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ABSTRAKT 

V této diplomové práci byl zkoumán vliv dvou mazacích a čisticích prostředků a nafty na korozi 

polyamidu vyztuženého skelnými vlákny a polykarbonátu. Testování koroze pod napětím bylo 

provedeno metodou kritické deformace v ohybu za použití zkušebního přípravku typu 

Bergenovy elipsy. Testovací kapaliny způsobovaly různou mírou korozi pod napětím 

amorfního polykarbonátu, ale nezpůsobovaly korozi pod napětím polyamidu se skelnými 

vlákny. Použitá metoda testování umožňuje testovat odolnost obou materiálů proti korozi pod 

napětím libovolných kapalin a výsledky je možné využít pro navrhování výrobků, u kterých se 

předpokládá expozice korozním kapalinám. Kvantifikace vlivu koroze bez napětí na statické a 

rázové vlastnosti polykarbonátu a polyamidu se skelnými vlákny byla provedena zrychlenou 

zkouškou, tj. expozicí zkušebních těles testovacím kapalinám a zvýšené teploty 70 °C. 

Mechanické vlastnosti testovaných materiálů byly významně ovlivněny expozicí zvýšené 

teplotě. Mez kluzu polykarbonátu vzrostla a houževnatost klesla v důsledku fyzikálního 

stárnutí. Mez pevnosti polyamidu se skelnými vlákny vzrostla v důsledku snížení vlhkosti 

materiálu.  
 

ABSTRACT 

The influence of two lubricating and cleaning agents and diesel fuel on environmental stress 

cracking of polyamide reinforced by glass fibers and polycarbonate was studied in this master 

thesis. Testing of environmental stress cracking was performed by the method of critical 

bending deformation. Bergen elliptical strain jig was used for testing. The test liquids caused 

varying levels of environmental stress cracking of amorphous polycarbonate, but they did not 

cause environmental stress cracking of glass fiber reinforced polyamide. The test method used 

allows testing the resistance of both materials against environmental stress cracking of any 

liquid. The results can be used to design products that are expected to be exposed to corrosive 

liquids. Quantification of the influence of stress free corrosion on the static and impact 

properties of polycarbonate and glass fiber reinforced polyamide was performed by accelerated 

test. Specimens were exposed to test liquid and an elevated temperature of 70 °C. The 

mechanical properties of the tested materials were significantly affected by elevated 

temperature exposure. The yield strength of the polycarbonate has increased and the toughness 

has decreased due to physical aging. The tensile strength of glass fiber reinforced polyamide 

has increased due to a decrease of the moisture content of the material. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

koroze, koroze pod napětím, polykarbonát, polyamid, lomová houževnatost, tahové vlastnosti  

KEYWORDS 

corrosion, environmental stress cracking, polycarbonate, polyamide, fracture toughness, tensile 

properties
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1 ÚVOD 

Polymerní materiály zažívají nebývalý rozvoj a 21. století bývá často označováno dobou 

plastovou. Každý den vznikají nové aplikace polymerů. To má ovšem za následek vznik nových 

problémů, jelikož polymery narážejí na své hranice. Jedním z faktorů omezujících aplikace 

polymerů je jejich chemická (korozní) odolnost. Speciálním případem koroze polymerů je 

koroze pod mechanickým napětím. Při současném působení korozního prostředí a napětí 

menšího, než mez kluzu materiálu mohou vznikat trhlinky, které pronikají do hloubky 

materiálu. Dochází ke zkřehnutí plastu a výraznému zkrácení životnosti plastového výrobku 

v takovém prostředí. Kapalina způsobující u některého polymeru korozi pod napětím, nemusí 

vůbec způsobovat korozi tohoto polymeru, pokud není současně vystaven mechanickému 

namáhání. I velmi malé napětí ovšem může způsobit v přítomnosti korozního činidla iniciaci 

povrchových krejzů a vznik trhlin. Tím dojde ke značnému zhoršení mechanických vlastností 

materiálu. 

Jelikož mohou být důsledky koroze pod napětím katastrofální, je snahou tento jev předvídat, 

čímž se zabývá tato diplomová práce. Koroze pod napětím je potenciální problém ve všech 

odvětvích průmyslu od výroby hraček až po dlouhodobé aplikace typu vodovodních potrubí. 

Velmi náročnou aplikací polymerů z hlediska odolnosti vůči korozi pod napětím jsou  

např. palivové nádrže a palivová čerpadla automobilů. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

korozi pod napětím při použití amorfních termoplastů, které jsou díky své morfologii k tomuto 

jevu náchylnější. 

Cílem práce je návrh a sestavení aparatury pro testování expozice zkušebních těles 

koroznímu prostředí při současném působení napětí (koroze pod napětím) a srovnání odolnosti 

polykarbonátu a polyamidu se skelnými vlákny vůči korozi pod napětím. Dalším úkolem je 

kvantifikace vlivu koroze na statické a rázové vlastnosti polykarbonátu a polyamidu se 

skelnými vlákny. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Chemická odolnost polymerů  

Důležitou vlastností polymerů, která rozhoduje o možnosti jejich použití pro speciální účely, je 

jejich odolnost proti chemickým vlivům. Chování polymeru při účinku jednotlivých chemikálií 

můžeme odhadnout již ze znalosti jeho struktury. Makromolekulární látky podléhají při svých 

reakcích podobným zákonitostem jako nízkomolekulární sloučeniny. Vlastní průběh reakcí se 

však od průběhu obdobných reakcí u nízkomolekulárních sloučenin v mnohém odlišuje.  

U makromolekulárních látek jde vždy o reakce v heterogenním prostředí, kde všechny funkční 

skupiny a citlivé vazby nejsou přístupné, a proto se reakce nezúčastní. Většinou bývá řídícím 

faktorem kinetiky znehodnocování polymeru rychlost difúze chemického činidla. [1, 2] 

Pronikání nízkomolekulárních látek do polymeru probíhá hlavně mechanismem aktivované 

difúze. Tento mechanismus je podmíněn tepelným pohybem segmentů makromolekul  

a přítomností volných objemů v polymeru, které vznikají a zanikají následkem tepelného 

pohybu segmentů. Možnost a snadnost vzniku volného objemu je dána pohyblivostí segmentů. 

Difúze může také probíhat tokem submikroskopickými kapilárami (mikropóry) v polymerním 

materiálu. [1] 

Průběh působení korozního média na polymery lze rozdělit na tyto fáze: 

1) sorpci média na povrchu polymeru, 

2) difúzi média do polymeru, 

3) interakci mezi polymerem a pronikajícím médiem (botnání, chemickou reakci), 

4) difúzi reakčních produktů z vnitřku polymeru na jeho povrch, 

5) difúzi reakčních produktů z povrchu polymeru do okolí.  

V praxi mohou tyto pochody probíhat současně, popř. v různé kombinaci. Dochází-li pouze  

k difúzi (bez botnání nebo chemické reakce), pak se vzhled a fyzikální vlastnosti polymeru 

příliš nemění. Botnání se projevuje zvětšením objemu a změnou fyzikálních vlastností. 

Chemické reakce mezi prostředím a polymerem nebo jeho aditivy vedou ke změnám 

fyzikálních vlastností, vzhledu a rozměrů a zároveň se mění vzhled a složení prostředí. [1] 

Fyzikálně aktivní prostředí nevyvolává chemické reakce a změny vzniklé jeho působením 

jsou vratné. Takové prostředí může vyvolávat botnání až rozpouštění, resp. vymývání 

některých součástí polymerního materiálu (např. změkčovadel, stabilizátorů). Odolnost 

polymerů proti fyzikálnímu působení prostředí lze odhadnout na základě polarity obou látek, 

resp. na základě parametrů rozpustnosti. Nepolární polymery (PE, PP, PS) botnají nebo se 

dokonce rozpouštějí v nepolárních rozpouštědlech, ale odolávají polárním rozpouštědlům 

(např. alkoholům a vodě). Naproti tomu polymery s polárními skupinami –OH, –COOH  

a –OCH3 (např. PVAL) dobře odolávají nepolárním rozpouštědlům, ale botnají nebo se 

rozpouštějí v polárních rozpouštědlech. Na odolnost polymerů proti fyzikálnímu působení 

okolního prostředí má vliv nadmolekulární struktura. Polymer s vyšším stupněm krystalinity 

odolává působení rozpouštědel lépe než polymer méně krystalický (např. LDPE botná  

v benzenu asi šestkrát více než HDPE). Botnání v rozpouštědlech snižuje i orientace polymeru 

a zejména jeho zesíťovaní. [1, 2] 

Při chemickém odbourávání polymeru dochází k roztržení řetězců, zesíťovaní, změně 

chemické struktury řetězců, změně postranních skupin nebo i ke kombinaci těchto reakcí. Tyto 
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změny se projevují ztvrdnutím, změknutím nebo až lepivostí. Podobně jako alkany jsou  

i polymery s nasycenými uhlovodíkovými řetězci (polyolefiny) velmi stálé při působení 

kyselin, zásad, solí i slabých oxidačních činidel. Přítomnost dvojných vazeb v polymeru snižuje 

jeho odolnost (zvláště proti oxidačním činidlům). Zavedení substituentu do polyolefinového 

řetězce často vede ke snížení chemické odolnosti. Výjimku tvoří polymery, u nichž je vodík 

hlavního uhlovodíkového řetězce nahrazen halogeny. Rovněž i zavedení alkylu a arylu  

do hlavního řetězce nezhorší chemickou odolnost. Pro aplikace, při kterých je nutná odolnost 

vůči chemické korozi, se volí polymery neobsahující polární skupiny. Heterovazby polárních 

polymerů (polyamidy, polyurethany atd.) podléhají štěpení (hydrolýze) jako v obdobných 

nízkomolekulárních sloučeninách. [1] 

Na odolnost polymeru proti chemické korozi má také jejich nadmolekulární struktura. 

Krystalické polymery reagují s okolním prostředím pomaleji než amorfní, protože difúze 

okolního prostředí do krystalických polymerů probíhá pomalu. Rychlost chemické degradace 

polymeru roste s teplotou exponenciálně. V mnoha případech dochází k dalšímu urychlení 

korozních pochodů nad teplotou skelného přechodu Tg, což také souvisí se snadnější difúzí 

prostředí do polymeru. [1] 

Odolnost polymerů proti korozi mohou do určité míry příznivě nebo nepříznivě ovlivňovat 

příměsi změkčovadel, stabilizátorů, pigmentů, plniv apod. Jako plniva nebo výztuže  

při aplikacích v prostředích s chemickou korozí se používají křemen a sklo. [1] 

2.2 Koroze pod napětím 

Významným faktorem, který ovlivňuje chování polymeru v korozním prostředí, je současné 

mechanické namáhání. Při současném působení korozního prostředí a napětí menšího, než mez 

kluzu materiálu vznikají často trhlinky, které pronikají do hloubky materiálu a dochází tak  

ke zkřehnutí plastu a výraznému zkrácení času do porušení ve srovnání s inertním prostředím. 

Tento nebezpečný proces se označuje jako koroze pod napětím (Environmental Stress 

Cracking, ESC). [1, 3, 4, 5] 

Chování amorfního polymeru při statickém krípu na vzduchu je následující. Pokud se napětí 

aplikuje na tažný polymer jako PE nebo akrylonitril-butadien-styren (ABS) na vzduchu, 

materiál se časem poruší kvůli procesu známému jako kríp. Čas do porušení roste s klesající 

hladinou napětí, jak je znázorněno schematicky na obrázku 1. Ve všech případech,  

za předpokladu, že testovací časy jsou dostatečně dlouhé, je pozorován přechod, který odpovídá 

změně lomu z houževnatého lomu na křehký. Po určité době se plast pod napětím zlomí  

na vzduchu dokonce i při malém napětí. Tento proces zkřehnutí urychluje mnoho faktorů včetně 

koncentrací napětí (vliv vrubů), nárůstu teploty, cyklického namáhání a kontaktu s určitými 

kapalinami (koroze pod napětím). Tudíž koroze pod napětím zkracuje dobu do porušení  

v důsledku působení určitých tekutin. [3, 5] 
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Obr. 1 Časově závislá únavová pevnost amorfního polymerního materiálu ukazující přechod  

mezi houževnatým a křehkým lomem [3] 

 

Napětí často nevyhnutelně vzniká při zpracování (tvarování) plastu, a proto není vnější 

aplikované napětí předpokladem ESC. Navíc, i když je zdroj kontaktu kapaliny někdy primární 

(např. ponoření předmětu do tekutiny nebo uzavření tekutiny v nádobě, např. v lahvích, 

nádobách, trubicích, potrubí atd.), nejčastěji je sekundární. Příklady sekundárních zdrojů styku 

tekutin jsou následující: 

• lepidla 

• nátěrové hmoty 

• maziva 

• čisticí prostředky 

• antikorozní činidla 

• změkčovadla a barviva.  

Pro způsobení problému stačí i malá množství agresivních kapalin (často v plynné fázi). 

Důsledky, které vznikají kvůli ESC, velmi závisí na podmínkách aplikace tekutiny. Proto by 

měly být identifikovány a zkoumány všechny kapaliny použité při výrobě a montáži. [1,3,4,5]  

Přibližně 15–30 % všech poruch plastových dílů při použití je způsobeno korozí  

pod napětím. Důsledky ESC se pohybují od kosmetických až po katastrofální a život ohrožující, 

často jsou nákladné. Klasickým příkladem závažnosti ESC je případ motocyklové přilby. Když 

byl pro tuto aplikaci poprvé použit injekčně vstřikovaný polykarbonát, sliboval tento velmi 

houževnatý materiál vynikající ochranu. Avšak jeho vlastnosti v praxi byly zklamáním. 

Problém byl způsoben módou dekorování přileb samolepícími nálepkami a rozpouštědlovými 

barvami. Při kontaktu s těmito kapalinami bylo malé napětí způsobené zpracováním (vnitřní 

pnutí o velikosti pár MPa) dostatečné k rozvoji mikrotrhlin. Tento nepředpokládaný sekundární 

kontakt s danými kapalinami způsobil, že byly přilby při nárazu křehké. [3] 

  

log času pod napětím [s] 

  

houževnatý 

  

křehký 

  

N
a
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M
P

a
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2.2.1 Mechanismus koroze pod napětím 

Nejdříve je nutné objasnit příčinu porušení amorfního polymeru dlouhotrvajícím působením 

napětí na vzduchu. V mikro rozměrech mají povrchy polymerů vysokou hustotu defektů 

koncentrujících napětí. Typicky se jejich faktor koncentrace napětí pohybuje od 1 do 50.  

V těchto defektech dochází k lokální plastické deformaci materiálu, pokud součin aplikovaného 

napětí a faktoru koncentrace napětí překročí mez kluzu materiálu. Tedy když se materiál 

podrobí velkému namáhání, budou vznikat (nukleovat) velmi husté lokální oblasti plastické 

deformace. Velká lokální tahová napětí přítomná v těchto oblastech vedou k tvorbě 

mikroporozity. Nicméně při nízkých napětích bude v mikroměřítku jenom několik míst 

podléhat plastické deformaci a tato budou mít tendenci pomalu růst v rovině kolmé ke směru 

namáhání v tahu s malou pravděpodobností na propojení s blízkými sousedy. Tyto rovinné 

oblasti pod napětím kavitují a štěpí se, až se z nich stávají krejzy (crazes, viz obrázek 2). Krejzy 

jsou prázdné oblasti, které jsou drženy dohromady velmi nataženými fibrilami, které 

přemosťují krejzy a dovolují tak přenášet přes krejzy napětí a zabraňují růstu krejzů.  

Po nukleaci krejz roste jak do délky, tak do šířky natahováním fibril a vtahováním nového 

materiálu z okolního bloku polymeru. Předpokládá se, že natahování fibril je řízeno rozplétáním 

molekul, zatímco lokální plastická deformace řídí vtahování nového materiálu do krejzů. Jak 

se krejz rozšiřuje, natahování fibril je oslabuje, až se nakonec fibrily poruší a vznikne trhlina, 

což nakonec může vést k makroskopickému lomu materiálu. [3, 6] 

 

Obr. 2 Schéma struktury krejzu v PE [6] 

 

Tvorba krejzů v přítomnosti látky způsobující korozi pod napětím (environmental stress 

cracking agent – ESCA) je v podstatě shodná s tvorbou krejzů za normálních podmínek  

ve vzduchu. ESCA nezpůsobuji chemickou degradaci polymeru, ale urychlují iniciaci krejzů a 

proces makroskopického křehkého lomu, což může být způsobeno 2 důvody. Prvním důvodem 

je, že ESCA difunduje do materiálu, narušuje mezimolekulární interakce mezi řetězci  

v zapleteninách a dodává do amorfní fáze dostatečný volný objem. To umožňuje jednodušší 

pohyb řetězců, a tudíž snazší viskózní tok, vznik mikroporozity a v konečném důsledku iniciaci 

povrchových krejzů. Plastifikační hypotéza tvrdí, že rozpouštědla a páry snižují teplotu 

skelného přechodu, a tím pádem mez kluzu v okolí špičky krejzu, čímž umožňují, aby plastická 

deformace nastala rychleji. Druhý důvod je, že povrchová energie je přítomností kapaliny 

snížena, a proto dochází snadněji k tvorbě dutin. Hypotéza povrchové energie tvrdí, že 

špička trhliny 

  

mikrodutiny 

  

fibrily 

  

krejz 
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„namočením“ děr v krejzu povrchově aktivní látky snižují energii nutnou pro vznik krejzu. Dle 

Kelafase [7] se oba efekty navzájem spíše doplňují, než že by se navzájem vylučovaly, nicméně 

vliv povrchové energie se obecně považuje za menší vůči celkovému mechanismu, zejména  

v případech, kdy dochází k silné korozi pod napětím. [3, 5, 8] 

Pro ESC je důležitá lokální absorpce korozní kapaliny. Např. dioktylftalát (DOP) při 

povrchovém kontaktu s neměkčeným PVC působí jako činidlo způsobující korozi pod napětím. 

Nicméně když se homogenně rozmíchá, např. u PVC měkčeného pomocí DOP, výsledná směs 

(materiál) je flexibilní a nepodléhá ESC ani v důsledku absorbovaného DOP, ani v důsledku 

DOP aplikovaného na povrchu materiálu. Podobně pokud má tekutina velkou afinitu k plastu, 

může dojít k absorpci celým objemem materiálu tak rychle, že převáží lokální absorpci. 

Výsledkem je, že povrch se může změkčit bez koroze. Pro takové páry kapalina-polymer 

ponoření polymeru do kapaliny před aplikací napětí snižuje sklon k tvorbě trhlin pod napětím, 

zatímco postupné dávkovaní v přítomnosti napětí zvyšuje sklon k ESC. [3] 

K tvorbě krejzů dochází pouze v tahu, nikoliv v tlaku. Napětí nutné pro vznik krejzů závisí 

na teplotě – klesá s teplotou rostoucí k teplotě skelného přechodu. Dále se krejzy netvoří 

v materiálech s výraznou molekulární orientací ve směru aplikovaného napětí, ale tvoří se 

snadno, když je směr orientace kolmý na použité napětí. [9] 

ESC není problémem pouze amorfních polymerů. Ačkoliv je polyethylen (PE) mnohem 

odolnější vůči ESC než amorfní polymery, také vykazuje náchylnost k ESC při expozici 

nepříznivým prostředím. Mechanismus ESC navržený pro PE zahrnuje napěťově indukované 

botnání a následné změkčení amorfních oblastí v PE. Základní prvky tohoto mechanismu jsou 

tedy podobné s mechanismem ESC v amorfních polymerech. [10] 

Odolnost plastových dílů v kontaktu s ESCA ovlivňuje mnoho parametrů: 

• Polymer: chemická struktura, konfigurace, konformace; 

• Zpracování: orientace molekul, vnitřní pnutí, morfologie, homogenita povrchu; 

• Prostředí: fyzikální a chemické vlastnosti  média, teplota; 

• Napětí: typ a rychlost zatěžování, rychlost/doba trvání testu; 

• Geometrie: velikost a tvar dílu, přítomnost heterogenit nebo trhlin. [5] 

2.2.2 Látky způsobující korozi pod napětím 

Prostředí, které vyvolává korozi pod napětím, polymery často zjevně chemicky nenarušuje.  

