp v tahu a ohybu před a po expozici 500h
v 30% H2SO4 o T=23°Ca) b)

a) b)
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Na obr. 5a uvádíme výsledky pro modul pružnosti v tahu a ohybu testovaných 
sklolaminátů  před (etalon) a po 8h expozici na vzduchu o teplotě 150 °C. 
Obr. 5b ukazuje výsledky pro mez pevnosti. Zkoušky byly provedeny podle 
příslušných norem ČSN EN 527-1 [2] a ČSN EN 178 [3].

Obr. 5.  Modul pružnosti E a mez pevnosti σp v tahu a ohybu před a po 8h expozici 
na vzduchu při T=150°C

a) b)

Dlouhodobé ohybové vlastnosti [4,5,6] zkoumaných materiálů byly stanoveny 
pomocí vyhodnocení součinitele β. Součinitel β je definován jako poměr mezi 
tuhostí nosníku po skladování ve vodě při teplotě 50 °C po dobu 1000h a 
počáteční tuhostí nosníku stanovenou v suchých podmínkách při teplotě 23 °C. 
Protože jsme nebyli schopni dodržet přesné znění normy ČSN EN 978 [6] volíme 
modifikovaný koeficient β* (expozice v H2O/ 2000h):

β*= E2/E1

kde: E1 – modul pružnosti v ohybu pro Etalon
E2 - modul pružnosti v ohybu pro expozici v H2O/ 2000h

Tloušťka Ohyb - Etalon (E1) [MPa] Ohyb - 2000 h/H2O (E2) [MPa] β*

7mm 7874,6 7384,08 0,94
5mm 7472,57 6281,26 0,84
4mm 5138,18 4849,79 0,95

Tab. 2. Stanovení koeficientu β*



72017

Závěr

Z uvedených výsledků je zřejmé, že působení vody způsobilo velké změny modulu pružnosti a meze pevnosti v tahu a 
ohybu. Rozdíl mezi dobou, po kterou jsme nechali laminát ve vodě (2000 h a 4000 h), není již tak velký, jako porovnání 
etalon – 2000 h/voda. Zde došlo k poklesům hodnot až o 15% – 25%. 
Ohybové vlastnosti laminátu se snížily vlivem působení kyseliny sírové až do 24%. Tahové vlastnosti laminátu se však 
téměř nezměnily. Laminát má relativně dobrou odolnost vůči agresivnímu prostředí, ale jen při krátkodobém kontaktu. 
Krátkodobým působením vysoké teploty na laminát jsme prokázali jen menší změny vlastností, co se týká hodnot 
modulu pružnosti a meze pevnosti v tahu a ohybu. U tloušťky laminátu 4mm došlo dokonce k 10% zlepšení vlastností.

Literatura

[1] REJMAN, M..: Co a jak s polyesterovými skelnými lamináty, SNTL, 1972
[2] ČSN EN ISO 527-1 Plasty- stanovení tahových vlastností- Část1: Základní principy, - Část 3: Zkušební podmínky pro folie a desky
[3] ČSN EN ISO 178 Plasty- stanovení ohybových vlastností
[4] ČSN EN 976-1 Podzemní sklolaminátové nádrže- horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv- Část 1: Požadavky a metody zkoušek pro nádrže 
s jednoduchou stěnou
[5] DLABAJA R., KUSÁK K.: Metodika zkoušení výrobků na bázi vlákny vyztužených kompozitů z hlediska krátkodobých a dlouhodobých ohybových vlastností, ITC Zlín, říjen 2003
[6] ČSN EN 978 Podzemní sklolaminátové nádrže- Stanovení součinitelů α a β
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�Vliv vlhkosti vnějšího prostředí na mechanické vlastnosti HPL kompozitů