Protože většina kapalin má větší afinitu k plastům než vzduch, tak většina kapalin (včetně vody) 

urychluje proces křehnutí. Proto z hlediska jejich účinku na určité plasty, mohou být všechny 

kapaliny popsány jako látky způsobující korozi pod napětím a přibližně rozděleny do kategorií 

jako slabé, střední nebo těžké. [1, 3] 

 

Těžké ESCA 

U všech kapalin, které jsou významně absorbovány plastem v krátké době při jednoduchém 

ponoření, je vysoká pravděpodobnost, že budou těžké ESCA pro daný plast. Toto je důležité, 

protože řada potenciálních ESCA může být identifikováno konvenčními zkouškami chemické 

kompatibility. Např. methyl(ethyl)keton je rychle absorbován polymethylmethakrylátem 

(PMMA), což vede k rychlému poklesu pevnosti a rychlému nárůstu hmotnosti. Tyto dvojice 

kapalina-plast je tedy možné relativně snadno identifikovat. Nicméně vysoká rozpustnost není 
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nezbytná pro závažné ESC. Například dipropylenglykol monomethylether je těžký ESCA pro 

ABS. Nosník při ohybové deformaci 0,5 % se poruší do minuty expozice. Nicméně při pouhém 

ponoření do kapaliny dojde k přírůstku hmotnosti pouhých 0,5 % po 14 dnech bez významné 

změny mechanických vlastností. Proto tento druh těžkých ESCA nemusí být nutně 

identifikován použitím standardních metod testování chemické kompatibility. [3] 

 

Střední ESCA 

Tyto látky jsou zodpovědné za značnou část problémů vzniklých při používání výrobků. Při 

ponoření plastů do těchto kapalin bez napětí nemusí dojít k významnému nárůstu hmotnosti  

a zjistitelné změně mechanických vlastností. Obecně by byly kvalifikovány jako chemicky 

kompatibilní, ale při používání výrobků tekutina v přítomnosti napětí vede k porušení. Čas do 

porušení závisí na míře napětí nebo deformace. Deformace 0,5 % může vyvolat viditelné trhliny 

v řádu několika hodin nebo dní, zatímco při deformaci 0,2 % může být tento jev zpomalen  

na měsíce nebo roky. Pokud k tomu dojde, náklady na nápravu škod dosahují maxima. [3] 

 

Slabé ESCA  

Pokud tekutina sníží životnost součástky řekněme z 20 let na 10 let, tak pro většinu výrobků by 

to nebylo považováno za vážnou věc, dokonce i kdyby byla příčina zpětně zjištěna. Pro některé 

výrobky jako izolace kabelů, tlakové potrubí a geotextilie, kde je nezbytná dlouhodobá 

životnost, by toto ale bylo důležité a je důvodné důkladné testování před uvolněním výrobku. 

Obecně je velmi obtížné identifikovat slabé ESCA. [3] 

2.2.3 Parametr rozpustnosti 

2.2.3.1 Hildebrandův parametr rozpustnosti 

Tento parametr poskytuje číselný odhad stupně interakce mezi materiály a může být dobrým 

indikátorem rozpustnosti, obzvlášť pro nepolární materiály jako je mnoho polymerů. Materiály 

s podobnými hodnotami parametru rozpustnosti jsou pravděpodobně mísitelné. Hildebrandův 

parametr rozpustnosti je definován jako odmocnina hustoty kohezní energie 

 
,v

m

H RT

V


 −
=  (1) 

kde δ je Hildebrandův parametr rozpustnosti [Pa0,5], ΔHv je výparná enthalpie [J·mol-1], R je 

univerzální plynová konstanta [J·K-1·mol-1], T je termodynamická teplota [K] a Vm je molární 

objem [m3·mol-1]. [11] 

Hustota kohezní energie je množství energie potřebné k úplnému přemístění jednotkového 

objemu molekul od sousedních molekul do nekonečna (jako u ideálního plynu). Tato hodnota 

se rovná výparnému teplu sloučeniny vydělenému jeho molárním objemem v kondenzované 

fázi. Aby se materiál rozpustil, musí být tyto interakce překonány, protože v rozpuštěném stavu 

molekuly jsou molekuly od sebe odděleny a obklopeny rozpouštědlem. Materiály s podobnými 

parametry rozpustnosti budou schopny vzájemně interagovat, což vede k solvataci, mísitelnosti 

nebo botnání. [11] 

Hlavní užitečnost Hildebrandova parametru rozpustnosti spočívá v tom, že poskytuje 

jednoduché předpovědi fázové rovnováhy založené na jediném parametru, který je pro většinu 
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materiálů snadno získatelný. Tyto předpovědi jsou často užitečné pro nepolární a slabě polární 

systémy bez vodíkových vazeb. Používá se zvláště při predikci rozpustnosti a botnání polymerů 

rozpouštědly. Pro polární molekuly byly navrženy složitější trojrozměrné parametry 

rozpustnosti, jako např. Hansenovy parametry rozpustnosti. [11] 

2.2.3.2 Hansenovy parametry rozpustnosti 

Pro předpovídání rozpustnosti polymerů jsou široce používány Hansenovy parametry 

rozpustnosti. Základem teorie je, že se celková kohezní energie EK skládá z několika 

samostatných částí – z (atomových) disperzních sil ED, (molekulárních) dipól-dipólových sil 

EP a (molekulárních) vodíkových vazeb EH 

 .K D P HE E E E= + +  (2) 

Podělením této rovnice molárním objemem získáme druhou mocninu celkového 

(Hildebrandova) parametru rozpustnosti jakožto součet druhých mocnin Hansenových 

parametrů rozpustnosti 

 2 2 2 2 ,D P H   = + +  (3) 

kde δ je Hildebrandův parametr rozpustnosti [Pa0,5], δD je parametr rozpustnosti disperzních 

interakcí [Pa0,5], δP je parametr rozpustnosti dipól-dipólových interakcí [Pa0,5] a δH je parametr 

rozpustnosti vodíkových vazeb [Pa0,5]. [12] 

Nejběžnější jsou „nepolární“ interakce. Ty pocházejí z atomových sil a nazývají se disperzní 

interakce. Protože molekuly se skládají z atomů, všechny molekuly budou obsahovat tento typ 

přitažlivé síly. Například pro nasycené alifatické uhlovodíky jsou to v podstatě jediné kohezní 

interakce a předpokládá se, že výparná energie je stejná jako disperzní kohezní energie ED. [12] 

Dipól-dipólové interakce permanentních dipólů způsobují druhý typ kohezní energie – 

polární kohezní energii EP. Jedná se o inherentní molekulární interakce a nacházejí se ve většině 

molekul. Pro výpočet těchto interakcí je jako primární parametr používaný dipólový moment. 

Polární parametry rozpustnosti lze odhadnout z molekulárního parametru. Je třeba dodat, že 

molekula může mít především polární charakter, aniž by byla rozpustná ve vodě. [12] 

Třetím hlavním zdrojem kohezní energie jsou vodíkové vazby EH. Vodíková vazba je 

molekulární interakce a v tomto připomíná polární interakce. Základem tohoto typu kohezní 

energie je přitažlivost mezi molekulami způsobená vodíkovými vazbami. Nicméně parametr 

vodíkové vazby se fakticky používá více či méně jako součet energie interakcí, které nejsou 

zahrnuty v předchozích dvou parametrech. Vysoké parametry vodíkových vazeb mají např. 

alkoholy, karboxylové kyseliny a další hydrofilní materiály. [12] 

2.2.4 Predikce ESC  

Šance na nalezení experimentálních dat o ESC pro určitý pár kapalina-plast je obecně velmi 

malá, protože existují desítky tisíc tekutých chemikálií a směsí a mnoho typů jednotlivých 

plastů. Proto aby se zjistilo, jaký plast je bezpečné použít v kontaktu s konkrétními tekutinami, 

je jedinou možností predikce nebo testování. Na základě publikovaných údajů mohou být 

provedeny následující zobecnění: 
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1) Amorfní termoplasty jsou podstatně náchylnější k ESC než semikrystalické 

termoplasty nebo reaktoplasty. Těsně uspořádané krystaly odolávají ESC. Chovají 

se jako bariéry vůči průniku kapalin. 

2) Tekutiny se slabými vodíkovými vazbami budou s velkou pravděpodobností těžké 

nebo střední ESCA. Patří sem organické kapaliny: aromatické uhlovodíky, 

halogenované uhlovodíky, ethery, ketony, aldehydy, estery a sloučeniny obsahující 

dusík a síru. Kapaliny bez vodíkových vazeb jako jsou alifatické uhlovodíky nebo 

kapaliny silně vázané vodíkovými vazbami jako je voda a alkoholy mají tendenci být 

slabé ESCA.  

3) U kapalin s velkým molárním objemem je méně pravděpodobné, že budou těžké 

ESCA. Tyto kapaliny mají obvykle vysokou viskozitu a teplotu varu. Proto je nízko 

viskózní silikonový olej agresivnější než silikonový tuk.  

4) Tekutiny jsou nejagresivnější při teplotách blízkých jejich bodu varu. Proto je dusík 

ESCA pro mnoho plastů při jeho teplotě varu (–196 °C).  

5) Amorfní plasty jsou nejnáchylnější k ESC při teplotách blízkých jejich teplotě 

skleného přechodu (Tg). Vzhledem k tomu, že je Tg většiny amorfních plastů výrazně 

nad jejich maximální doporučenou provozní teplotou, znamená to, že se s rostoucí 

provozní teplotu snižuje odolnost plastů proti ESC. 

6) Nízkomolekulární typy polymerů (s vysokým MFI) mají nižší odolnost 

proti ESC. [3, 5] 

Nejdůležitějším faktorem pro predikci ESC je celkový parametr rozpustnosti kapaliny (SP). 

Pokud mají polymer a kapalina stejný parametr rozpustnosti, pak je daná dvojice kapalina-

polymer mísitelná. Pokud má daná dvojice velmi podobný parametr rozpustnosti, vzniká 

problém koroze pod napětím. Pokud je SP zcela odlišný, pak dvojice nevykazuje žádnou 

interakci, což lze vysvětlit tím, že pokud je kohezní síla polymeru výrazně větší než kohezní 

síla kapaliny, polymer neumožní kapalině přístup. Pokud je kohezní síla kapaliny silnější než 

kohezní síla polymeru, zůstanou jednotlivé molekuly kapaliny vázány dohromady  

a neproniknou do polymeru. Toto dosvědčuje obrázek 3, který ukazuje kritickou hodnotu 

krátkodobé deformace způsobující krejzy obecně pro amorfní termoplasty jako funkci 

parametru rozpustnosti každé kapaliny. Pro několik polymerů bylo pro závislost kritického 

napětí na parametru rozpustnosti pozorováno zřetelné minimum. Pro několik dalších polymerů 

(např. polykarbonát a polysulfon) byly naopak pozorovány dvě minima. Podle těchto studií se 

zdá, že nejagresivnějšími ESCA často nejsou dobrá rozpouštědla, ale právě špatná rozpouštědla 

způsobující botnání polymeru (swelling non-solvents), což může být způsobeno tím, že dobré 

rozpouštědlo vytváří rychle vrstvu gelu, která zabraňuje propagaci trhliny. U polykarbonátu 

(PC) může rychlé botnání v dobrém rozpouštědle způsobit krystalizaci, čímž umožňuje 

ochranný mechanismus. Rozpětí rozdílu parametru rozpustnosti pro kapalinu způsobující 

krejzování nebo praskání je obvykle 20 MPa0,5 a je často vyšší pro polymery s vyšší kritickou 

deformací nutnou pro krejzování na vzduchu. Rozpětí kritické deformace pro krejzování  

na vzduchu se pohybuje od 0,35 % pro PS do 2,0 % pro houževnatější inženýrské plasty. Jak je 

ukázáno na obrázku 3, ke krejzování obvykle dochází při vyšších kritických napětích  

a k praskání dochází pro agresivnější prostředí. [3, 8] 
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Obr. 3 Zobecněné chování kritické deformace vs. rozdílu parametrů rozpustnosti polymeru a kapaliny 

(plná čára odpovídá polymerům s jedním minimem; přerušovaná čára odpovídá polymerům, u kterých 

jsou pozorována minima na obou stranách od nulové hodnoty rozdílu parametrů rozpustnosti) [8] 

 

Pouhý parametr rozpustnosti kapaliny a polymeru nelze použít ke spolehlivému předvídání 

závažnosti koroze pod napětím. Pro rozpouštění nebo ESC se zdá být podobnost mezi 

parciálními (Hansenovými) parametry rozpustnosti kapaliny a polymeru stejně důležité jako 

podobnosti jejich celkových parametrů rozpustnosti. Protože měření parciálních parametrů 

rozpustnosti kapalin je relativně obtížné a má nízkou přesnost a taková měření jsou nemožná 

pro polymery, je spolehlivá predikce na základě známých parametrů v současnosti obtížné. 

Toto se dále komplikuje dodatečným vlivem molárního objemu. [3, 8] 

Parciální parametr rozpustnosti vodíkových vazeb kapaliny má zřejmě nejsilnější vliv  

na závažnost ESC. Molární objem kapaliny má sekundární, přesto však významný vliv  

a způsobuje zvýšenou závažnost napadení kapalinami s nízkým molárním objemem. Molární 

objem umocněný na 2/3 (který může odpovídat molární ploše) lépe odpovídá experimentálním 

datům. Obrázek 4 ukazuje závažnost ESC jako funkci vodíkových vazeb a polárních 

parciálních parametrů kapaliny pro PVC. Hodnota sousedící s každým bodem je "index 

závažnosti" definovaný jako: 

 
( )

2/3

kritický iniciační čas [s]

molární objem
  

Je zřejmé, že vodíkové vazby jsou důležitým faktorem, s nejzávažnějšími účinky pozorovanými 

pro PVC u kapalin s parciálním vodíkovým parametrem rozpustnosti v rozmezí 4–9 MPa0,5. Za 

předpokladu, že jsou známy tyto parciální parametry pro danou kapalinu, lze provést rozumnou 

predikci závažnosti ESC. Například anilin má polární parametr rozpustnosti 5,1 MPa0,5  

a vodíkový parametr rozpustnosti 10,2 MPa0,5, což by dle obrázku 4 znamenalo, že je anilin 

středním ESCA pro PVC. Obdobné grafy lze najít v literatuře pro další polymery. [3] 
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Obr. 4 Index závažnosti PVC pro různé kapaliny na grafu závislosti vodíkových vs. polárních vazeb [8] 

 

Použití Hansenových parametrů rozpustnosti pro predikci ESC má omezení u směsí 

mísitelných kapalin, u kterých neplatí směšovací pravidlo. Lepší korelace bylo také dosaženo 

pro kombinaci Hansenových parciálních parametrů rozpustnosti s enthalpickým parametrem 

získaným z Flory-Hugginsovy teorie. [8] 

2.3  Testování koroze pod napětím 

Pro vývoj a aplikaci součástky vyrobené z plastu musí být ověřeno, že součástka má 

dostatečnou odolnost vůči možnému korozivnímu médiu. Je zřejmé, že nejspolehlivější 

metodou pro vyhodnocení odolnosti polymerního materiálu vůči ESC pro danou aplikaci je 

určit ji při simulovaných podmínkách konečného použití (aplikace). Tyto experimenty jsou 

časově náročné a někdy i technicky nemožné. Alternativně může být ESC testována některými 

typy standardních testovacích metod, jejichž výsledky se mohou vztáhnout k napěťovým  

a deformačním hladinám za podmínek konečné aplikace. Stanovení ESC je ovlivněno mnoha 

parametry: 

• Rozměry zkušebního tělesa 

• Stav zkušebního tělesa (orientace, struktura, vnitřní napětí) 

• Příprava zkušebního tělesa 

• Tepelná historie materiálu 

• Napětí a deformace 

• Teplota zkoušky 

• Trvání zkoušky 

• Chemické prostředí 

• Metoda aplikace napětí a deformace 

• Kritérium porušení. [4, 5] 
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Pro všechny zkušební metody je důležité, aby časová prodleva mezi kontaktem s kapalinou 

a aplikací napětí nebo deformace byla minimální (preferuje se doba před ponořením méně než 

jedna minuta). Důvodem je to, že změkčení povrchu v důsledku ponoření má sklon zvyšovat 

zdánlivé kritické napětí nebo deformaci iniciující praskání nebo tvorbu krejzů. Například 

ethanol v kontaktu s polystyrenem způsobuje při minimální době ponoření do kapaliny před 

aplikací napětí (pre-immersion time) krejzování při kritické deformaci 0,3 %, zatímco při 

ponoření do kapaliny na dobu jednoho dne před aplikací napětí dochází ke krejzování až při 

deformaci 0,5 %. [3] 

V této kapitole jsou uvedeny nejpoužívanější metody pro stanovení odolnosti proti ESC.  

Při použití metod konstantní deformace se musí věnovat pozornost skutečnosti, že napětí klesá 

s časem v důsledku relaxace. Dále růst trhlin při ESC snižuje povrchovou deformaci, což 

způsobuje vyšší dlouhodobou kritickou hodnotu deformace než na kterou se lze spoléhat  

v praxi. Z tohoto důvodu je jakýkoliv test, který zahrnuje aplikaci konstantní deformace nebo 

průhybu méně přísný než zdánlivě rovnocenný test, při kterém je aplikováno trvalé napětí nebo 

zatížení. [3, 4] 

2.3.1 Testování v tahu 

Všechny tyto zkoušky mohou být použity jak pro tuhé, tak pro pružné materiály. 

2.3.1.1 Porušení při krípu v tahu (Tensile Creep Rupture) 

Jde o nejpřímější metodu kvantifikace účinku kapaliny na životnost plastového materiálu. 

Spočívá v aplikaci konstantního tahového napětí nižšího, než je mez kluzu materiálu,  

při současném ponoření do vybraného chemického prostředí. Zaznamenává se čas a/nebo 

napětí, při kterém se zkušební těleso zlomí. Jak je ukázáno na obrázku 5, ve vzduchu čas 

do porušení mírně roste s klesajícím aplikovaným napětím. Bezpečné přípustné napětí by byla 

polovina napětí potřebného k tomu, aby způsobilo porušení za předpokládanou dobu životnosti 

výrobku. ESCA může mít malý nebo žádný účinek při vysokých napětích a krátkých dobách 

do porušení. Nicméně ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, jak je ukázáno na obrázku 

5, dojde k výraznému snížení pevnosti, a tudíž i výraznému snížení životnosti. Je zřejmé, že je 

důležité, aby byla doba trvání zkoušky dostatečná k zajištění detekce přechodu. Tento test vede 

k přesnému stanovení životnosti vzorku, ale je časově náročný a vyžaduje komplexní vybavení. 

Dobu přechodu je možno zkrátit vrubováním materiálu nebo testováním při zvýšených 

teplotách a aplikací superpozice čas-teplota. [3, 5, 13] 
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Obr. 5 Typická charakteristika porušení při statickém krípu na vzduchu a v ESCA [3] 

 

2.3.1.2 Kríp v tahu 

Jak je znázorněno na obrázku 6, pokud je tahová deformace materiálu při krípu na vzduchu a 

ve styku s ESCA sledována před porušením, může být vliv kapaliny zjištěn za kratší dobu.  

K vychýlení na krípové křivce dochází typicky při jedné desetině času nutného k porušení 

materiálu při krípu. Zvýšení rychlosti krípu se shoduje s iniciací trhliny a může být užíváno 

jako nesubjektivní kritérium pro použití ochranných prostředků (přípustné napětí a doba 

životnosti). V mnoha aplikacích, například u ochranných přileb, je iniciace poškození 

racionálnějším kritériem než katastrofický lom. [3] 
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Obr. 6 Typické křivky krípu v tahu polymeru na vzduchu a v kontaktu s ESCA [3] 

 

Velkým problémem u zkušebních metod využívajících krípu v tahu a porušení při krípu 

v tahu je kromě nákladů to, že bez předchozí znalosti intenzity ESC je obtížné vybrat úroveň 

napětí, která bude poskytovat pozitivní výsledek za přiměřenou dobu. Tento problém společně 

s náklady rostou s klesající závažností ESC a do určité míry je tento problém společný pro 

všechny zkušební metody. Jako důsledek se mírné až středně závažné interakce kapaliny  

s polymerem charakterizují hůře než velké interakce. Paradoxně to jsou slabší interakce, které 

produkují nejnákladnější závady tím, že k nim dochází až po prodeji a během několika let 

v provozu. [3] 

2.3.1.3 Metoda pomalé deformační rychlosti v tahu 

Při této zkoušce se zkušební těleso vystaví pomalu rostoucí deformaci při současném ponoření 

do korozního prostředí. Zkouška se provádí při relativně nízké deformační rychlosti (obvykle 

9·10-6 s-1) za účelem zvýšení vlivu korozního prostředí na těleso. Rozvoj krejzů způsobuje 

lokální nárůst deformace, takže dochází k redukci napětí ve srovnání s inertním prostředím. 

Hlavním cílem této zkoušky je identifikace iniciace krejzu, což je spojeno s odklonem křivky 

napětí-deformace ve zkušebním médiu od křivky získané při zkoušce na vzduchu (viz 

obrázek 7). Odklon napětí nebo deformace se ukázal jako reprodukovatelný parametr vztažený 

k času do porušení.  Jestliže se zkušební těleso skutečně poruší v rozsahu posuvu stroje, pak lze 

s velkou pravděpodobností klasifikovat tyto plasty jako nevhodné pro expozici v různých 

kapalinách. [14] 

D
e

fo
rm

a
c
e

 
[M

P
a

] 

  Čas [s] 

 
vzduch 
prostředí 



20 

 

 

Obr. 7 Typická závislost napětí-deformace, ukazující rozdíl v průběhu křivky napětí-deformace pro 

materiál exponovaný na vzduchu a ve zkušebním médiu [14] 

 

2.3.1.4 Monotónní kríp 

Jedná se o metodu podobnou metodě pomalé deformační rychlosti. Nicméně zde se sleduje 

deformační reakce na konstantní rychlost namáhání. Za zahájení ESC se považuje odklon 

křivky napětí-deformace na vzduchu a ve zkušební kapalině, jak je znázorněno na obrázku 8,  

a v tomto ohledu je tato metoda podobná metodě statického krípu. U průhledných plastů se 

odklon křivky shoduje se vznikem viditelné trhliny. Metoda monotónního krípu umožňuje 

vysoké rozlišení relativní závažnosti ESC kapalin v relativně krátkém čase. Má velký význam 

při zrychleném testování kapalin se slabou interakcí s plastem. Mezi tyto kapaliny patří 

například oleje a tuky, které mohou způsobit lom po několika letech při laboratorní teplotě  

a doporučených konstrukčních napětích. [3, 5] 
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Obr. 8 Typické křivky monotónního krípu pro polymer na vzduchu a ESCA [3] 

 

2.3.1.5 Relaxace v tahu 

Zkušební těleso, udržované při konstantní deformaci je vystaveno působení vybraného 

chemického prostředí při zvolené teplotě. Deformace je vyvolána počáteční tahovou silou, která 

je nižší než mez kluzu materiálu. Chování zkušebního tělesa pod korozí za napětí je stanoveno 

porovnáním kritického napětí ve vybraných chemických prostředích s kritickým napětím  

pro stejný materiál na vzduchu (obrázek 9). Srovnání tvaru relaxační křivky získané při aplikaci 

počátečního napětí ve vybraných chemických prostředích s relaxační křivkou získanou  

při aplikaci stejného napětí, ale na vzduchu tvoří též základní část tohoto stanovení. [15] 

 

 

Obr. 9 Stanovení kritického napětí (σ0 – počáteční napětí, σt – napětí v čase t) [15] 

 
  

N
a

p
ě

tí
 [

M
P

a
] 

  Deformace [%] 

 



22 

 

Tvar relaxační křivky může být též použit jako kvalitativní index ESC. Na obrázku 10, 

křivka A je křivka referenční na vzduchu. Křivka B se odklání dolů od křivky A v důsledku 

botnacího efektu způsobeného použitou chemikálií. Plasty v tomto případě mohou být 

bezpečně použity, jsou-li vystaveny této chemikálii, je-li maximální dovolené napětí relativně 

nízké. Křivka C ukazuje, jak molekulární struktura polymeru může být narušena při 

kontinuálním ESC. Křivka D ukazuje, jak napětí může být velmi významně redukováno 

v důsledku ESC. Plasty, které vykazují chování dle křivek C a D nejsou vhodné pro použití 

v daném chemickém prostředí. [15] 

 

Obr. 10 Klasifikace napětí v relaxačních křivkách [15] 

 

2.3.2 Testování v ohybu 

Vzhledem k množství potenciálních plastů a množství kapalin, je možné použít různé 

nenákladné zkoušky ke stanovení ESC. Nejméně nákladné testy zahrnují aplikaci ohybového 

napětí nebo deformace. [3] 

2.3.2.1 Tříbodový ohyb pro tuhé materiály 

Tříbodový pohyb obvykle spočívá v aplikaci průhybu ve středu zkušebního tělesa, což vytváří 

maximální deformaci na povrchu: 

 
max

6 δ
ε ,

h

L

 
=  (4) 

kde maxε  je maximální deformace na povrchu [1], p je průhyb [mm], L je vzdálenost mezi 

podpěrami [mm] a h je tloušťka zkušebního tělesa [mm]. [3] 

Existují dvě hlavní varianty. První, jak je znázorněno na obrázku 11, umožňuje plynulé 

nastavení průhybu pomocí šroubu. Druhé uspořádání s nižšími pořizovacími náklady umožňuje 

volbu průhybu pomocí vyměnitelných trnů, jak je znázorněno na obrázku 12. Pro testování je 

doporučeno druhé uspořádání s trny a tloušťkou materiálu zvolenou tak, aby maxε bylo 0,3 %, 

0,5 % a 1 %. Pokud se objeví do jednoho týdne viditelné trhliny při deformaci 0,3 %, účinek 

kapaliny je vážný a lze předpokládat nekompatibilitu. V případě, že se totéž stane do jednoho 
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týdne při deformaci 0,5 %, pak je účinek střední a pokud není jisté, že deformace v provozu 

bude nižší než cca 0,25 %, je třeba zabránit styku plastu s kapalinou. Nejvyšší deformace (1 %) 

by měla být vyhrazena pro tuhé semikrystalické materiály jako polyacetaly, polyamidy, PEEK 

a termoplastické polyestery. Ty mají doporučené maximální konstrukční deformace přibližně 

na této úrovni. [3] 

 

 

Obr. 11 Tříbodový ohyb (konstantní deformace) pro stanovení ESC [3] 

 

 

 

Obr. 12 Tříbodový ohyb (přírůstková konstantní deformace) pro stanovení ESC [3] 

 

2.3.2.2 Metoda ohnutého pásku 

Při této zkoušce se proužky plastu vystaví po určenou dobu konstantní ohybové deformaci  

a koroznímu prostředí. Ohybová deformace je zajištěna pomocí uchycení vzorku do čelistí tak, 

aby jedna čelní plocha vzorku obepínala formu a druhá byla v kontaktu s prostředím 

(obrázek 13). Zvyšování maximální deformace na vnějším povrchu se dosáhne za použití 

přípravků s klesajícím poloměrem. Po stanovené době vystavení v korozním prostředí se 

zkušební tělesa vyjmou, prohlédnou kvůli zhodnocení přítomnosti krejzů nebo trhlin, a zkouší 

se vybraná vlastnost jako je např. pevnost v tahu či ohybu, kdy kritériem porušení je pokles 

hodnoty na 80 % hodnoty neexponovaných těles, nebo rázová houževnatost Charpy, kdy je 

kritériem porušení pokles hodnoty na 50 % hodnoty neexponovaných těles. [16] 
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Obr. 13 Zkušební těleso s definovanou deformací na povrchu zatíženém v tahu (povrch zatížený v tahu 

je v kontaktu se zkušebním prostředím; povrch zatížený v tlaku je v kontaktu s formou; εx je nominální 

deformace na povrchu zatíženém v tahu [%], r je poloměr formy) [16] 

 

2.3.2.3 Test kritické deformace (critical-strain test) 

Tato metoda vznikla kvůli poptávce po zkoušce, která by byla schopná zjistit současně vliv 

různě velkých napětí na jeden vzorek, čímž se ušetří čas i materiál (vzorky). Tato metoda se 

snaží stanovit minimální deformaci potřebnou pro iniciaci krejzování za přítomnosti ESCA. 

Zkouška se nejčastěji provádí za použití Bergenova eliptického deformačního přípravku 

(„Bergenovy elipsy“ – Bergen elliptical strain jig), který má tvar čtvrtiny elipsy a tím pádem 

proměnlivé zakřivení (obrázek 14). Proužek plastu je umístěn do zkušebního přípravku  

a proměnlivé zakřivení přípravku způsobuje proměnlivou deformaci podél vzorku. Zároveň je 

vzorek vystaven působení ESCA. Deformace v libovolném bodě eliptického přípravku ε je dána 

rovnicí 
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−

  
=  − −   

  

 (5) 

kde a je hlavní poloosa, b je vedlejší poloosa, h je tloušťka vzorku a X je vzdálenost podél 

hlavní poloosy do bodu zájmu. [5, 8] 

Obvod elipsy o je dle Polcerové [17] dán rovnicí  
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Obr. 14 Schématické znázornění Bergenovy elipsy [8] 

 

Koncept kritické deformace je široce používán ve spojení s ohybovými zkouškami s cílem 

specifikovat a porovnat závažnost ESC pro různá prostředí. Experimentálně bylo zjištěno, že 

krejzování se objeví poměrně rychle, pokud je deformace větší než určitá charakteristická 

kritická hodnota deformace εkrit, zatímco pod touto hodnotou ke krejzování nedochází ani při 

velmi dlouhé době zkoušky. Dle Bergena [18] vznik nových trhlin ustane přibližně do jedné 

hodiny a nedochází k němu ani po 12 dnech. Hodnota εkrit může být použita jako vhodné 

měřítko „přívětivosti“ prostředí. Koncept kritické deformace platí pro případ ohybových testů. 

Za těchto podmínek dochází k relaxaci napětí a tím pádem aplikované napětí, které je hnací 

silou krejzování, relativně rychle klesá. Toto platí obzvláště tehdy, když dochází k botnání  

a plastifikaci způsobené difúzí prostředí do povrchu vzorku nebo růstu krejzů. Bergen udává 

přesnost měření 10 %. Nevýhodou Bergenovy elipsy je ostré zakřivení v blízkosti horizontální 

hlavní osy, což způsobuje problémy s upnutím vzorku, který ve většině případů nebude přesně 

kopírovat formu (přípravek). [5, 19, 20] 

Kritická deformace je vynikající metodou pro vyhodnocování odolnosti proti ESC, jestliže 

pouhý vizuální výskyt krejzu představuje porušení, protože test určuje minimální napětí 

potřebné k iniciaci krejzu. Nicméně vizuální výskyt krejzu nemusí nutně znamenat významnou 

ztrátu mechanických vlastností součástky. Pokud je hodnota kritického napětí větší než 

dlouhodobé pracovní napětí na vzduchu, je daný rigidní plast považován za chemicky odolný 

vůči danému prostředí. V opačném případě není doporučeno daný plast používat v daném 

prostředí. [5, 18] 

 

Euler-Fresnelův přípravek (Euler-Fresnel jig) 

Nevýhodou Bergenovy elipsy je, že distribuce deformace jakožto funkce délky elipsy je 

nelineární, což způsobuje nepřesné čtení a velkou chybu měření pro určité oblasti elipsy – při 

nižších úrovních deformace je citlivost k nepřesnostem měření délky téměř nulová, zatímco  

při vyšších úrovních deformace je citlivost k nepřesnostem měření délky velká. Tento problém 

je možné vyřešit pomocí Euler-Fresnelova přípravku, který má lineární distribuci deformace 

podél přípravku (obrázek 15). Linearita a konstantní, nízká chyba měření by měly znamenat 

větší přesnost stanovení ESC. Nicméně naměřená deformace se může lišit od reálné na konci 

vzorku posledních asi 10 mm. Příklad Euler-Fresnelova přípravku je uveden  

na obrázku 16. [19, 20] 

 

  
vzorek   
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Obr. 15 Srovnání mezi zakřivením Euler-Fresnelova přípravku (lineární) a Bergenovým přípravkem 

(exponenciální) jako funkcí konturové délky  [19] 

 

 

Obr. 16 Příklad Euler-Fresnelova přípravku. Vzorek (zde neukázán) je uchycen mezi 2 popruhy. [19] 

 

Tvar přípravku je navržen tak, aby pokrýval celkový úhel 180°. Důvodem je obrábění  

a manipulace s přípravkem. Proto je maximální délka pevně nastavena na (π/f)1/2, kdy f je 

tvarový faktor [mm-2]. Pro vzorek s tloušťkou h a požadovanou maximální deformací ε, je 

parametr f 
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2.4 Možnosti snížení koroze pod napětím 

Jedním ze zřejmých postupů, jak snížit ESC, je volba polymeru pro určité prostředí. Krystalické 

nebo zesíťované polymery mohou poskytovat významnou odolnost vůči ESC. Pro amorfní 

polymery s rostoucí hodnotou 
pol env −  (rozdíl parametrů rozpustnosti polymeru a prostředí) 

roste odolnost vůči ESC. Jiné běžně komerčně používané metody zahrnují použití polymerních 

směsí, vyztužení skleněnými vlákny a rázovou modifikaci (impact modification). Tyto metody 

zde budou krátce popsány. [8] 

2.4.1 Použití polymerních směsí 

Značný počet polymerních směsí alespoň zčásti řeší problém ESC při zachování velkého podílu 

mechanických vlastností konkrétního inženýrského polymeru. Přidání krystalického polymeru 

(se správnou kompatibilizací) do amorfního inženýrského polymeru může vést k významnému 

zlepšení odolnosti vůči ESC, jak je ukázáno na obrázku 17 pro mísitelnou směs amorfního 

polyetherimidu (PEI) s krystalickým polyetheretherketonem (PEEK). Zlepšení odolnosti 

polykarbonátu (typu bisfenolu A a cyklohexandimethanoltere/isoftalátového polyesteru) vůči 

ESC bylo dosaženo smícháním se semikrystalickým PE. Konkrétně došlo ke zlepšení odolnosti 

vůči středním ESCA. Pro silné ESCA bylo zlepšení odolnosti vůči ESC zanedbatelné. Naopak 

je třeba zdůraznit, že došlo ke zhoršení odolnosti vůči ESC v některých prostředích.  

K největšímu zhoršení došlo v nepolárním oktanu, což mohlo být způsobeno nepolárním 

charakterem přidaného PE. Zlepšení odolnosti PMMA vůči ESC bylo dosaženo přídavkem 

krystalického a mísitelného poly(vinylidenfluoridu). Vývoj inženýrských polymerních směsí 

pro automotive často zahrnoval směsi polymerů s vysokým Tg (PC, PPO) s krystalickými 

polymery (PBT, PA 66). Přidání krystalického polymeru dramaticky zvýšilo odolnost vůči ESC 

v benzínu, oleji, mazivech a detergentech. Komerční směsi zahrnovaly např. PPO/PA 66, 

PC/PBT, PC/PET, PPO/PBT, ABS/PA 6 nebo ABS/PA 66. Pro elektronické konektory, které 

jsou obvykle ve styku s čisticími rozpouštědly, se používala např. směs polysulfonu se skelnými 

vlákny a PET. Příkladů směsí s lepší odolností vůči ESC je v literatuře řada. U mnohých ze 

zmíněných směsí dochází k separaci fází, takže polymer zlepšující odolnost vůči ESC musí být 

přítomen v dostatečné koncentraci, aby se zapojil do morfologie kontinuální fáze (obecně nad 

30 obj. %) a došlo k podstatnému zlepšení odolnosti vůči ESC. [8, 21, 22] 
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Obr. 17 Porušení v důsledku ESC směsí PEI/PEEK vystavených toluenu [8] 

 

2.4.2 Vyztužení vlákny 

Skleněná vlákna (a další vláknové výztuže) nabízí snadnou metodu, jak výrazně zvýšit odolnost 

vůči ESC. Vlákna v podstatě překlenou trhliny nebo krejzy, které se mohou tvořit na povrchu, 

a zabraňují snadnému šíření trhliny napříč materiálem. Díky tomu je pro porušení materiálu 

nutné mnohem větší napětí. Aby šíření trhliny mohlo pokračovat až do porušení, je nutné 

překonat napětí, které nese sklolaminát. Toto je znázorněno na obrázku 18.  Tento způsob 

zmírnění ESC byl využit v mnoha komerčních aplikacích. Vyztužením minerálními vlákny lze 

získat střední odolnost vůči ESC, ale ne takovou odolnost, jako lze získat v případě skelných 

vláken, což je pravděpodobně způsobeno mnohem kratšími délkami vláken a tím pádem menší 

schopností (ve srovnání se skleněnými vlákny) překlenout vzniklé trhliny vznikající  

při vystavení ESCA. Částicová výztuž způsobuje omezené až žádné zlepšení. [8] 
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Obr. 18 Porušení v důsledku ESC směsí PEI/PEEK vystavených toluenu [8] 

 

2.4.3 Rázová modifikace (impact modification) 

Mnoho dostupných komerčních polymerů je opatřeno rázovou modifikací. Houževnatý 

polystyren a ABS patří mezi hlavní komerčně dostupné produkty. Rázová modifikace (zejména 

v případě PS) vede ke zlepšení odolnosti vůči ESC. Např. pro směs PS a HIPS s vysokým 

obsahem kaučuku napětí nutné pro porušení při monotónním krípu a ponoření do heptanu 

řádově roste s rostoucím obsahem HIPS. Na odolnost vůči ESC má vliv také velikost částic 

kaučuku v HIPS, kdy větší částice mají lepší odolnost vůči ESC v porovnání s menšími 

částicemi (menšími než 1-2 µm), ale pro velikost částic existuje limit, kdy částice větší než 

6 µm byly méně efektivní (při stejném obsahu kaučuku). Nicméně je třeba mít na paměti, 

že modifikace kaučukem snižuje modul pružnosti materiálu na vzduchu. [8, 23] 

Rázová modifikace PC např. pomocí roubovaného EPM, roubovaného akrylátového nebo 

SBS kaučuku způsobuje vyšší odolnost vůči ESC. Přídavek termoplastických polyurethanů  

do PC zvýšil jak rázovou houževnatost, tak odolnost vůči rozpouštědlům. Modifikace 

polyethylenu kaučukem také zlepšuje odolnosti vůči ESC. [8] 

2.4.4 Vliv parametrů injekčního vstřikování na ESC 

Konstrukce dílů, odstranění ostrých hran (koncentrujících napětí), poloha studených spojů, 

umístění vtoku, stejně jako parametry zpracování jsou důležitými proměnnými, ovlivňujícími 

pevnost dílů i bez vystavení ESCA. Vtok a studený spoj mohou být místa, kde může začínat 

ESC. Expozice hotových dílů ve velmi agresivním prostředí je rychlou metodou pro posuzování 

míst, kde lze očekávat náchylnost vůči ESC. Například u dogbonu při kontaktu oblasti vtoku 

s agresivním ESCA může dojít k velmi rychlému vzniku trhliny rychle se šířící materiálem 

s tím, že lomová dráha odpovídala poloze nejvyššího tvarovacího napětí v dogbonu. Vnitřní 

pnutí způsobené zpracováním může být často poměrně významným zdrojem vzniku trhlin nebo 

krejzů i bez vnějšího napětí. Tato napětí mohou být snížena žíháním při teplotách blížících se 
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teplotě skelného přechodu. Doba cyklu vstřikování je důležitá kvůli ekonomice a použití 

rychlého vstřikování do studených forem vede k rychlé výrobě, ale k vysokým hodnotám 

vnitřních pnutí a může být proto kontraproduktivní, jestliže jsou možné poruchy způsobené 

ESC. Dvojlom (fotoelasticita) pro průhledné amorfní polymery (při pozorování  

pod polarizovaným světlem) je užitečným nástrojem pro posouzení úrovně napětí, oblastí 

koncentrace napětí ve vstřikovaném dílu a účinnosti žíhání při snižování vnitřního pnutí. [8] 

2.5 Superpozice čas-teplota 

Ekvivalence času a teploty pro polymery jakožto viskoelastické materiály může být použita  

pro vytvoření jedné obecné master křivky (master curve) pro referenční teplotu T0 z dat 

naměřených při různých teplotách. Pro vytvoření master křivky při jakékoliv referenční teplotě, 

musí být křivky naměřené při různých teplotách (vlevo na obrázku 19) posunuty horizontálně  

při zachování pevné referenční křivky. Master křivka na obrázku 19 je vpravo. Míra posunutí 

každé křivky musí být vynesena s ohledem na teplotní rozdíl od referenční teploty.  