Testované materiály a metodika jejich zkoušení

Odolnost proti statickým zátěžným stavům byla vyhodnocena pomocí zkoušky tahem (EN ISO 527) [2], a ohybem (EN ISO 178, EN ISO 14125) [3,8],  na 
universálním zkušebním stroji Zwick 1456. Vyhodnocován je modul pružnosti v tahu E a mez pevnosti. Modul pružnosti E je sledován z důvodu
významného vlivu na stabilitu a deformační chování výrobku, mez pevnosti pak rozhoduje o celkové únosnosti. Zkušební tělesa byla vyrobena 
mechanickým  obráběním z desky ve směru podélném L (longitudinal) a příčném T (transversal). Odolnost k dynamickému namáhání byla stanovena 
pomocí rázové zkoušky v ohybu metodou sharpy na rázovém kladivu Ceast. Struktura testovaných HPL laminátů 4 světových výrobců je videt na obr.1.

obr. 1.: Struktura testovaných HPL laminátů

Souhrn: Příspěvek přináší některé výsledky vlivu vnějšího prostředí na mechanické chování HPL kompozitů v tahu a ohybu. Je analyzován vliv dlouhodobé 
expozice ve zkušební kapalině (voda 1500 h a 3000h, 20°C) na modul pružnosti E a pevnost. Mechanické vlastnosti v tahu a ohybu jsou sledovány pro 4 
světové výrobce (Fundermax, Polyrey, Abet a Rexin). Zkoušky odolnosti proti vodě byly vyhodnoceny stanovením koefficientu β, (EN 978). Výsledky jsou 
doplněny stanovením úniku formaldehydu ze zk.těles.
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Zaměřili jsme se na srovnání krátkodobých a dlouhodobých vlastností pro materiálové charakteristiky jako je modul pružnosti a mez pevnosti [5]. 
Zkoumány jsou účinky čisté vody o teplotě 20°C která na material působí 3000h. Zkouška simuluje běžný provoz při kontaktu materiálu s vodou. 
Na obr.2 a 3 uvádíme výsledky pro mez pevnosti a modul pružnosti v tahu testovaných HP laminatů před (20°C) a po expozici 3000h ve vodě o teplotě 20°C. 
Zkoušky byly provedeny podle normy ČSN EN 527-1 [2], ČSN EN 976-1 [4] a ČSN EN 978 [6].

Naměřené veli činy a vyhodnocení výsledk ů

Obr. 2.: Mez pevnosti v tahu σM před (20°C,vzduch) a po expozici v H2O (H2O 
3000hr) v L-podélném směru a T-příčném

Obr. 3.: Modul pružnosti E v tahu před (20°C,vzduch) a po expozici v H2O (H2O 
3000hr) v L-podélném směru a T-příčném

Zkouška tahem
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V případě ohybových testů jsou zkoumány účinky čisté vody teploty 20°C která na material působí 1500h. Zkouška simuluje běžný provoz při kontaktu
materiálu s vodou. Na obr.4 a 5 uvádíme výsledky pro mez pevnosti a modul pružnosti v ohybu testovaných HP laminátů před (20°C) a po expozici 1500h ve
vodě o teplotě 20°C. Zkoušky byly provedeny podle normy ČSN EN 178, ČSN EN 14125 [3,8], ČSN EN 976-1 [4] a ČSN EN 978 [6].

Obr. 5.: Modul pružnosti E v ohybu před (20°C,vzduch) a po expozici v H2O (H2O 1500h) 
v L-podélném směru a T-příčném

Obr. 4.: Mez pevnosti v ohybu σfM před (20°C,vzduch) a po expozici v H2O (H2O 1500h) 
v L-podélném směru a T-příčném

Zkouška ohybem
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Dlouhodobé mechanické vlastnosti v tahu a ohybu HP laminátů byly stanoveny pomocí součinitele β, který je definován jako poměr mezi tuhostí po skladování
v kapalině a počáteční tuhostí stanovenou v suchých podmínkách při 20°C. Jelikož jsme nedodrželi přesné znění normy ČSN EN 978 [6] volíme modifikovaný
koeficient β*

β*=E2/E1

kde: E1-modul pružnosti pro vzduch 20°C, E2- modul pružnosti pro H2O 20°C/1500 a 3000h

POLYREY ABET FUNDERMAX REXIN
L T L T L T L T

β*TAH/H2O 3000h 0,92 0,82 0,92 0,8 0,93 0,83 0,83 0,66
β** OHYB/H2O 1500h 0,92 0,89 0,92 0,92 0,93 0,91 0,83 0,89