Pro termoreologicky jednoduché materiály lze horizontální posun log aT (shift factor) vypočítat 

pomocí rovnice Williams–Landel–Ferry (WLF) 

 ( )1 0

2 0

log ,T

C T T
a

C T T

−  −
=

+ +
 (10) 

kde C1 a C2 jsou konstanty závislé na materiálu. Bylo prokázáno, že pro 1 17,44C =   

a 2 51,6C =  rovnice 10 dobře odpovídá pro širokou škálu amorfních termoreologicky 

jednoduchých polymerů, pokud je jako referenční teplota zvolena teplota skelného přechodu. 

Tyto hodnoty C1 a C2 jsou často považovány za univerzální konstanty. Koeficienty C1 a C2 

závisí na referenční teplotě. Pokud se referenční teplota změní z teploty T0 na T0', nové 

koeficienty lze vypočítat dle rovnic 
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Obr. 19 Křivky relaxačního modulu pro polyisobutylen a odpovídající master křivka [24] 

 

Na mezi kluzu křivky napětí-deformace existuje okamžitý stav, ve kterém deformace roste 

konstantní rychlostí, ale časová rychlost změny napětí je nulová. Díky tomuto souboru 

podmínek je možné analyzovat pohyb segmentů molekul způsobem velmi podobným 

Eyringovu přístupu k viskozitě. Proto je možné podle postupu Eyringa odvodit rovnici spojující 

mez kluzu s rychlostí deformace a teplotou. [26] 

2.5.1  Termoreologicky jednoduché materiály 

Pro všechny polymery existuje rozsah teplot a deformační rychlosti, kdy je deformační odezva 

řízena jediným molekulárním procesem deformace. Klasickým příkladem je polykarbonát 

(PC), kde je kinetika meze kluzu řízena pouze pohybem segmentů hlavního řetězce (skelný 

přechod) v širokém rozmezí teplot a deformačních rychlostí. V celém tomto rozsahu je kinetika 

meze kluzu přesně zachycena rovnicí toku dle Eyringa 

 

0 e sinh ,
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yRT
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−  

=    
 

 (13) 

kde   je rychlost deformace [s-1], 0  je rychlostní konstanta [s-1], ΔU je aktivační energie 

[J·mol-1], R je univerzální plynová konstanta [J·K-1·mol-1], T je termodynamická teplota [K], 

σy je mez kluzu [Pa], V je aktivní objem [m3], a kB je Boltzmannova konstanta [J·K-1]. 

Rovnice 13 ukazuje, že křivky σy/T měřené při různých teplotách mají stejnou směrnici a mohou 

být superponovány posunutím podél osy log (𝑑𝜀/𝑑𝑡), jak je znázorněno na obrázku 20. [26, 27] 
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Obr. 20 Závislost meze kluzu PC na deformační rychlosti pro více teplot [27] 

 

2.5.2 Termoreologicky komplexní materiály 

Mechanická odezva znázorněná na obrázku 20 není typická pro všechny polymerní systémy.  

V mnoha případech dochází k více procesům molekulární deformace, které přispívají k napětí 

na mezi kluzu, každý s vlastní charakteristickou kinetikou. Ty mohou souviset se sekundárními 

relaxačními mechanismy v amorfní fázi, například s počátkem pohyblivosti části řetězců, nebo 

s deformačními procesy různých fází, například v heterogenních směsích nebo 

semikrystalických materiálech. Obecně jsou tyto mechanismy jasně detekovatelné v DMTA 

jako samostatné píky tan(δ). U amorfních polymerů procesy buď souvisejí s pohybem segmentů 

hlavního řetězce, označovaným jako primární skelný nebo α-přechod, nebo s počátkem 

pohyblivosti části řetězce, označovanému jako sekundární skelný nebo β-přechod. Podobná 

pozorování mohou být provedena také pro semikrystalické polymery. V případě izotaktického 

polypropylenu (iPP) je vysokoteplotní α-přechod spojen s pohyblivostí v omezené krystalické 

fázi, zatímco β-přechod je spojen se skelným přechodem neomezené amorfní fáze. [27] 

Na obrázku 21 je znázorněna závislost napětí na deformační rychlosti PMMA pro řadu 

teplot. Začátek příspěvku druhého deformačního procesu způsobuje výraznou změnu směrnice 

závislosti napětí na rychlosti deformace. Jednotlivé křivky nelze superponovat horizontálním 

posunem. Superpozice teplota-deformační rychlost proto není přímo použitelná na mez kluzu 

PMMA. Proto se materiály, které jsou v souladu s tímto typem kinetiky meze kluzu, označují 

jako termoreologicky komplexní. Tato změna kinetiky je tradičně modelována pomocí  

Ree-Eyringovy modifikace Eyringova tokového chování, ve které se předpokládá, že příspěvky 

napětí obou procesů působí paralelně. [27] 
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Obr. 21 Závislost meze kluzu PC na deformační rychlosti pro více teplot [27] 

 

Dle modelu Ree a Eyringa na smykovém povrchu existuje více než jeden druh tokových 

jednotek. V tomto případě se předpokládá, že všechny druhy tokových jednotek se pohybují 

stejnou průměrnou rychlostí s tím, že napětí jsou aditivní. Toto dovoluje možnost více než 

jednoho procesu zapojeného do toku, ale jestli procesy skutečně odpovídají různým druhům 

tokových jednotek nebo jednomu druhu majícímu několik stupňů volnosti je záležitostí 

interpretace a jako takové nemusí být v tuto chvíli zvažováno. Následováním postupu 

popsaného výše získáme rovnici ve tvaru 
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kde σy je mez kluzu [Pa], T je termodynamická teplota [K], 𝑑𝜀/𝑑𝑡 je rychlost 

deformace [s-1], a R je univerzální plynová konstanta [J·K-1·mol-1]. Ai, Ci a Ui jsou konstanty. 

ΔUi jsou aktivační energie různých zapojených procesů [J·mol-1]. [26] 

Van Breemen a kol. [27] předpokládali, že hodnoty i odpovídají aditivním relaxačním  

α- a β-procesům a získaly (matematicky) ekvivalentní formu pro mez kluzu reologicky 

komplexního polymeru (v jejich případě PMMA) 
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kde Vα a Vβ reprezentují aktivační objemy α- a β-relaxací [m3], ΔUα a ΔUβ jsou aktivační energie 

α- a β-relaxací [J·mol-1], 0, /d dt  a 0, /d dt  jsou rychlostní konstanty α- a β-procesů. [28] 
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2.6 Hnací síla trhliny 

Hnací síla trhliny G (strain energy release rate, energy release rate) je energie přeměněná 

během lomu na jednotku nově vytvořené lomové plochy. Tím pádem energie, která musí být 

dodána ke špičce trhliny pro její růst, musí být vyvážena množstvím energie přeměněné  

v důsledku vytváření nových povrchů a jiných disipativních procesů jako např. plastické 

deformace. Kritická hodnota hnací síly trhliny Gc je energie nutná pro iniciaci trhliny. [29] 

2.6.1 Referenční stav 

Měření lomové houževnatosti vyžaduje definici běžného referenčního stavu hlavně z důvodu 

snahy o interpretaci dat ve smyslu strukturních proměnných, což vyžaduje oddělení vlivů 

strukturních proměnných od vlivů geometrie. Jako vhodný referenční stav se jeví stav rovinné 

deformace, protože lomová houževnatost při stavu rovinné deformace je nejkonzervativnější 

hodnotou. K tomuto referenčnímu stavu je možné vztáhnout zdánlivou lomovou houževnatost 

Gc´ získanou experimentálně např. z rázové zkoušky. [29] 

Za použití zjednodušujícího předpokladu, že uvažujeme pouze křehký lom nebo křehký lom 

s omezeným kluzem, lze odvodit vztah mezi naměřenou zdánlivou lomovou houževnatostí Gc´ 

a její hodnotou ve stavu rovinné deformace G1c ve tvaru  

  
2

1 1 ,c cG G f = +  (16) 

kde posunový faktor f (scale factor) je funkcí tloušťky vzorku B a nabývá hodnoty 0 pro velmi 

tlusté vzorky. Posunový faktor je měřítkem posunutí napěťového stavu během určitého testu od 

stavu rovinné deformace. Je také funkcí Youngova modulu pružnosti materiálu E, Poissonova 

poměru v a meze kluzu σy 
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Za předpokladu bimodální distribuce lomové houževnatosti na průřezu vzorku může být 

rovnice 16 vyjádřena ve tvaru 
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V rovnici 18 je Gc´ experimentálně stanovená hodnota zdánlivé lomové houževnatosti. 

Poissnonův poměr v, modul pružnosti E a mez kluzu σy musí být stanoveny při nezávislých 

experimentech při stejných deformačních rychlostech a teplotě. Protože naměřená zdánlivá 

lomová houževnatost závisí jak na materiálových parametrech, tak na napěťovém stavu  

na špičce trhliny, měly by být materiály o různém složení nebo za různých podmínek testu 

srovnávány při ekvivalentním posunutí od stejného referenčního stavu neboli při stejném 

posunovém faktoru. [29] 

2.6.2 Měření hnací síly trhliny 

Rázové zkoušky poskytují lomovou energii U pro vzorky o dané geometrii, tj. tloušťce B, 

šířce D, rozpětí podpěr L a poměru vrubu ku šířce a/D. Lomová energie musí být korigována 

na kinetickou energii odlétajících částí vzorku a na parametry přístroje (ztráty třením apod.). 
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Prováděním rázových zkoušek za použití vzorků se systematickou změnou geometrie lze 

stanovit lomovou energii jako funkci geometrie vzorku. [29] 

Pro módy lomu I (otevírací – odpovídá rázové zkoušce dle Charpyho) a II lineárně 

elastických pevných látek lze lomovou energii považovat za přímo úměrnou [BDФ(a/D)] s Gc´ 

jako konstantou úměrnosti 
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a
U G BD

D
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 (19) 

kde geometrický faktor ( )/a D  vyjadřuje závislost poddajnosti vzorku na poměru mezi 

délkou trhliny a tloušťkou vzorku. Gc´ může být tedy stanoveno z měření U pro několik poměrů 

a/D jako směrnice grafu U vs. BDФ, pokud jsou tyto závilosti lineární. [29] 

2.7 Maxwellův model pružiny a pístu 

Základním matematickým modelem pro odezvu lineárně viskoelastických látek na mechanické 

namáhání poskytuje Maxwellův model pružiny a pístu, který také pomáhá vizualizovat 

molekulární pohyby. „Maxwellovské“ těleso, znázorněné na obrázku 22, je mechanický model, 

ve kterém jsou v sérii spojeny Hookovská pružina a Newtonský píst. Pružina reprezentuje 

elastickou nebo energetickou složku odezvy, zatímco píst reprezentuje konformační nebo 

entropickou složku. [30] 

 

Obr. 22 Maxwellův model pružiny a pístu [30] 

 

Při relaxačním testu působí konstantní deformace ε0 jako materiálový "vstup" a hledáme 

výraz pro z toho vyplývající časově-závislé napětí, jak je znázorněno na obrázku 23. 

Matematickými operacemi lze dojít k výsledné rovnici 

 

0 ,
t

t e  
−

=   (20) 

kde σt je napětí v čase t [Pa], σ0 je počáteční napětí [Pa], e je Eulerovo číslo [1] a τ je relaxační 

čas [s]. Význam charakteristického relaxační času τ je, že jde o čas potřebný k poklesu napětí 

na 1/e původní hodnoty. Je to také čas, při kterém napěťová funkce prochází inflexním bodem, 

pokud je vynesena proti logaritmu času. [30] 

Relaxační modul Et lze vypočítat z rovnice 
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t

tE E e 
−

=   (21) 

kde Et je napětí v čase t [Pa], E0 je počáteční napětí [Pa], e je Eulerovo číslo [1] a τ je relaxační 

čas [s]. Relaxační čas τ je silně závislý na teplotě a dalších faktorech, které ovlivňují pohyblivost 

materiálu, a je zhruba nepřímo úměrný rychlosti pohybu molekul. [30] 
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Obr. 23 Historie deformace a napětí při relaxačním testu [30] 

2.8 Fyzikální stárnutí amorfních polymerů 

Je známo, že amorfní polymery jsou v nerovnovážném termodynamickém stavu.  

Při ochlazování z rovnovážné kapaliny dochází k přeměně na skelný stav při teplotě Tg, kdy se 

molekulární přesmyky (přeskupování), které polymer potřebuje pro přizpůsobení změně 

teploty, zpomalují v takovém rozsahu, že vyžadují čas řádově větší než je doba chlazení. Pokud 

je chlazení ukončeno při teplotě nižší než Tg, bude mít polymer přebytek termodynamických 

veličin jako je objem, entalpie a entropie, a bude existovat hnací síla pro snížení těchto veličin 

směrem k rovnováze. Proto při konstantní teplotě tyto termodynamické veličiny klesají 

v závislosti na tom, jak dochází v průběhu času k uvolnění dříve zamrznutých pohybů molekul. 

Tento jev se nazývá fyzikální stárnutí. [31, 32] 

Žíhání amorfních polymerů při teplotách v blízkosti a pod teplotou skelného přechodu 

způsobuje fyzikální stárnutí v krátkém čase. Přeskupení molekul, ke kterému dochází  

při fyzikálním stárnutí, způsobuje zkřehnutí. Žíhání pod Tg ovlivňuje řadu mechanických 

vlastností polymeru, např. rázovou houževnatost, Youngův modul pružnosti, pevnost v tahu, 

tvrdost atd. Změny v těchto vlastnostech jsou řízeny dvěma hlavními parametry, teplotou  

a časem stárnutí. [31] 

DSC záznam stárnoucího polymeru má pík spojený se skelným přechodem. Plocha tohoto 

píku představuje dodatečnou energii potřebnou k přeměně stárnoucího polymeru na kaučuk  

a je často používána jako měřítko stárnutí (obrázek 24). Bylo prokázáno, že relaxační entalpie 

měřená endotermickými píky pozorovanými v oblasti Tg a teplota tohoto píku rostou lineárně 

s logaritmem doby stárnutí při dané teplotě stárnutí. [31, 33] 
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Obr. 24 DSC křivky PC žíhaného při 120 °C různou dobu (v obrázku je zvýrazněna entalpie relaxace) 

[33] 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Impulsem pro tuto práci bylo zdlouhavé a nákladné testování odolnosti vůči korozi pod napětím 

na finálních výrobcích zadávající firmy Česká zbrojovka a.s., Uherský Brod vyrábějící ruční 

palné zbraně. Nevýhodou testování na finálních výrobcích je také vliv geometrie výrobků 

(koncentrace napětí na vrubech, hranách apod.). Aby bylo ověřeno, že mechanické vlastnosti 

testovaných materiálů jsou ovlivněny korozí pod napětím, a nikoliv samotnou interakcí 

materiálů s testovanými kapalinami bez napětí, byly provedeny i zkoušky stanovení účinku 

kapalin na statické a rázové vlastnosti testovaných materiálů při prostém ponoření. 

3.1 Materiál 

Byly testovány dva materiály. Obchodní názvy těchto materiálů zde nejsou uvedeny, jelikož 

jsou obchodním tajemstvím České zbrojovky. Prvním zkoumaným materiálem je dle informací 

výrobce kombinace semikrystalického polyamidu a semiaromatického polyamidu s obsahem 

50 % dlouhých sekaných skelných vláken. Materiál je tepelně stabilizovaný. Vlastnosti 

materiálu jsou uvedeny v tabulce 1. Druhým zkoumaným materiálem je dle informací výrobce 

siloxanový kopolymer polykarbonátu. Tento materiál je UV-stabilizovaný. Vlastnosti materiálu 

jsou uvedeny v tabulce 2. Parametry rozpustnosti testovaných materiálů dle literatury jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

. 

Tab. 1 Vybrané vlastnosti polyamidu se skelnými vlákny (PA/GF)  

 Podmínky měření Příslušná norma Jednotka Stav Hodnota 

Teplota tání DSC ISO 11357 °C suchý 260 

Nasákavost 23 °C/nasycení ISO 62 %  4,0 

Navlhavost 23 °C/50% r. v. ISO 62 %  1,3 

Modul pružnosti 

v tahu 
1 mm/min ISO 527 MPa 

suchý 17500 

kond. 16800 

Pevnost 

v tahu 
5 mm/min ISO 527 MPa 

suchý 290 

kond. 265 

Tažnost 5 mm/min ISO 527 % 
suchý 2,5 

kond. 2,5 

Rázová houževnatost 

Charpy 
23 °C ISO 179/1eU kJ/m2 

suchý 115 

kond. 110 

Rázová houževnatost 

Charpy 
–30 °C ISO 179/1eU kJ/m2 

suchý 100 

kond. 100 

Vrubová houževnatost 

Charpy 
23 °C ISO 179/1eA kJ/m2 

suchý 40 

kond. 40 

Vrubová houževnatost 

Charpy 
–30 °C ISO 179/1eA kJ/m2 

suchý 40 

kond. 40 
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Tab. 2 Vybrané vlastnosti polykarbonátu (PC)  

 Podmínky měření Příslušná norma Jednotka Hodnota 

Nasákavost 23 °C/nasycení ISO 62 % 0,12 

Navlhavost 23 °C/50% r. v. ISO 62 % 0,09 

Mez kluzu 

v tahu 
50 mm/min ISO 527 MPa 56 

Pevnost 

v tahu 
50 mm/min ISO 527 MPa 55 

Prodloužení na mezi 

kluzu 
50 mm/min ISO 527 MPa 5,4 

Tažnost 50 mm/min ISO 527 MPa 108,5 

Modul pružnosti v tahu 1 mm/min ISO 527 GPa 2,30 

Modul pružnosti v ohybu 2 mm/min ISO 178 GPa 2,12 

Mez kluzu 

v ohybu 
2 mm/min ISO 178 MPa 88 

Vrubová houževnatost 

Charpy 
23 °C ISO 179/1eA kJ/m2 70 

Vrubová houževnatost 

Charpy 
–30 °C ISO 179/1eA kJ/m2 60 

 

Tab. 3 Parametry rozpustnosti testovaných materiálů [12] 

Materiál δ [MPa0,5] δP [MPa0,5] δH [MPa0,5] 

PC 20,25 5,90 6,90 

PA 66 30,87 11,00 24,00 

3.2 Testované kapaliny 

3.2.1 Nafta 

Tato kapalina byla zvolena jako zástupce nepolárních kapalin. Proto byla použita nafta  

bez polárního methylesteru řepkového oleje („biosložky“). Tento typ nafty pro finální zkoušky 

byl zakoupen 20.2.2018 u čerpací stanice ČEPRO, a.s., Opuštěná, Brno a pro všechny zkoušky 

byla použita tato nafta z jedné šarže. 

3.2.2 G96 Gun Treatment 

Jedná se o čisticí, mazací a konzervační sprej pro střelné zbraně vyráběný v USA. Složení 

tohoto spreje je uvedeno v tabulce 4. Hydrogenované lehké ropné destiláty a minerální olej by 

měly obsahovat především nepolární látky, kterým PC i PA/GF odolávají dobře. Dimethyl 

polysiloxan (polydimethylsiloxan) má dle literatury [34] parametr rozpustnosti  

14,9–15,6 MPa0,5. Tato hodnota je poměrně vzdálená od parametru rozpustnosti PC i PA 66, 

takže se domnívám, že by polydimethylsiloxan měl být dobře kompatibilní s PC i PA/GF. Směs 

olejů bezpečných pro lidské zdraví jsou pravděpodobně přírodní oleje, které jsou polární  

a mohly by způsobovat ESC u PC, především pokud by směs obsahovala ricinový olej, který 
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se používá jako mazadlo [35]. Ricinový olej obsahuje velký podíl polární ricinolejové kyseliny, 

jejíž parametr rozpustnosti 19,68 MPa0,5 je podobný parametru rozpustnosti pro PC, jak uvádí 

tabulka 5. Hodnota parametru rozpustnosti ricinolejové kyseliny je poměrně vzdálená  

od hodnoty parametru rozpustnosti PA 66, takže by tato kyselina měla být dobře kompatibilní 

s PA/GF. 

 

Tab. 4 Složení spreje G96 dle bezpečnostního listu  

Složka Číslo CAS Obsah [%] 

Destiláty (ropné), hydrogenované, 

lehké 

64742-47-8 49 

Směs olejů bezpečných pro lidské 

zdraví 

– 16 

Minerální olej 8042-47-5 9 

Dimethyl polysiloxan 63148-62-7 1 

Propan 74-98-6 <15 

Butan 106-97-8 <15 

 

Tab. 5 Parametry rozpustnosti ricinolejové a olejové kyseliny [36] 

Sloučenina δ [MPa0,5] δP [MPa0,5] δH [MPa0,5] 

Ricinolejová kyselina 19,68 8,32 5,89 

Olejová kyselina 18,31 5,73 1,78 

 

3.2.3 Interflon Fin Lube TF (aerosol) 

Jedná se o penetrující mazací olej s částicemi Teflonu ve formě spreje. Složení dle 

bezpečnostního listu je uvedeno v tabulce 6. Hydrogenované lehké ropné destiláty  

a hydrogenovaná benzinová frakce by měly obsahovat především nepolární látky, kterým PC  

i PA/GF odolávají dobře. N-Oleoylsarkosin, alkyl-(C11-C14)-monohexyl/dihexyl fosfát 

aminy, polyethylenglykol monotributylfenylether, ethanol  

a 2,2´-[[3-[(2-hydroxyethyl)amino]propyl]imino]bis-, N-lojové alkylderiváty jsou polární 

sloučeniny, u kterých nelze vyloučit interakci s PC či PA/GF a mohou potenciálně způsobovat 

korozi pod napětím PC a PA/GF. Parametry rozpustnosti těchto 4 látek nebyly v literatuře 

nalezeny. 
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Tab. 6 Složení spreje Fin Lube dle bezpečnostního listu  

Složka Číslo CAS Obsah [%] 

Destiláty (ropné), hydrogenované, lehké 
64742-47-8 50–100 

Benzinová frakce (ropná), hydrogenovaná, 

těžká 64742-48-9 10–25 

N-Oleoylsarkosin 110-25-8 <1 

Aminy, C11–14 rozvětvené alkyl, 

monohexyl a 

dihexylfosfáty 
80939-62-4 <1 

Polyethylenglykol monotributylfenylether 
9046-09-7 <1 

Ethanol, 2,2´-[[3-[(2- 

hydroxyethyl)amino]propyl]imino]bis-, N-

lojové alkylderiváty 

90367-27-4 <1 

 

3.3 Příprava zkušebních těles 

Zkušební tělesa pro testování ESC byla připravena vstřikováním dle ČSN EN ISO 294-1  

a dodány firmou Česká zbrojovka a.s.  Rozměry zkušebních těles pro jednotlivé testovací 

metody byly zvoleny dle příslušných norem (ČSN EN ISO 527, ČSN EN ISO 179, 

ČSN EN ISO 178, ČSN EN ISO 7765). Zkušební tělesa pro stanovení účinku kapalin při 

ponoření bez napětí (oboustranné lopatky PA/GF a destičky PC) byly vyrobeny firmou 

UNIPETROL RPA, s.r.o. – POLYMER INSTITUTE BRNO. Oboustranné lopatky PC byly 

připraveny na Fakultě chemické VUT injekčním vstřikováním na vstřikolisu ARBURG 

ALLROUNDER. Podmínky vstřikování PC jsou uvedeny v tabulce 7.  

 

Tab. 7 Podmínky vstřikování PC  

Parametr Destičky/trámečky Oboustranné lopatky 

Sušení  120 °C/7 h 120 °C/6 h 

Teplota válce [°C] 295–315 265–300 

Teplota trysky [°C] 300 300 

Teplota formy [°C] 80 80 

Vstřikovací tlak [bar]  1000  

Dotlak [bar]  profilovaný 500/400/50 

 

3.4 Výběr zkušební metody a návrh testovacího přípravku 

Požadavkem zadavatele bylo použití takových zkušebních těles, aby bylo vzorky možné 

připravit injekčním vstřikováním za použití již vyrobených forem. Zkušební tělesa tedy musela 

být oboustranné lopatky typu 1A nebo trámce o rozměrech 80104 mm. Dále měla být 

použita pokud možno levná a rychlá metoda testování nenáročná na přístrojové vybavení.  

Dle informací zadavatele jsou díly, pro které jsou určeny testované materiály, namáhány 

především v ohybu. 
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Z dostupných metod (kapitola 2.3) byla jako nejvhodnější metoda pro testování koroze pod 

napětím vybrána metoda kritické deformace v ohybu. Tato metoda byla vybrána především 

kvůli nenáročnosti na vybavení a jednoduchosti obsluhy testovacího zařízení. Z normy 

ČSN 64 0765 [37] byl převzat princip, že maximální ohybové napětí zkušebního tělesa by 

nemělo být větší než polovina meze kluzu v ohybu. Vyšší napětí obvykle nejsou  

pro konstrukční účely doporučená a tvorba trhlin v oblastech vyšších deformací by mohla 

způsobovat nadměrnou relaxaci materiálu během zkoušky.  

Pro oba testované materiály byla provedena tříbodová ohybová zkouška s cílem získání 

ohybových křivek, dle kterých bylo možné navrhnout rozměry testovacího přípravku. Zkouška 

byla provedena na univerzálním zkušebním zařízení Zwick Z 010 dle normy ČSN EN ISO 178 

za použití zkušebních těles tvaru trámců o rozměrech 80104 mm, které byly vyřezány 

z oboustranných lopatek typu 1A. Zkušební rychlost byla 2 mm/min a rozpětí podpěr 64 mm. 

Měření bylo opakováno pro 5 zkušebních těles. Naměřené ohybové vlastnosti jsou uvedeny 

v tabulce 8.  

 

Tabulka 8 Naměřené ohybové vlastnosti materiálů pro stanovení odolnosti vůči ESC 

Materiál 
Podíl pevnosti vůči 

maximu [%] 

Pevnost v ohybu 

[MPa] 

Deformace  

v ohybu [%] 

Modul pružnosti v 

ohybu [MPa] 

PC 100 85 6,4 2280 

 70 60 2,9  

 50 43 1,9  

PA 100 331 3,5 15200 

 70 232 1,8  

 50 166 1,2  
 

Dobrou přesnost stanovení kritické deformace poskytuje Euler-Fresnelův přípravek.  

Dle rovnice 8 by ovšem byla pro požadovanou maximální deformaci a dodané vzorky  

o tloušťce 4 mm nutná délka Euler-Fresnelova přípravku pro PC asi 600 mm a pro PA/GF asi 

1000 mm. Z toho vyplynulo, že Euler-Fresnelův přípravek nebylo možné pro daná zkušební 

tělesa použít. Pro měření ESC byla tedy použita Bergenova elipsa, u které bylo možné si snadno 

přizpůsobit rozměry přípravku rozměrům vzorků. Oba testované materiály měly velmi odlišné 

vlastnosti. PC byl velmi houževnatý a tažný a PA/GF byl naopak velmi křehký. Proto musely 

být pro oba materiály vytvořeny samostatné testovací přípravky, aby byla dodržena kritéria 

zvolená výše. Nevýhodou Bergenovy elipsy je velká citlivost k nepřesnostem měření 

deformace při vyšších úrovních deformace, kdy dochází k výraznému nárůstu zakřivení,  

jak ukazuje obrázek 15. Proto bylo navrženo řešení. Pro oba přípravky byla zvolena hlavní 

poloosa o velikosti 100 mm. Délka vedlejší poloosy byla určena dle požadované maximální 

deformace v ohybu. Poté byla část zakřivení přípravku za délkou hlavní poloosy delší než 

80 mm „uříznuta“ (obrázek 25). Díky tomu by mělo dojít k omezení problému s velmi vysokým 

zakřivením přípravku při vyšších deformacích. Toto „oříznutí“ mohlo být provedeno z toho 

důvodu, že Bergenova elipsa je pouze matematický model čtvrtiny elipsy, a proto by zkrácení 

elipsy nemělo mít vliv na napětí těles upevněných v přípravku. Pokud by „oříznutí“ nebylo 

provedeno, byl by získán přípravek se špatnou přesností v oblasti vysokých deformací, nepříliš 
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dobrou přesností v oblasti středních deformací a dobrou přesností v oblasti nízkých deformací. 

Oblast nízkých deformací ovšem není příliš důležitá, protože dané díly jsou namáhány vyšším 

napětím. Tabulka 9 ukazuje rozložení napětí na navržených přípravcích. V této tabulce lze 

sledovat velký nárůst deformace ke konci Bergenovy elipsy, pokud by nebyl její konec 

odstraněn.  

 

Tabulka 9 Výsledné parametry navržených přípravků a rozložení deformací na přípravcích 

a [mm] 
    b [mm] 

X [mm] 
        ε [%] 

PC PA/GF PC PA/GF 

100 24 14 10 0,49 0,28 

   20 0,51 0,30 

   30 0,55 0,32 

   40 0,61 0,36 

   50 0,72 0,43 

   60 0,89 0,54 

   70 1,22 0,75 

   76 1,56 0,98 

   80 1,92 1,23 

   90 4,17 3,00 

   100 34,72 102 

 

 

Obr. 25 Nákres testovacího přípravku pro PC – ilustrace „oříznutí“ konce Bergenovy elipsy  

 

Jako kritérium porušení byl zvolen vznik povrchových krejzů, nikoliv katastrofický lom 

materiálu. Vznik krejzů nemusí nutně znamenat významnou změnu mechanických vlastností. 

Nicméně krejzy jakožto prekurzory křehkého lomu jsou značným rizikem ve zbrojním 

průmyslu, kde jsou nadstandardní požadavky na odolnost použitých materiálů. 

3.5 Výroba přípravku pro měření ESC 

Na základě navržených parametrů byl vytvořen v programu AutoCAD výkres přípravku. Jako 

materiál byla zvolena frézovaná foliovaná slitina hliníku vzhledem k dostatečným 

mechanickým vlastnostem a korozní odolnosti. Zkušební přípravek byl vyroben firmou 

ZAKO Turčín. Nejprve byl vypálením vodním paprskem vyroben polotovar, který byl následně 

obroben na přesné rozměry přípravku (obrázek 26). Stupnice pro určení deformace vzorku byla 
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gravírována laserem. Byla zvolena varianta lineární stupnice z důvodu jednodušší výroby  

a nižší ceny. 

 

 

Obr. 26 Vyrobené přípravky pro testování ESC u PC a PA/GF  

3.6 Měření koroze pod napětím 

Zkušební tělesa pro tuto zkoušku měla tvar oboustranných lopatek typu 1A. Zkušební těleso 

bylo vloženo do testovacího přípravku a objímky sloužící k upevnění vzorků byly poté utáhnuty 

pomocí šroubů (obrázek 27). Následně byl v co nejkratší době přípravek se vzorkem vložen  

do skleněné hranaté lité vany o rozměrech 250180220 mm naplněné korozní kapalinou  

o objemu asi 1 dm3 (obrázek 29). Kvůli snížení potřebného množství kapaliny bylo do skleněné 

vany vloženo ke stěnám vany asi 8 malých tabulek skla a 10 prázdných zkumavek. Doprostřed 

vany byly vloženy 2 prázdné kádinky o objemu 100 ml. Skleněná vana byla uzavřena skleněnou 

deskou o rozměrech 2702004 mm a utěsněna silikonovým okenním těsněním Tesamoll. 

Průběh koroze pod napětím byl sledován automatickým pořizováním snímků pomocí 

počítačového programu DigiCamControl a fotoaparátu Nikon Coolpix S3600. Kvůli lepšímu 

zachycení vznikajících krejzů a trhlin byly vzorky osvětleny 9W zářivkou. Vzorky byly 

v korozní kapalině ponořeny obvykle 3 dny. Poté byly vyjmuty z testovacího přípravku, 

povrchy vzorků byly osušeny filtračním papírem a byla odečtena hodnota kritické deformace 

vzorku. Poté byl vzorek omyt saponátem, PA/GF byl rychle osušen filtračním papírem kvůli 

navlhavosti materiálu, a vzorek byl uskladněn. 
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Obr. 27 Testovací přípravky se vzorky  

 

 

Obr. 28 Zkušební aparatura pro ESC 
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3.6.1 Relaxace napětí 

Během ohybu vzorku v testovacím přípravku pro ESC dochází k relaxaci napětí.  

Pro kvantifikaci této relaxace byly naměřeny relaxační křivky PC v tříbodovém ohybu. 

Zkouška byla provedena na univerzálním zkušebním zařízení Zwick/Roell Z 010 za použití 

zkušebních těles tvaru trámců o rozměrech 80104 mm, které byly vyřezány z oboustranných 

lopatek typu 1A. Rozpětí podpěr bylo 64 mm a průhyb zkušebních těles byl zvolen 1,69 mm. 

Tato hodnota odpovídala deformaci 1 % a úrovni kritických napětí PC v mazacích a čisticích 

prostředcích G96 a Fin Lube. Měření bylo vzhledem k omezeným časovým možnostem 

opakováno pro 3 zkušební tělesa a každé měření trvalo obvykle 3 dny.  

3.6.2 Infračervená spektroskopie 

U mazacího a čisticího prostředku G96 došlo asi po 2 týdnech od začátku testování ESC 

k mírnému ztmavnutí kapaliny ve skleněné vaně. Proto byla provedena pro všechny testované 

kapaliny po 3 týdnech od začátku zkoušky FTIR analýza s cílem ověření, zda nedošlo ke změně 

složení testovaných kapalin během zkoušek ESC. Analýza byla provedena pomocí 

infračerveného spektrometru Tensor 27 od firmy Bruker za použití ATR nástavce 

s diamantovým krystalem (absorpční pásy 2300–1800 cm-1). Infračervené spektrum bylo 

změřeno v oblasti vlnočtů 4000–600 cm-1 s rozlišením 4 cm-1 pomocí 32 skenů. 

3.7 Stanovení účinku kapalin při ponoření (bez napětí) 

Původním návrhem této zkoušky bylo zkušební tělesa umístit do skleněných van s tím, že by 

byla tělesa pravidelně každý den sprejována po dobu 100 dnů. Průběžné výsledky koroze  

pod napětím ovšem ukázaly, že aktivní kapaliny obsažené v testovacích sprejích při aplikaci 

postřikem nezpůsobí ESC. Proto bylo možné předpokládat, že relativně malé množství korozní 

kapaliny aplikované postřikem by pravděpodobně nezpůsobilo významnou změnu 

mechanických vlastností PC či PA/GF. Bylo tedy nezbytné, tělesa do testovacích mazacích 

prostředků ponořit. Nicméně zadávající firmou bylo dle domluvy dodáno množství testovacích 

mazacích prostředků pro aplikaci postřikem. Pro zkoušku provedenou ponořením vzorků  

do testovacích mazacích prostředků by bylo nutné mnohem větší množství kapalin. 

Předpokládaná doba dodání testovacích mazacích prostředků od zadávající firmy byla v řádu 

měsíců, a proto bylo rozhodnuto urychlit difúzi testovacích kapalin do zkušebních těles 

zvýšením teploty při ponoření zkušebních těles. Norma ČSN EN ISO 175 doporučuje teplotu 

70 °C a za těchto podmínek byla provedena zkouška pro tělesa ponořená v naftě. V prostředcích 

G96 a Fin Lube nebyla tato zkouška provedena, protože prostředek Fin Lube byl dodán 

zadávající firmou těsně před odevzdáním diplomové práce a prostředek G96 nebyl do doby 

odevzdání diplomové práce dodán. 

Zkušební tělesa pro tuto zkoušku byla nejprve zvážena na analytických vahách. Poté byla 

tělesa včetně proložek vložena do skleněné hranaté lité vany o rozměrech 250180220 mm 

(obrázek 29). Do vany bylo nalito 2 l testovací kapaliny, čímž došlo ke kontaktu všech vzorků 

s testovací kapalinou. Poté byla vana uzavřena skleněnou uzavírací deskou 2702004 mm  

a silikonovým okenním těsněním. Dále byl spoj vany a krycí desky oblepen lepicí páskou, aby 

bylo zpomaleno odpařování lehčích složek testovací kapaliny. Skleněná vana i se vzorky byla 

vložena do sušárny MEMMERT UNE 200-800, ve které byla udržována teplota 70 °C.  
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Po 10 dnech byla zkušební kapalina vyměněna za novou stejné šarže. Referenční vzorky byly 

vloženy včetně proložek do plastových PP krabic o rozměrech 281914 cm, k nimž byla 

přilepena víka silikonovým tmelem. Po vytvrzení silikonu byly krabice zataveny do PE fólie 

kvůli izolaci od případných par testovací kapaliny a vloženy do sušárny (obrázek 30).  