Tab. 1.: Stanovení koeficientu β*

Mechanické vlastnosti při rázovém zatížení zkouška ohybem-metoda sharpy

Zkoumány jsou účinky čisté vody o teplotě 20°C která na material působí 3000h. Zkouška simuluje běžný provoz při kontaktu materiálu s vodou. Na obr.6 
uvádíme výsledky pro celkovou spotřebovanou nárazovou práci testovaných HP laminátů před (20°C) a po expozici 3000h ve vodě o teplotě 20°C. Zkoušky
byly provedeny podle normy ČSN EN 179 [7] ] a ČSN EN 978 [6]

Obr. 6.: Spotřebovaná rázová energie A před (20°C,vzduch) a po expozici v H2O 
(H2O 3000h) v L-podélném směru a T-příčném
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Zkouška na únik formaldehydu

Bylo použita metoda úniku formaldehydu do destilované vody, která se používá pro stanovení množství celkových aldehydů ve výluzích z výrobků určených pro styk
s potravinami, ve vyrobcích určených pro děti nebo pro styk s pokožkou z různých materialů. Množství formaldehydu se stanoví fotometricky po reakci s 
acetylacetonovým činidlem ve viditelné oblasti spektra při 412nm. Intenzita žlutého světla, která se měří spekrofotometrem udává množství formaldehydu ve
výluhu. Výsledky stanovení obsahu volného a extrahovatelného formaldehydu v testovaných HP laminátech jsou uvedeny na obr. 7.

Obr. 7.: Obsah volného a extrahovatelného formaldehydu
v HP laminátech

Nejlepší mechanické vlastnosti v podélném směru v tahu vykazoval mat. výrobce Abet, v příčném Abet a Polyrey. 
Při zkoušce ohybem vykazoval nejvyšší mez pevnosti Polyrey v obou směrech, pro modul pružnosti byly v obou
směrech výsledky podobné pro Abet a Polyrey. 
Nejlepší vlastnosti v podélném i příčném směru při rázové zkoušce vykazoval HPL laminát od výrobce Polyrey.
Z uvedených výsledků je take patrné, že působení vody způsobilo změny modulu pružnosti, meze pevnosti a 
spotřebované rázové energie v rozsahu 7-34%. 
Při zkoušce na únik formaldehydu vykazovaly HPL lamináty Polyrey, Abet a Fundermax podobné hodnoty, 
vyjímkou byl mat. od firmy Rexin, který vykazoval asi 10x vyšší hodnoty

1.    Polyrey HPL, vysokotlaký laminát (online). /cit. 2010-05-28/. Dostupný z 
www.http://www.taun.cz/index.php?site=polyrey-hpl

2.    ČSN EN ISO 527-1-3 Plasty-stanovení tahových vlastností-základní principy-zkušební podmínky pro folie a desky
3.    ČSN EN ISO 178 Plasty-stanovení ohybových vlastností
4.    ČSN EN ISO 976-1 Podzemní sklolaminátové nádrže-požadavky a metody zkoušek pro nádrže s jednoduchou

stěnou
5.    Dlabaja R., Kusák K.: Metodika zkoušení výrobků na bázi vlákny vyztužených kompozitů z hlediska krátkodobých

a dlouhodobých ohybových vlastností, ITC Zlín, říjen 2003 
6.    ČSN EN 978 Podzemní sklolaminátové nádrže-stanovení součinitelů α a β
7.    ČSN EN ISO 179 Plasty-stanovení rázové houževnatosti-metoda sharpy
8.    ČSN EN ISO 14125 Vlákny vyztužené plastové kompozity-stanovení ohybových vlastností

Závěr

Literatura
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�Ohybové a pevnostní charakteristiky kompozitních sendvičových materiálů a 
konstrukcí na bázi fenolických prepregů – vliv klimatického zatížení