Po 3 týdnech byly nádoby se vzorky vytaženy ze sušárny. Vzorky byly vyjmuty, osušeny 

filtračním papírem, zváženy na analytických vahách a byly na nich provedeny mechanické 

zkoušky. Změna hmotnosti Δm během expozice v sušárně byla vypočítána dle rovnice 

 
1 0

0

,
m m

m
m

−
 =  (22) 

kde je m0 je hmotnost vzorku před expozicí v sušárně a m1 je hmotnost vzorku po expozici 

v sušárně. 

 

 

Obr. 29 Rozložení zkušebních těles ve skleněné vaně 
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Obr. 30 Zkušební tělesa v sušárně 

 

3.7.1 Tahová zkouška 

Vliv kapalin na tahové vlastnosti byl stanoven za laboratorní teploty dle normy 

ČSN EN ISO 527 za použití zkušebních těles tvaru oboustranných lopatek typu 1A. Zkouška 

byla provedena na univerzálním trhacím stroji Instron 5985 vybaveném pneumatickými 

čelistmi. Předpětí bylo zvoleno 5 N a rychlost předpětí 1 mm/min. Zkušební rychlost byla 

zvolena 1 mm/min. Měření bylo opakováno pro referenční vzorky nevystavené zvýšené teplotě 

na 5 zkušebních tělesech. Vzorků PA/GF naložených v naftě bylo připraveno 5 kusů. Nicméně 

2 zkušební tělesa byla spotřebována při tahové zkoušce na univerzálním zkušebním stroji 

Zwick/Roell Z 010, jelikož tento stroj měl trhací sílu pouze 10 kN a tato síla byla nedostatečná 

pro přetržení vzorků PA/GF vystavených vyšší teplotě, čímž došlo ke znehodnocení vzorků. 

Tahová zkouška vzorků PA/GF vystavených naftě tedy byla opakována pro 3 zkušební tělesa.  

Poměrné prodloužení bylo stanoveno v oblasti deformace do 0,5 % pomocí kontaktního 

průtahoměru (extenzometru) a v oblasti deformace nad 0,5 % jako jmenovité poměrné 

prodloužení metodou A. Modul pružnosti v tahu byl určen jako sečna křivky napětí/poměrné 

prodloužení v oblasti poměrného prodloužení 0,05–0,25 %.  
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3.7.2 Lomová houževnatost 

Nejprve bylo záměrem testovat vliv korozních kapalin na rázovou houževnatost pomocí metody 

padajícího tlouku, kdy by bylo možné sledovat vliv orientace vláken PA/GF. Za tímto účelem 

byly vyrobeny PC destičky 1151154 mm. Zkouška byla provedena dle 

normy ČSN EN ISO 7765 na zařízení DARTVIS 6790 za použití impaktoru o hmotnosti 

0,74 kg. PC se při rázové zkoušce choval velmi houževnatě a zkušební tělesa PC nebylo možné 

při této zkoušce přerazit (obrázek 31).  

 

Obr. 31 Nepřeražená destička PC po rázové zkoušce metodou padajícího tlouku 

 

Vzhledem k velké houževnatosti PC bylo přistoupeno k hodnocení vlivu korozních kapalin 

na houževnatost materiálů pomocí kritické hodnoty hnací síly trhliny ve stavu rovinné 

deformace. Připravené destičky byly nařezány na trámečky vibrační pilou a obrobeny na přesné 

rozměry 115104 mm. Poté byly obrobené strany těles postupně vyleštěny na brusce na 

mokro brusnými papíry o zrnitostech 400, 1200 a 2500. Následně byly ručně doleštěny  

do průhledného stavu leštící pastou (suspenzí plavené křídy) a bavlněnou textilií. V této podobě 

byla zkušební tělesa PC exponována různým prostředím. Zkušební tělesa PA/GF byla 

exponována ve formě oboustranných lopatek. Po vytažení zkušebních těles z testovací kapaliny 

byla tělesa zkrácena pilkou na kovy, čímž byly získána zkušební tělesa tvaru trámečků  

o rozměrech 80104 mm. Na vrubovacím zařízení Notchvis, vyrobeném firmou CEAST, byly 

připraveny na tělesech vruby o různé délce (2–6 mm). Poté byla žiletkou vytvořena ostrá 

zakončení vrubů (obrázek 32). Následně byly pomocí optického mikroskopu POM BX50 

vyrobeného firmou Olympus stanoveny hloubky vrubů jako průměrné hodnoty hloubek vrubů 

stanovených z každé strany zkušebních těles. Měření lomové houževnatosti bylo provedeno  

za laboratorní teploty. Lomová houževnatost byla stanovena metodou dle Charpyho  

na instrumentovaném kladivu Resil Impactor Junior vyrobeném firmou CEAST. Rychlost rázu 

2,33 m/s byla zvolena jako nejnižší rychlost, při které byla energie kladiva dostatečná  
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pro přeražení vzorků PC s vrubem o nejmenší délce. Měření bylo provedeno pro 12 zkušebních 

těles a hnací síla trhliny Gc´ byla stanovena jako směrnice závislosti lomové energie  

na [BDФ(a/D)]. Geometrické faktory Ф(a/D) byly určeny z normy ISO/DIS 13586 [38]. 

 

Obr. 32 Snímek z optického mikroskopu – detail ostrého zakončení vrubu 

 

Aby mohla být z rovnice 18 vypočítána kritická hodnota hnací síly trhliny při stavu rovinné 

deformace, bylo nutné stanovit mez kluzu a modul pružnosti materiálů při rychlosti rázové 

zkoušky. Toto bylo provedeno na zkušebních tělesech bez vrubů a měření bylo opakováno pro 

5 zkušebních těles. Na obrázku 33 jsou znázorněny originální naměřené rázové křivky pro PC 

a PA/GF. PC se při rázové zkoušce choval houževnatě. Naopak vzorky PA/GF se při rázové 

zkoušce chovaly velmi křehce a síla na mezi kluzu materiálu byla vyšší než síla maximálně 

měřitelná piezoelektrickým senzorem instrumentovaného kladiva (970 N). V důsledku toho 

nedošlo k zaznamenání síly na mezi kluzu, protože ta byla vyšší než 970 N (obrázek 33). Mez 

kluzu PA/GF při rychlosti rázové zkoušky proto musela být vypočítána za využití superpozice 

čas-teplota.  
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Obr. 33 Vybrané originální naměřené rázové křivky pro PC a PA/GF 

 

Při rázové zkoušce docházelo k jevu označovanému jako bouncing [39], kdy se po nárazu 

kladiva zkušební těleso prohne („odskočí“) a piezoelektrický senzor kladiva ztratí na okamžik 

kontakt se zkušebním tělesem. Vzápětí dojde k opětovnému kontaktu kladiva se zkušebním 

tělesem. Toto se několikrát opakuje. V důsledku tohoto jevu byly získány „roztřepené“ rázové 

křivky. Bouncing je možné omezit např. snížením rychlosti rázu (což v tomto případě nebylo 

možné) nebo snížením kontaktní tuhosti kladivo-zkušební těleso nalepením velmi tenké fólie 

materiálu s malou tuhostí, což ovšem zkresluje získané výsledky [40]. 

Moduly pružnosti testovaných materiálů při rychlostech rázové zkoušky byly stanoveny 

fitováním naměřených rázových křivek polynomem 3. stupně pomocí softwaru OriginPro. 

Fitovaná rázová křivka PA/GF měla v oblasti nízké deformace do 0,75 % nelineární průběh 

(obrázek 34). Proto byly pro oba testované materiály z fitování polynomem 3. stupně vyřazeny 

první píky rázové křivky a fitování polynomem 3. stupně bylo provedeno u PA/GF pro oblast 

deformace od 0,3 % a u PC pro oblast deformace od 1 %. V křivkách fitovaných polynomem 

3. stupně byly určeny rozsahy lineárních oblastí. Ty činily u PA/GF 0,7–2 % a u PC 0,7–3 %. 

Z celých lineárních oblastí byly určeny moduly pružnosti obou materiálů. Tento postup byl 

zvolen z důvodu, že při určování modulu pružnosti z menších celků měly získané hodnoty 

velký rozptyl a neodpovídaly naměřeným křivkám. Toto ilustuje obrázek 35, kde jsou 

znázorněny různé oblasti stanovení modulu pružnosti pro PC. Při určení modulu pružnosti 

z oblasti deformace za prvním píkem 0,7–3 % (zelená přímka) se přímka lineární regrese kryla 

s fitovací křivkou polynomu 3. stupně a získaná hodnota modulu činila 1974 MPa. Při určení 

modulu pružnosti z oblasti deformace 1–1,5 % (oranžová přímka) činila získaná hodnota 

modulu 577 MPa a byla evidentně podhodnocená. Při určení modulu pružnosti z oblasti 

„druhého dvojpíku“ (modrá přímka) byla získána hodnota 1313 MPa, nicméně při srovnání 
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modré přímky s naměřenou rázovou křivkou bylo zřejmé, že modrá přímka měla stále nižší 

směrnici než fitovaná rázová křivka.  

 

 

Obr. 34 Fitování rázové křivky PA/GF 

 

 

Obr. 35 Fitování rázové křivky PC 
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Při měření lomové houževnatosti na Charpyho kladivu piezoelektrický senzor Charpyho 

kladiva nepravidelně nezaznamenával rázovou křivku. Příčina nakonec byla identifikována 

jako elektrostatický náboj na rukou operátora. Při dotyku s pojistkou uvolňující kladivo z horní 

polohy došlo k předání elektrického signálu kladivu a software přístoje tento slabý signál 

(dotyk) vyhodnotil jako slabý náraz, čímž došlo k automatickému ukončení zkoušky. Řešením 

bylo odstraňování pojistky pomocí nevodivého materiálu. 

Pro zjištění meze kluzu testovaných materiálů při rychlosti rázové zkoušky byla provedena 

na univerzálním zkušebním zařízení Zwick Z 010 série tříbodových ohybových zkoušek  

při různých rychlostech deformace 0,6; 6; 60; 600 mm/min. U PA/GF byla nejvyšší rychlost 

snížena na 200 mm z toho důvodu, že materiál byl velmi křehký a při rychlosti deformace 

600 mm/min docházelo k lomu tělesa dříve, než začal senzor stroje měřit hodnoty síly). 

Zkouška byla provedena dle normy ČSN EN ISO 178 za použití zkušebních těles tvaru trámců 

o rozměrech 80104 mm, připravených stejně jako ostatní vzorky pro měření lomové 

houževnatosti.  Pro zvýšení počtu bodů (a tedy i přesnosti) závislosti meze kluzu na rychlosti 

deformace byla zkouška provedena při teplotě 21 °C a 35 °C (v teplotní komoře). Rozpětí 

podpěr bylo 64 mm a měření každého bodu bylo vzhledem k omezenému množství zkušebních 

těles opakováno pro 3 zkušební tělesa.  

Pro výpočet Poissonova poměru PA/GF bylo použito směšovací pravidlo vzhledem k tomu, 

že lze předpokládat, že při injekčním vstřikování zkušebních těles byla převážná většina vláken 

orientována ve směru toku: 

 
l2 f f m mv v  =  +   (23) 

kde νf a νm jsou Poissonovy poměry výztuže a matrice, vf a vm jsou objemové zlomky výztuže 

a matrice. Dále byl použit předpoklad, že Poissonův poměr nezávisí na rychlosti namáhání.  

Pro výpočet objemového zlomku vláken (výztuže) byl použit vztah: 

 
f

c

f
f vw =




 (24) 

kde wf je hmotnostní zlomek výztuže, ρf je hustota výztuže, ρc je hustota kompozitního 

materiálu a vf je objemový zlomek výztuže.  [41] 

3.7.3 Analýza změn v materiálech pomocí DSC 

Pro zjištění vlivu expozice zvýšené teplotě a naftě na zkoumané materiály byla provedena DSC 

analýza pomocí kalorimetru OmniCure Series 2000 od firmy TA Instruments. Měření bylo 

opakováno na 2 vzorcích. Vzorky byly odebrány ze středů dvou různých zkušebních těles z míst 

asi 2 cm od míst přeražení zkušebních těles z měření lomové houževnatosti. Hmotnost vzorků 

byla přibližně 10 mg. Vzorky byly umístěny do uzavřených hliníkových pánviček. Zkouška 

probíhala v dusíkové atmosféře s průtokem 25 ml/min. Vzorky PA/GF byly nejdříve ochlazeny 

z laboratorní teploty na –15 °C rychlostí 10 °C/min kvůli zachycení teploty skelného přechodu 

polyamidu, která byla očekávána kolem 50 °C. Na této teplotě byly ponechány 1 min a poté 

byly zahřívány na 300 °C rychlostí 10 °C/min, při této teplotě byly ponechány 10 min  

pro odstranění tepelné historie vzorků, poté byly zchlazeny rychlostí 10 °C/min na teplotu  

–15 °C a následně byl proveden druhý ohřev za stejných podmínek. Vzorky PC byly zahřívány 

na 200 °C rychlostí 10 °C/min, při této teplotě byly ponechány 10 min pro odstranění tepelné 

historie vzorků, poté byly zchlazeny rychlostí 10 °C/min na teplotu 30 °C a následně byl 
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proveden druhý ohřev za stejných podmínek. Krystalický podíl v matrici PA/GF byl vypočítán 

dle rovnice: 
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=  (25) 

kde cw
 

je krystalický podíl polymeru (krystalinita) [%], mH  je experimentálně stanovená 

entalpie tání [J/g] a 
0

mH  je entalpie tání 100% krystalického polymeru (teoretická tabelovaná 

hodnota) [J/g]. [42] 

3.7.4 Analýza změn v materiálech pomocí XRD 

Pro PA/GF byla provedena XRD analýza s cílem zjištění typu krystalické fáze  

ve  vzorcích. Rozšířená oblast dogbonů, která slouží pro uchycení při měření v tahu, byla 

podélně seříznuta na tloušťku cca 2 mm a brusným papírem vybroušena na pokud možno 

hladkou plochu. Takto upravené vzorky byly označeny jako „dogbone“. Při této úpravě byly 

současně jímány hobliny PA/GF, které byly rovněž použity pro analýzu. Pro tento případ byly 

upěchovány a zarovnány do PVC modelovací hmoty umístěné ve speciálním nástavci. Takto 

měřené vzorky byly označeny jako „hobliny“. Pro měření byl použit stolní rentgenový 

difraktometr MiniFlex 600 od firmy Rigaku. Bylo použito napětí 40 kV a proud 15 mA. 

Rychlost snímání byla 10°/min s krokem 0,06° v rozsahu úhlu 5–70°. 

3.7.5 Analýza polyamidu pomocí TGA 

Pro zjištění přesného obsahu skelných vláken v PA/GF kvůli stanovení krystalinity vzorků byla 

provedena termogravimetrická analýza tohoto materiálu. Vzorky byly odebrány z míst lomu 

zkušebních těles z měření tahových vlastností. Hmotnosti odebraných vzorků byly přibližně 

10 mg. Měření bylo provedeno na přístroji TGA Q500 od firmy TA Instruments. Vzorky byly 

umístěny do korundových pánviček a byly zahřívány rychlostí ohřevu 10 °C/min v dusíkové 

atmosféře s rychlostí průtoku 60 ml/min až do teploty 700 °C. Po dosažení teploty 700 °C byla 

změněna atmosféra na kyslíkovou s rychlostí průtoku 60 ml/min kvůli vyhoření potenciálního 

obsahu sazí a pyrolytického uhlíku a při těchto podmínkách zkouška pokračovala 10 min. 

Měření bylo opakováno pro 2 vzorky. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUSE 

4.1 Charakterizace polyamidu pomocí TGA 

Na obrázku 36 je uvedena TGA křivka PA/GF. Úbytek hmotnosti během zkoušky byl 50 %. 

Tato hodnota odpovídá obsahu matrice a hodnotám udávaným výrobcem materiálu. 
 

 

Obr. 36 TGA křivka PA/GF  

4.2 Koroze pod napětím 

Nejdříve bylo vyzkoušeno, zda nebude stačit zkušební tělesa pod napětím (v testovacím 

přípravku) exponovat pouze použitím spreje, což by lépe simulovalo reálné podmínky aplikace 

čistících a mazacích prostředků v praxi. Ani při aplikaci mazacích sprejů (G96 a Fin Lube) 

dvakrát denně po dobu tří dnů nedošlo ke vzniku trhlin či alespoň povrchových krejzů. 

Domnívám se, že to bylo způsobeno příliš malým množstvím aktivní kapaliny, Aplikované 

prostředky byly směsi látek, z nichž lze pouze u polárních látek předpokládat interakci 

s polymerem, a právě polární látky jsou v testovaných sprejích zastoupeny v malém množství. 

Problémem aplikace (sprejování) nafty byla velmi nízká viskozita směsi, způsobující velmi 

rychlé stečení z povrchu vzorku pod napětím v tahu. Proto bylo přistoupeno k expozici vzorků 

pod napětím ponořením do testovacích kapalin. Sprejování by bylo pravděpodobně možné 

použít pro sledování efektů silných ESCA ve vysokých koncentracích. Tato představa byla 

potvrzena pro PC, upnutý v testovacím přípravku, a aceton. V řádu několika sekund od aplikace 

došlo ke katastrofálnímu lomu vzorku jako důsledek velmi rychlého šíření magistrálního krejzu 

iniciovaného v tahové oblasti vzorku (obrázek 37). 
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Obr. 37 Katastrofický lom vzorku PC upnutého ve zkušebním přípravku po postřiku acetonem  

 

Dostatečně průkazné zachycení průběhu ESC pomocí automatického snímání série 

fotografií se nezdařilo. Nejzávažnějším problémem bylo, že vzniklé trhliny a především krejzy 

byly viditelné jen pod určitým úhlem společně s vhodným úhlem zdroje osvětlení. Dle fotky 

pořízené automaticky (obrázek 38) vznikly při ponoření do nafty viditelné trhliny až po 4 h,  

ale reálně vznikaly mnohem dříve – problém byl v tomto případě v nemožnosti dobře zaostřit 

objektiv v systému s proměnnou tloušťkou kapaliny, do které bylo těleso ponořeno. Po 24 h 

vypadaly při automatickém fotografování trhliny na vzorku obdobně jako po 4 h.  Vzhledem 

k zakřivení přípravku by bylo pro kvalitní pozorování nutné, aby se fotoaparát cyklicky 

pohyboval podél vzorku a snímal vzorek pod různými úhly. Nicméně samotná rychlost vzniku 

trhlin nebyla zásadním výstupem této práce, a proto nebylo podobné řešení realizováno. Dalším 

velkým problémem v případě spreje Fin Lube byla velmi tmavá barva kapaliny, která 

zabraňovala sledování vzniku trhlin i okem.  
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Obr. 38 Detail fotografie vzniku trhlin pořízené automaticky (vlevo snímek 4 h od začátku zkoušky, 

vpravo po 24 h) 

 

Na výsledky zkoušky měla zásadní vliv kvalita použitých testovacích těles. U vzorku PC č. 5 

a ponoření do spreje G96 došlo k výrazně většímu vzniku trhlin jak z hlediska jejich množství, 

tak z hlediska výrazně nižší hodnoty kritické deformace. Po prozkoumání vzorku byla zjištěna 

podél celého vzorku hnědá „linie“ nečistot (obrázek 39). Domnívám se, že šlo o zbytky PA/GF 

z předcházejícího vstřikování zkušebních těles, kdy tyto zbytky působily jako defekty. Hodnoty 

naměřené pro tento vzorek byly proto vyřazeny. Některé další vzorky PC obsahovaly malé 

černé částice (pravděpodobně opět PA/GF), tyto nebyly pro testování ESC použity. Dále lze 

doporučit pro přepravu zkušebních těles pro testování ESC samostatné balení jednotlivých 

těles, aby se zabránilo poškrábání vzorků při jejich přepravě třením vzorků o sebe. To může 

způsobit jednak vznik povrchových defektů, ve kterých je expozice aktivní látkou preferenčně 

urychlena. Dalším problémem je čtení hodnoty kritické deformace především při kratších 

expozičních časech, kdy může dojít k záměně povrchového škrábance za korozně iniciovaný 

krejz. Při delších expozičních časech se krejzy rozrostou v pravé trhliny a je proto možné 

bezpečně rozpoznat trhliny od škrábanců. 