Obr. 1. Schéma ukladania materiálov pri výrobe kompozitného sendviča metódou 

vákuovacej fólie 

Výroba  kompozitných sendvičových konštrukcií pomocou vákuovacieho vaku 

Označenie Typ

výztuže

Typ

matrice

Obsah 

matrice

[%]

Tg

[°C]

Pevnosť

v ohybe

[MPa]

Modul

v ohybe

[GPa]

PH840-300-42 sklo/tkanina

satén/280 g/m2

fenolická 42 >80 450 22

Tab.1. Materiálové charakteristiky poťahu

Označenie Typ 

materiálu

Veľkosť 

bunky

[mm]

Hustota

[kg/m3]

Pevnosť v šmyku

L/W-smer

[MPa]

Modul v šmyku

L/W-smer

[MPa] 

C2-3,2-64 Nomex® T 722 3,2 64 1,6/1,95 50/35

AIREX T90.100 PET - 100 0,8 20

Tab.2. Materiálové charakteristiky jadrových materiálov

Obr. 2. Konštrukcia základných vzoriek

POUŽITÉ MATERIÁLY

Ako základný materiál poťahu bol zvolený sklo-fenolický prepreg typu PH840-300-42, (výrobca 

Gurit, Nemecko). Materiál sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči pôsobeniu ohňa, má relatívne 
dobré mechanické vlastnosti a vytvrdzuje v širokom rozsahu teplotných režimov.  Uplatňuje sa 
najmä v leteckom a železničnom priemysle, pre výrobu interiérových aplikácii. 

Ako jadrový materiál pre výrobu vzoriek bola zvolená voština s aramidového papiera Nomex® 
typu T 722 pod obchodným označením CORMASTER C2, výrobcu Schűtz (Nemecko). Tento typ 
voštín je vyrobený s nomexového papiera metódou expanzie. Voštiny z nomexového papiera sú  
charakteristické svojou nízkou mernou hmotnosťou, tepelnou stabilitou a odolnosťou  voči 
pôsobeniu ohňa 
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Spôsob výroby vzoriek

Sendvičové panely boli vyrobené technológiou Vaccuum bag technology. Vytvrdzovanie sendvičových konštrukcií  prebiehalo vo vytvrdzovacej peci LAC typ 
SV11900/25, v základnom vytvrdzovacom režime  3 hodiny   pri teplote 130 ºC. Pre zabezpečenie ideálnej impregnácie poťahu a vytvorenie spoja medzi 
voštinou a poťahom (vzlínanie živice po stenách bunky) trval vzostup na túto teplotu 60 min. Detailný pracovný diagram základného vytvrdzovacieho procesu 
uvádza obr. 3. 

Obr. 3.  Vytvrdzovací cyklus pri výrobe vzoriek

Z vyrobeného panelu boli pomocou vodného lúča narezané  v příslušných směrech L aW
testovacie vzorky daných rozmerov 45x210mm.

Obr. 4. Geometria štandardnej voštiny
Obr. 5. Typické porušenie sendvičovej konštrukcie typu A

Porušenia sendvičových nosníkov sú z hľadiska orientácie rozdielne. Pri smere W bolo 
typické šmykové porušenie voštiny (obr. 5).  Pri smere L nastávalo prioritne porušenie 
horného poťahu v tlaku.
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Sendvičové štruktúry pozorovaných typov A, B, C v nomexovou voštinou typu C2-3,2-64 boli zaťažované v klimatickej komore pri teplotnom a vlhkostnom  režime 
podľa obrázku 6. Tento režim bol opakovaný 10x.  Uvedený cyklus kopíruje možné klimatické zaťaženie konštrukcií v interiéri dopravných prostriedkov

Obr. 6. Priebeh klimatického zaťaženia sendvičových konštrukcií

-boli porovnávané sendvičové štruktúry  vyrobené s otvorenou a uzatvorenou hranou (tzv. 
otvorená a uzatvorená štruktúra). Po zaťažení v klimatickej komore boli vzorky s uzatvorenou 
štruktúrou orezané na používaný testovaný  rozmer (210x45mm )  a podrobené ohybovému testu. 