 

 

Obr. 39 Vzorek obsahující nečistoty způsobující zvýšenou tvorbu trhlin 

 

Na obrázcích 40–42 jsou uvedeny naměřené hodnoty kritických napětí pro PC exponovaný 

testovacím kapalinám. V příloze jsou uvedeny tabulky podrobněji popisující časovou závislost 



58 

 

Vznik nových trhlin probíhal pouze během prvních 24 h. Po této době bylo dosaženo hodnoty 

kritické deformace a docházelo pouze k růstu vytvořených trhlin či povrchových krejzů. U 

některých těles ponořených do G96 došlo k dosažení kritického napětí (deformace) zdánlivě až 

po dvou dnech. Domníváme se, že to bylo způsobeno tím, že tento mazací a čisticí prostředek 

byl testován jako první, a nezkušené oko autora si nemuselo všimnout malého povrchového 

krejzu např. kvůli neideálnímu úhlu pozorování nebo osvětlení, jak ukazují obrázky 43 a 44. 

Všimněte si, že malé trhliny uprostřed vzorku na obr. 43 jsou špatně viditelné. To je způsobeno 

pořízením snímku pod jiným úhlem než u trhlin napravo, které jsou viditelné dobře. Nicméně 

při delších expozičních časech a rozvoji trhlin bylo určení trhliny odpovídající kritické 

deformaci jednoznačné. 

 

 

Obr. 40 Hodnoty kritických napětí jednotlivých vzorků pro dvojici PC – G96 (není brána v potaz 

relaxace napětí 

 

 

Obr. 41 Hodnoty kritických napětí jednotlivých vzorků pro dvojici PC – Fin Lube (není brána v potaz 

relaxace napětí 
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Obr. 42 Hodnoty kritických napětí jednotlivých vzorků pro dvojici PC – nafta (není brána v potaz 

relaxace napětí 

 

 

Obr. 43 Pohled z vrchu na vzorek, který byl den ponořený v naftě  

 
 

 

Obr. 44 Pohled pod vhodným úhlem pozorování na vzorek, který byl den ponořený v naftě   
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Na obrázku 45 jsou uvedeny naměřené relaxační křivky PC. Software zkušebního zařízení 

umožňoval exportovat jen omezené množství dat. V důsledku toho došlo k automatickému 

snížení množství exportovaných dat softwarem. Exportovaná data byla proložena 

exponenciální funkcí. Pro toto proložení nebyla získána uspokojivá shoda s naměřenými daty. 

Exportovaná data tedy zřejmě neodpovídaly Maxwellovu relaxačnímu modelu. Příčinou mohlo 

být přístrojové omezení množství exportovatelných dat. Nicméně nejdůležitější bylo určit 

pokles napětí na vzorcích namáhaných konstantní deformací. Po 24 h došlo k poklesu napětí  

na zkušebních tělesech o 7-9 % (tabulka 10). Lze usuzovat, že pokles napětí v době 

vyhodnocení kritické deformace ve srovnání s původním napětím byl tedy asi 10 %. Pokud 

vezmeme v potaz tento pokles napětí, získáme hodnoty kritických napětí korigovaných  

na relaxaci napětí. Tyto hodnoty jsou uvedeny na obrázku 46. Pokud budou napětí na určitém 

výrobku větší než tyto kritické hodnoty napětí, lze předpokládat, že nelze PC použít v kontaktu 

s danou kapalinou, protože by způsobovala korozi pod napětím. Vznik krejzů a růst trhlin 

během zkoušky ESC způsobuje další relaxaci napětí zkušebních těles. Skutečné hodnoty 

kritických napětí mohou být tedy nižší. 
 

 

Obr. 45 Relaxační křivky PC  

 

Tab. 10 Pokles napětí během relaxační zkoušky PC po 24 h 

Číslo 

vzorku σ0 [MPa] σ24 h [MPa] 

Pokles 

napětí [%] 

1 22,08 20,48 9 

2 22,48 20,90 7 

3 22,20 20,60 7 
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Obr. 46 Kritická napětí PC v testovacích prostředcích   

 

Nejnižší odolnost vůči korozi pod napětím měl PC vůči naftě. Vykazoval v ní nejnižší 

hodnotu kritického napětí a také množství vzniklých trhlin bylo největší (tabulka 11).  

Na obrázku 47 je zobrazen rychlý růst trhlin do „hloubky“ vzorku již po jednom dnu v naftě  

(u vzorků ponořených do G96 a Fin Lube byl růst trhlin do hloubky pozorován v menší míře). 

Je možné, že nízká odolnost PC vůči korozi pod napětím způsobené naftou by mohla být 

způsobena obsahem aromatických jader jak v makromolekulách PC, tak v některých složkách 

nafty. Tyto látky jsou si tedy z tohoto hlediska podobné. Nicméně pro ověření této domněnky 

by bylo třeba provést další podrobnější testování. Z testovacích mazacích a čisticích prostředků 

vykazoval větší míru ESC Fin Lube, ve kterém byla kritická hodnota napětí menší než u G96. 

Zároveň bylo množství vzniklých trhlin u těles ponořených do Fin Lube výrazně větší než 

v případě G96. Lze předpokládat, že korozi pod napětím PC způsobují polární látky obsažené 

v testovacích mazacích a čisticích prostředcích. Pro identifikaci konkrétních látek způsobujích 

ESC by ovšem bylo nutné provést testování odolnosti PC vůči ESC pro jednotlivé oddělené 

složky. 

Pro prostředek Fin Lube došlo při odstranění dvou nejodlehlejších naměřených hodnot 

kritického napětí ke zlepšení variačního koeficientu měření. Průměrná hodnota kritického 

napětí se nicméně nezměnila. Bergen [18] udává nejistotu měření kolem 10 %, kdežto v případě 

této práce se variační koeficient pohyboval pro testovací mazací a čisticích prostředky G96 a 

Fin Lube kolem 15 %. Nejistota měření byla tedy větší. Pro naftu byl variační koeficient měření 

6 %. Domnívám se, že nižší hodnota nejistoty měření při expozici naftě mohla být způsobena 

tím, že kritická deformace pro tuto testovací kapalinu byla výrazně nižší a Bergenova elipsa má 

dle literatury v oblastech nižších deformací vyšší přesnost měření.  

Pokud výsledky zkoušky ESC konfrontujeme s plastifikační teorií průběhu koroze  

pod napětím, lze říci, že všechny tři testovací kapaliny difundují do PC a narušují 

mezimolekulární interakce mezi řetězci v zapleteninách a dodávají do amorfní fáze dostatečný 

volný objem. To umožňuje jednodušší pohyb řetězců, a tudíž snazší viskózní tok, vznik 

mikroporozity a v konečném důsledku iniciaci povrchových krejzů. 
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Tab. 11 Množství trhlin po ukončení zkoušky ESC (u vzorků ponořených do nafty byly vzhledem 

k velkému množství trhlin počítány pouze trhliny přes celý vzorek) 

ESCA Číslo vzorku 

Počet trhlin 

celý vzorek 7 mm 6 mm 5 mm 4 mm 3 mm 2 mm 

G96 1 2 – – – 2 3 1 

 2 – – 1 – – 1 1 

 3 – – – – 1 3 1 

 4 – – – – – 1 4 

 5 15 trhlin větších než 2 mm, desítky krejzů 

  6 – – – – – 3 5 

Fin 

Lube 
1 1 – 1 – 1 – – 

2 – – 5 5 2 2 1 

3 – 1 1 1 4 2 1 

4 3 2 3 1 4 1 6 

5 6 1 2 1 3 5 5 

6 – 1  5 4 8 4 

7 – – 1 2 2 6 9 

Nafta 1 18     

 2 21       

 3 19       

 4 14       

 5 13       

 6 14       
  7 18       

 

 

Na obrázku 48 je znázorněna časová závislost kritického napětí pro zkušební tělesa z PC 

exponovaná v naftě. Hodnoty kritického napětí jsou přibližné, protože nebylo kvůli přesnějšímu 

odečítání hodnot deformace možné přerušit měření a vyjmout vzorky z nafty, čímž by byla 

přerušena kontinuální difúze nafty do vzorku. Během první hodiny pozorování došlo 

k největšímu poklesu hodnoty kritického napětí. Poté kritické napětí pozvolna klesalo  

a po cca 8 h zůstalo konstantní. Rychlost difúze kapalin do polymerů má exponenciální 

závislost. Naměřená data nevykazují striktně exponenciální závislost kritického napětí na čase. 

Data nicméně naznačují, že postupný vznik nových krejzů by mohl být řízen rychlostí difúze 

ESCA do polymeru, resp. množstvím absorbované korozní kapaliny. V takovém případě by při 

vyšších napětích stačilo pro vznik lokální plastické deformace malé množství ESCA. Při nižších 

hodnotách napětí by bylo nutné, aby polymer absorboval větší množství ESCA, které zvýší 

pohyblivost řetězců v okolí přirozených povrchových defektů natolik, aby mohla vzniknout 

lokální plastická deformace. Pro potvrzení této hypotézy by bylo ovšem nutné provést sérii 

dalších měření na vhodně upraveném přípravku, u kterého by bylo možné sledovat přesně 

in situ vznik povrchových krejzů. Dále by bylo nutné změřit rychlost difúze nafty do PC. 

Jelikož toto nebylo hlavním cílem práce, nebyla tato měření provedena. 
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Obr. 47 Pohled z boku na vzorek, který byl den ponořený v naftě – všimněte si značného růstu trhlin 

do „hloubky“ vzorku 

 

 

 
Obr. 48 Časová závislost kritického napětí pro vznik povrchových krejzů na čase pro PC 

exponovaný v naftě  
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U zkušebních těles PA/GF nedošlo při expozici ani jedné z testovacích kapalin ke vzniku 

trhlin či povrchových krejzů (obrázek 49). Pro zjištění vlivu ESC na PA/GF byly proto 

postupně dvě zkušební tělesa PA/GF ponořena do n-butanolu, který je dle [3] silným korozním 

činidlem pro PA 66. Po třech dnech ovšem nedošlo u vzorků ke vzniku trhlin či povrchových 

krejzů. Domnívám se, že to mohlo být způsobeno krystalickou strukturou polyamidu, která 

zpomaluje difúzi ESCA. Dalším faktorem byl vysoký obsah skelných vláken (30 obj. %). 

Skelná vlákna byla díky přípravě vzorků injekčním vstřikováním pravděpodobně orientována 

především ve směru působícího napětí. Díky tomu vlákna jednak nesla převážnou část napětí 

působícího na těleso, jednak mohla přemostit případnou vznikající mikroporozitu a zabránit tak 

vzniku krejzů. 

Hodnota kritického napětí pro PA/GF a tři testovací kapaliny byla větší než 50 % pevnosti 

materiálu v ohybu. Doporučená napětí na výrobcích jsou obvykle menší než 50 % pevnosti. 

Proto lze předpokládat, že PA/GF je odolný vůči korozi pod napětím všech testovaných kapalin. 

Vzorek PA/GF byl zkušebně upevněn na přípravek určený pro PC. Tento přípravek měl větší 

hodnotu maximální deformace 1,9 %, což odpovídalo počátečnímu napětí na tělese PA/GF 

246 MPa (74 % pevnosti v ohybu). Při ponoření zkušebního tělesa pod napětím do mazacího  

a čisticího prostředku Fin Lube po dobu tří dnů nedošlo ke vzniku povrchových krejzů či trhlin. 

Došlo k „ohnutí“ vzorku v důsledku makroskopické plastické deformace. Z tohoto důvodu  

nelze takto vysoká napětí doporučit pro testování ESC u PA/GF. 

 

 

Obr. 49 Vzorek PA/GF, který byl ponořen v naftě. U žádného vzorku PA/GF nedošlo při ponoření do 

testovaných kapalin ke vzniku krejzů či trhlin. 

 

U žádné z testovacích kapalin nedošlo po 3 týdnech zkoušek ESC ke změně chemického 

složení měřitelné pomocí FTIR. Mírné ztmavnutí prostředku G96 v průběhu času tedy mohlo 

být způsobeno přeměnou některého „nedůležitého“ chromoforu. Po dvou dnech od začátku 

testování došlo k samovolnému rozdělení prostředku Fin Lube na dvě fáze, a proto byla 

provedena FTIR analýza jednotlivých fází tohoto prostředku. Na obrázku 50 jsou uvedena 

naměřená FTIR spektra. V horní fázi s nižší hustotou chyběly 3 absorpční pásy 1216 cm-1, 

1086 cm-1 a 1041 cm-1. Dále absorpční pás 1158 cm-1 měl v horní fázi menší intenzitu. Tyto 

čtyři absorpční pásy nebyly způsobeny rotačně-vibračními přechody nepolárních látek, ale lze 
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je přiřadit vibracím esterové funkční skupiny (viz tabulka 12). S přihlédnutím ke složení 

Fin Lube udávanému výrobcem se domníváme, že horní fáze byla ve srovnání se spodní fází 

ochuzena o C11–14 rozvětvené alkyl, monohexyl a dihexylfosfáty. Výrazný absorpční pás  

o vlnočtu 1158 cm-1 lze přiřadit vibracím etherové funkční skupiny polyethylenglykol 

monotributylfenyletheru. Tyto polární složky by mohly potenciálně způsobovat ESC. Proto 

musel být prostředek Fin Lube každý den důkladně promíchán, aby nedocházelo k rozdělení 

kapaliny na 2 fáze.  

 

Obr. 50 Naměřená FTIR spektra spreje Fin Lube. Identifikace jednotlivých absorpčních pásů je 

v tabulce 12 
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Tab. 12 Vybrané funkční skupiny ve spreji Fin Lube stanovené pomocí FTIR spektrometru 

Vzorek 
Funkční 

skupina 

Typ 

vibrace 

Tabelovaný 

rozsah vlnočtů 

[cm-1] [43] 

Vlnočet naměřený 

ve vzorcích [cm-1] 

Identifikovaná 

složka prostředku 

Spodní  

fáze 

R–CO–O–R’, 

nasyc. 

vas(COC) 1300–1150 1216 C11–14 

rozvětvené alkyl, 

monohexyl a 

dihexylfosfáty 

vs(COC) 1160–1050 1158, 1086, 1041 

Spodní a 

horní fáze 

=C–O–C–, 

alif. ethery 
vs(COC) 1158 1140–900 

Polyethylenglykol 

monotributylfenyl

ether   

4.3 Stabilita zkoumaných materiálů při prosté expozici  čistícím a mazacím 

kapalinám 

4.3.1 DSC 

Naměřené DSC termografy 1. ohřevu pro PC a PA/GF jsou uvedeny na obrázcích 51 a 52. 

Druhé ohřevy zde nejsou uvedeny pro přehlednost a z toho důvodu, že nebyla při druhých 

ohřevech pozorovaná žádná změna vlastností. PC vykazoval během ohřevu 2 teploty skelného 

přechodu, což bylo pravděpodobně způsobeno tím, že zkoumaný PC byl kopolymer a skelné 

přechody odpovídaly jednotlivým složkám. PA/GF vykazoval během ohřevu 2 teploty tání,  

což bylo pravděpodobně způsobeno tím, že matrice tohoto materiálu byla směs a teploty tání 

tedy odpovídaly jednotlivým složkám. Oba materiály nevykazovaly statisticky významnou 

změnu Tg nebo Tm v důsledku expozice v sušárně či naftě (rozdíly činily obvykle 1 °C). 

Vybrané výsledky DSC měření jsou uvedeny v tabulce 13. Expozicí v sušárně či naftě nedošlo 

ke změně krystalinity PA/GF větší, než byla nejistota měření. Enthalpie relaxace PC při prvním 

ohřevu vzrostla expozicí v sušárně (i při současném ponoření do nafty) o 40 %, z čehož vyplývá 

dle prací Hoa a kol. [31] a Suzukiho a kol. [33], že při zvýšené teplotě pravděpodobně došlo 

k fyzikálnímu stárnutí PC (kapitoly 4.3.4 a 4.3.5).  
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Obr. 51 Naměřené DSC termografy 1. ohřevu pro PC (hodnoty jsou posunuty podél osy y) 

 

 

Obr. 52 Naměřené DSC termografy 1. ohřevu pro PA/GF (hodnoty jsou posunuty podél osy y) 
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Tab. 13 Vybrané výsledky DSC měření (hodnoty jsou uvedeny pro první ohřev, není-li uvedeno jinak; 

ΔHf je relaxační entalpie fyzikálního stárnutí) 

Vzorek 

PC 
PA/GF 

Tg [°C]    
Tg1 

[°C] 

Tg2 

[°C] 

ΔHf 

[J/g] 

1. 

ohřev 

2. 

ohřev Tm1 [°C] Tm2 [°C] wc [%] 

Reference 125 146 0,33 45 80 262 263 22 1 

Sušárna   0,46     21 1 

Nafta   0,47     22 2 

 

4.3.2 XRD 

Naměřená XRD spektra PA/GF s různou tepelnou historií jsou uvedena na obrázku 53. Ačkoli 

nebyly hobliny dostatečně jemné tak, aby byl signál co nejpřesnější, bylo dosaženo pro tyto 

vzorky lepšího záznamu než pro vzorky dogbonů díky lepší shodě mezi rovinou dopadajícího 

záření a rovinou vzorku. Proto byl také u vzorků dogbonů viditelný „schod“ na počátku měření, 

jelikož bylo nemožné vybrousit vzorek dogbonu na ideální tloušťku. Nicméně kvalitativní 

záznam pro oba způsoby měření vykazoval uspokojivou shodu.  

Dle Zhanga a kol. [44] PA 66 (hlavní složka PA/GF) vykazuje přeměnu v pevném stavu 

nazývanou Brillův přechod při zahřívání z pokojové teploty na teplotu 280 °C. Při Brillově 

přechodu se triklinická α-forma mění na pseudohexagonální β-formu. Naměřené hodnoty 

reflexí pro vzorky z hoblin jsou uvedeny v tabulce 14. Pro tyto vzorky byly nezávisle na tepelné 

historii pozorovány dvě silné reflexe při difrakčních úhlech 20,7° a 23,1°. Dle Rameshe a kol. 