Obr. 7. Otvorená  a uzatvorená štruktúra sendvičovej štruktúry pri klimatickom zaťažení 

Obr. 8. Ohybová pevnosť sendvičových konštrukcií pred a po klimatickom zaťažení. Použitá voština C2-3,2-64 (orientácia L a W)

orientácia L orientácia W
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Obr. 8. Ohybový modul sendvičových konštrukcií pred a po klimatickom zaťažení. Použitá voština C2-3,2-64 (orientácia L a W)

Z uvedených výsledkov možno konštatovať, že dlhodobé pôsobenie uvedených klimatických podmienok má  len veľmi malý vplyv na ohybové 
charakteristiky sendvičových konštrukcií pri orientácii voštiny v smere L. Pri orientácii voštiny W pravdepodobne je viac atakovaný spoj 
jednotlivých vrstiev nomexového papiera vo voštine, pričom na ich ochranu nemá výrazný vplyv počet vrstiev prepregu, ani ochrana otvorených 
hrán ľahkou polymérnou penou typu AIREX T90.100.

orientácia L orientácia T 

Závěr
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�Účinky chemického prostředí na hybridní epoxid/skloaramidový laminát vyrobený technologií
ruční laminace

Volba materiálu:
-Epoxidová pryskyřice
Havel LH385+tužidlo H285

-Aramidová tkanina- kordcarbon AA 170 T2 , 170 g/m2 (4 vrstvy)
-Skelná tkanina-200 g/m2 (2 vrstvy)
-plátnová vazba Příprava materiálu:

-Technologie ruční laminace

-Stolová pila
-Pákové nůžky

Volba prostředí:
-Benzin
Jedná se o těkavou kapalinu ropného původu používaného především pro pohon 
spalovacích motorů. Pro práci byl zvolen benzin s označením Natural 95 E5

-Chladicí kapalina
Chemicky Etylenglykol je alkohol se dvěma OH skupinami, který je jedovatý. 
Nese sladkou chuť, je bez barvy a zápachu. Pro práci byla zvolena chladicí kapalina G12

-Motorový olej
Jedná se o minerální olej používaný v motorech 
pro snížení tření a odvod tepla. Pro práci byl zvolen 
vyjetý polosyntetický motorový olej 
značky 10W-40

Doba expozice: 1000 h
při 23°C

Kompozitní systém byl sestaven ze 
šesti různých tkanin s plátnovou 
vazbou bez křížení vrstev [06].



�Experimentální zjištění mechanických vlastností

-Stanovení tahových vlastností dle ČSN EN ISO 527-4

-Stanovení ohybových vlastností dle ČSN EN ISO 14125

-Stanovení rázové houževnatosti Charpy dle ČSN EN ISO 179-2

2017
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Vliv prostředí na pevnost v tahu

Pokles z hodnoty 370,6 MPa
-Benzin
pokles: 49,6 MPa (13,3 %)
-Chladicí kapalina
pokles: 38,6 MPa (10,4 %)
-Motorový olej
pokles: 3,6 MPa (1 %)

E[MPa] bez Benzín Chlad.kapalina olej

ẋ 20 550 16 900 18 800 20 100

S 6302 3200 2170 6040

ν 28 19 12 30

Vliv prostředí na modul pružnosti E v tahu
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Vliv prostředí na pevnost v ohybu

Pokles z hodnoty 150,2 MPa
-Benzin
pokles: 23,2 MPa (15,4 %)
-Chladicí kapalina
pokles: 25,2 MPa (16,8 %)
-Motorový olej
pokles: 13,2 MPa (8,8 %)
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Vliv prostředí na rázovou houževnatost v ohybu

Pokles z hodnoty 24,82 KJ/m2

-Benzin
pokles: 7,78 KJ/m2 (31,3 %)
-Chladicí kapalina
pokles: 3,48 KJ/m2 (14 %)
-Motorový olej
pokles: 6,52 KJ/m2 (26,3 %)

Ef[MPa] bez Benzín Chlad.kapalina olej

ẋ 12 720 9 960 9 630 10 900

S 647 1120 1480 1120

ν 5 11 15 10

Vliv prostředí na modul pružnosti Ef v ohybu