[45] a Murthyho a kol. [46] jsou tyto reflexe způsobené triklinickou α-strukturou. Vystavením 

zvýšené teplotě tedy nedošlo k rekrystalizaci zkušebních těles na jinou krystalovou strukturu 

(β-fáze vykazuje reflexi při difrakčním úhlu 21,5°). Poměr intenzit dvou reflexí α-formy 

navzájem se ve vzorcích lišil. Domníváme se, že to mohlo být způsobeno přípravou vzorků 

lisováním z hoblin, kdy orientace hoblin nebyla statisticky rovnoměrná. V důsledku toho 

docházelo k různé intenzitě reflexí jednotlivých krystalových rovin. Řešením by mohlo být 

provedení měření na rentgenovém difraktometru s větším výkonem za použití vzorků typu 

dogbone. Výsledky měření jsou v souladu s prací Zhanga a kol. [44], kteří uvádí, že teplota 

Brillova přechodu se pohybuje od 100–240 °C, zatímco vzorky PA/GF byly vystaveny teplotě 

70 °C, i když dlouhodobě.  
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Obr. 53 Naměřená XRD spektra PA/GF s různou tepelnou historií (spektra jsou posunuta podél 

osy y) 

 

 

Tab. 14 Naměřené XRD reflexe a jejich relativní intenzity 

Vzorek 
Naměřené hodnoty 

Hodnoty z literatury 

2θ  α-fáze [°] 2θ  β-fáze [°] 

2θ [°] Relativní intenzita [%] [45] [46] [44] 

Reference (lab. 

teplota) 

20,73 100 20,4 20,8 21,5 

23,34 49 23,9 24,3  

Sušárna 20,69 4,18    

 22,75 100    

Nafta 20,76 100    

 23,16 36,63    

 

4.3.3 Změny hmotnosti při expozici v sušárně 

V tabulce 15 jsou uvedeny změny hmotnosti způsobené expozicí v naftě a sušárně. Přestože 

jsou naměřené rozdíly malé, je možné pozorovat určité trendy.  U PA/GF došlo jak  

u referenčních vzorků, tak u vzorků naložených v naftě, k poklesu hmotnosti o 0,3 %. Tento 

pokles byl pravděpodobně způsoben vysušením vzorků za zvýšené teploty. U referenčních 

vzorků PC došlo k velmi malému poklesu hmotnosti. Tento pokles je pravděpodobně způsoben 

vysušením vzorků. Expozicí PC v naftě došlo ve srovnání s referenčními vzorky k nárůstu 

hmotnosti průměrně o 0,14 %. Tento malý nárůst lze přičíst difúzi nafty do vzorků. 
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Tab. 15 Změny hmotnosti způsobené expozicí v naftě a sušárně 

 Materiál 
sušárna sušárna + nafta 

m0 [g] m1 [g] Δm [%] m0 [g] m1 [g] Δm [%] 

PC trámec 5,0975 5,0876 -0,06 5,0840 5,0568 0,07 

 dogbone 10,9071 10,9022 -0,05 10,9062 10,9166 0,10 

PA/GF dogbone 15,0547 15,0039 -0,33 14,3329 14,3016 -0,32 

 

4.3.4 Tahové vlastnosti 

Na obrázku 54 je uveden příklad naměřených tahových křivek pro referenční vzorky.  

PC vykazoval mez kluzu a velkou tažnost přes 100 %. Oblast plastické deformace je mimo 

konstrukční rozsah. Z tohoto důvodu a vzhledem k úspoře času nebyla měřena pro PC pevnost 

v tahu, ale pouze mez kluzu. Na obrázcích 55–57 jsou uvedeny naměřené tahové vlastnosti po 

21 dnech expozice testovacím kapalinám za zvýšené teploty. Mez kluzu PC expozicí v sušárně 

vzrostla o 6 % z 54 MPa na 57 MPa jak pro referenční vzorky, tak pro vzorky exponované 

naftě. V literatuře nebyly nalezeny změny mechanických vlastností způsobené fyzikálním 

stárnutím za obdobných podmínek jako u tohoto experimentu. Obvykle jsou experimenty 

provedeny za vyšších teplot. Srovnáním výsledků s pracemi uvedenými v tabulce 16 se však 

lze domnívat, že mírný nárůst meze kluzu PC není způsoben tepelnou degradací, ale fyzikálním 

stárnutím. Expozicí zkušebních těles v naftě nedošlo ke změně meze kluzu materiálu a lze tedy 

předpokládat, že vliv fyzikálního stárnutí měl na mez kluzu významnější vliv než absorpce 

nafty.  Expozicí v sušárně došlo ke zvýšení modulu pružnosti v rámci nejistoty měření a změna 

tedy nebyla statisticky průkazná. Expozicí v sušárně došlo k poklesu prodloužení na mezi kluzu 

relativně o 11 % z 5,6 % na 5,0 %. Domníváme se, že tento pokles byl taky způsoben 

fyzikálním stárnutím. 

 

 

Obr. 54 Příklad naměřených tahových křivek pro referenční vzorky  
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Obr. 55 Meze kluzu a pevnosti materiálů po 21 dnech expozice různým prostředím  

 

Obr. 56 Moduly pružnosti v tahu materiálů po 21 dnech expozice různým prostředím  
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Obr.57 Prodloužení na mezi kluzu a mezi pevnosti materiálů po 21 dnech expozice různým prostředím  

 

Tab. 16 Změny mechanických vlastností způsobené fyzikálním stárnutím dle literatury a srovnání s 

naměřenými hodnotami 

Práce Podmínky Mez kluzu [MPa] Modul pružnosti 

[MPa] 

Prodloužení na 

mezi kluzu [%] 

Naměřené 

hodnoty 
70 °C/500 h 54→57 2,27→2,33 5,6→5,0 

Suzuki a kol. [33] 120 °C/48 h 57→70 1,30→1,41 58→55 (mez 

pevnosti) 

Hill a kol. [47] 120 °C/240 h 68→77   

Hutchinson a kol. 

[48] 
125 °C/500 h 61→71 

  

 

PA/GF nevykazoval při tahové zkoušce mez kluzu a měl výrazně nižší tažnost než PC,  

což bylo pravděpodobně způsobeno obsahem křehkých skelných vláken v materiálu. Mez 

pevnosti PA/GF expozicí v sušárně vzrostla o 13 % z 235 MPa na 265 MPa. Na základě 

výsledků XRD analýzy, DSC (stanovení krystalického podílu), měření hmotnosti vzorků  

a s přihlédnutím k materiálovému listu PA/GF se domníváme, že nárůst meze pevnosti během 

expozice v sušárně byl způsoben vysušením materiálu za zvýšené teploty. Expozicí vzorků  

v naftě nedošlo ve srovnání se vzorky exponovanými pouze vyšší teplotě ke změně meze 

pevnosti větší, než byla nejistota měření. Expozicí v sušárně nedošlo ke změně modulu 

pružnosti větší, než byla nejistota měření a tažnost lehce vzrostla na úrovni nejistoty měření. 

Tato změna tedy nemá statisticky význam.  

4.3.5 Lomová houževnatost 

Na obrázku 58 jsou znázorněny příklady závislostí pro stanovení Gc' pro referenční vzorky. 

Naměřené hodnoty vykazovaly lineární závislost U na BDФ(a/D) a Gc' tedy byla určena jako 

směrnice této závislosti. Na obrázku 59 jsou uvedeny zdánlivé kritické hodnoty hnací síly 

trhliny materiálů po 21 dnech expozice různým prostředím. Hodnota Gc' pro PC expozicí 
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zvýšené teplotě 70 °C klesla o 31 % ze 74 kJ/m2 na 51 kJ/m2. Jeví se, že fyzikální stárnutí 

způsobilo značný pokles zdánlivé houževnatosti PC. Dle ISO/DIS 13586 [38] je průměrná 

směrodatná odchylka při stanovení G1c 12 %, proto byla tato hodnota použita jako nejistota 

měření. Gc' pro PC exponovaný zvýšené teplotě 70 °C i působení nafty byla shodná jako 

hodnota pro tělesa neexponovaná naftě. Nafta tedy zřejmě měla na hodnotu Gc' zanedbatelný 

vliv ve srovnání s fyzikálním stárnutím. Hodnota Gc' pro PA/GF exponovaný zvýšené teplotě  

i naftě se lišila o hodnotu menší než byla nejistota měření. Vliv obou těchto faktorů byl tedy 

pravděpodobně minimální. 
 

 

Obr. 58 Příklad naměřených závislostí pro stanovení Gc' pro referenční vzorky  

 

 

Obr. 59 Zdánlivá kritická hodnota hnací síly trhliny materiálů po 21 dnech expozice různým prostředím  
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Hodnoty dynamických modulů pružnosti naměřených na Charpyho kladivu jsou uvedeny 

v tabulce 17. Naměřené hodnoty byly asi o 10 % nižší než hodnoty naměřené při statické 

ohybové zkoušce.  

 

Tab. 17 Naměřené dynamické moduly pružnosti v ohybu PC a PA/GF při rychlosti rázové 

zkoušky 2,33 m/s 

  Modul pružnosti [MPa] 

Číslo vzorku PA/GF PC 

1 12892 1974 

2 12670 1961 

3 12942 1961 

4 12856 1986 

5 12815 1945 

Průměr 12800 1970 

Směrodatná odchylka 100 20 

Variační koeficient 

[%] 0,8 0,8 

 

Na obrázku 60 je znázorněna získaná závislost meze kluzu PC na logaritmu rychlosti 

deformace dle modelu Williams-Landel-Ferry. Tato závislost vykazovala dobrou linearitu.  

Na obrázcích 61 a 62 jsou závislosti meze kluzu PC a PA/GF na logaritmu rychlosti deformace 

dle modelu Ree-Eyringa. V těchto grafech je vyznačena hodnota meze kluzu odpovídající 

rychlosti rázové zkoušky dle tohoto modelu. Aktivační energie a objemy samostatných  

α- a β-relaxačních procesů pro mez kluzu jsou uvedeny v tabulce 18 a byly získány fitováním 

experimentálních dat na rovnici 15. Kinetika meze kluzu pro PC byla řízena téměř výhradně  

α-procesem, tj. pohyby segmentů hlavního řetězce makromolekuly z jedné rovnovážné polohy 

do druhé. Kinetika meze kluzu PA/GF byla řízena převážně α-procesem, tj. pohyby řetězců 

v krystalické fázi, ale doplňoval ho β-proces, tj. pohyby řetězců v amorfní fázi. 

 

 

Obr. 60 Závislost meze kluzu PC na logaritmu rychlosti deformace (zeleně jsou vyznačeny body 

naměřené při teplotě 35 °C a posunuty o posunový faktor dle rovnice Williams-Landel-Ferry)  
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Obr. 61 Ree-Eyringův graf závislosti meze kluzu na logaritmu rychlosti deformace pro PC 

 

 

Obr. 62 Ree-Eyringův graf závislosti meze kluzu na logaritmu rychlosti deformace pro PA/GF 

 

 

Tab. 18 Naměřené hodnoty parametrů Ree-Eyringovy rovnice  

  α-relaxace β-relaxace 

Materiál 
Aktivační 

objem [nm3] 

Aktivační 

energie 

[kJ·mol-1] 

Konstanta   
25

0 / 10d d t −  

Aktivační 

objem 

[nm3] 

Aktivační 

energie 

[kJ·mol-1] 

Konstanta   
11

0 / 10d d t −  

PC 2,99 304 0,0113 181 189 2960515 

PA/GF 1,01 353 108 0,88 108 1,77 
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Hodnota meze kluzu stanovená dle modelu Williams-Landel-Ferry a dle modelu  

Ree-Eyringa byla pro PC prakticky shodná (tabulka 19). Tato shoda byla způsobena tím, že PC 

je termoreologicky jednoduchý a oba modely předpokládají lineární zavilost meze kluzu  

na logaritmu rychlosti deformace. Hodnota meze kluzu PC stanovená superpozicí čas-teplota 

byla nižší o 13 %, než hodnota naměřená přímo při rázové zkoušce. Jako mez kluzu pro výpočet 

GIc byla proto pro PC použita hodnota naměřená přímo. Pro PA/GF byla použita hodnota 

získaná superpozicí čas-teplota. Relativní změna meze kluzu je nezávislá na deformační 

rychlosti [49]. Za tohoto předpokladu byla využita mez kluzu vzorků exponovaných zvýšené 

teplotě a naftě, naměřená při statické tahové zkoušce, pro výpočet mezí kluzu exponovaných 

vzorků při rychlosti rázové zkoušky 2,33 m/s.  

Poissonův poměr PC pro výpočet GIc byl ν = 0,31 dle Ellise a kol. [50]. Pro výpočet 

Poissonova poměru PA/GF byla použita směšovací rovnice a hodnoty Poissonova poměru 

ν = 0,40 pro matrici (PA 66) dle Ellise a kol. a ν = 0,20 pro výztuž (skelná vlákna) dle Matwebu 

[51]. Výsledná hodnota Poissonova poměru pro kompozit s jednosměrně orientovanými vlákny 

činila ν = 0,34 při objemovém zlomku výztuže 30,7 %. 

 
 

Tab. 19 Naměřené hodnoty meze kluzu v ohybu PC při rychlosti rázové zkoušky 2,33 m/s  

a srovnání s hodnotami vypočítanými pomocí superpozice čas-teplota. Je zde také uvedena 

hodnota meze pevnosti PA/GF při rychlosti rázové zkoušky 2,33 m/s vypočítaná dle modelu 

Ree-Eyringa. 

Materiál 
Naměřené hodnoty 

[MPa] 

WLF 

[MPa] 

Ree-Eyring 

[MPa] 

PC 119 1 102 103 

PA   452 

 

 

Naměřené kritické hodnoty hnací síly trhliny při stavu rovinné deformace materiálů  

po expozici různým prostředím jsou uvedeny na obrázku 63. Hodnota GIc pro PC vystavením 

zvýšené teplotě 70 °C klesla o 12 % z 11,6 kJ/m2 na 10,2 kJ/m2, což byl výrazně menší pokles 

než u hodnoty Gc', na úrovni nejistoty měření. Jeví se, že fyzikální stárnutí mělo relativně malý 

vliv na houževnatost PC ve stavu rovinné deformace (v referenčním stavu). Hodnota GIc  

pro vzorky exponované naftě byla shodná jako u vzorků exponovaných pouze zvýšené teplotě 

a ukazuje se, že nafta měla na hodnotu GIc minimální vliv ve srovnání s fyzikálním stárnutím. 

Hodnota GIc pro PA/GF exponovaný zároveň zvýšené teplotě 70 °C i naftě se lišila méně,  

než byla nejistota měření a vliv těchto faktorů na houževnatost PA/GF ve stavu rovinné 

deformace byl tedy pravděpodobně malý.  
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Obr. 63 Kritická hodnota hnací síly trhliny při stavu rovinné deformace materiálů po 21 dnech expozice 

různým prostředím  

 
 

Hodnota GIc pro neexponovaný PA/GF byla nižší o 23 % než hodnota GIc pro neexponovaný 

PC, zatímco hodnota Gc' pro PA/GF byla nižší o 55 % než hodnota Gc' pro PC. Při použité 

geometrii těles se tedy jevila zdánlivá houževnatost PA/GF menší o 55 % než houževnatost PC. 

Nicméně v referenčním stavu, ve kterém je možné fundovaně srovnat oba materiály, byla 

houževnatost PA/GF ve srovnání s PC menší „pouze” o 23 %. 
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5 ZÁVĚR 

V této diplomové práci byl zkoumán vliv mazacích a čisticích prostředků G96, Fin Lube a nafty 

na korozi polykarbonátu a polyamidu vyztuženého skelnými vlákny (PA/GF). Pro testování 

koroze pod napětím byla navrhnuta metoda kritické deformace v ohybu za použití přípravku 

typu Bergenovy elipsy především kvůli nenáročnosti na vybavení a jednoduchosti obsluhy. 

Nejdříve byla zkušební tělesa v testovacím přípravku kapalinami pouze sprejována. Při tomto 

způsobu expozice nedošlo ke vzniku pozorovatelných trhlin. Tato skutečnost byla 

pravděpodobně způsobena příliš malým množstvím aktivní látky v kapalině. Proto bylo 

přistoupeno k ponoření vzorků upevněných v přípravku do testovaných kapalin. 

Všechny tři testované kapaliny difundovaly do PC, narušovaly mezimolekulární interakce 

mezi řetězci v zapleteninách a dodávaly do amorfní fáze dostatečný volný objem. To umožnilo 

jednodušší pohyb řetězců, a tudíž snazší viskózní tok, vznik mikroporozity a v konečném 

důsledku iniciaci krejzů. Růst počtu povrchových krejzů a trhlin nastal pouze během prvních 

24 h. Po této době již bylo dosaženo hodnoty kritické deformace a docházelo pouze k růstu již 

vytvořených trhlin. Pokles napětí během relaxační zkoušky, simulující relaxaci napětí  

na testovacím přípravku, činil asi 10 %. Nicméně vznik krejzů a růst trhlin během zkoušky ESC 

způsobuje další relaxaci napětí ve zkušebních tělesech, a skutečné hodnoty kritických napětí 

tedy mohou být nižší. PC měl nejnižší odolnost z hlediska koroze pod napětím vůči naftě, kdy 

hodnota kritického napětí činila 13 MPa a také množství vzniklých trhlin bylo největší. 

Z testovaných mazacích olejů/sprejů vykazoval větší míru ESC Fin Lube, kdy hodnota 

kritického napětí činila 18 MPa. Pro sprej G96 činila hodnota kritického napětí 21 MPa. Pokud 

budou napětí na určitém výrobku větší než tyto kritické hodnoty napětí, nelze PC použít  

v kontaktu s danou kapalinou.  

Pro PA/GF nedošlo při vystavení ani jedné z testovaných kapalin ke vzniku trhlin či krejzů, 

což mohlo být způsobeno jednak krystalickou strukturou polyamidu, která zpomaluje difúzi 

korozního činidla, jednak vysokým obsahem skelných vláken, které nesly převážnou část napětí 

a také mohly přemostit případně vznikající mikroporozitu, přenášet napětí a zabránit tak vzniku 

krejzů. Hodnota kritického napětí pro PA/GF a testované kapaliny je tedy větší než 50 % 

pevnosti materiálu v ohybu a vzhledem k tomu, že doporučená napětí na výrobcích jsou 

obvykle menší než 50 % pevnosti, lze říci, že PA/GF je odolný vůči korozi pod napětím všech 

testovaných kapalin. 

Mez kluzu PC expozicí v sušárně vzrostla o 6 %. Došlo k poklesu prodloužení na mezi kluzu 

o 11 %. Zdánlivá kritická hodnota hnací síly trhliny PC expozicí zvýšené teplotě klesla o 31 %. 

Kritická hodnota hnací síly trhliny při stavu rovinné deformace klesla o 12 %. Dle DSC měření 

enthalpie relaxace PC vzrostla expozicí v sušárně o 40 %, z čehož vyplývá, že při zvýšené 

teplotě pravděpodobně došlo k fyzikálnímu stárnutí PC a změny mechanických vlastností tedy 

nebyly způsobeny tepelnou degradací PC, ale fyzikálním stárnutím, které způsobilo především 

pokles zdánlivé houževnatosti PC. Expozicí zkušebních těles naftou nedošlo ke změně meze 

kluzu, modulu pružnosti, prodloužení na mezi kluzu či houževnatosti PC a lze tedy říci, že 

fyzikální stárnutí mělo za podmínek zkoušky na tyto mechanické vlastnosti významnější vliv 

než absorpce nafty (vliv nafty na mechanické vlastnosti byl minimální).   

Mez kluzu PA/GF expozicí v sušárně vzrostla o 13 %. Dle výsledků XRD PA/GF 

krystalizuje v triklinické α-formě a expozicí v sušárně nedošlo ke změně krystalické struktury. 
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Dle výsledků DSC nedošlo ke změně krystalického podílu ve vzorcích. Expozicí v sušárně 

došlo u PA/GF k poklesu hmotnosti o 0,3 %. Na základě těchto měření a s přihlédnutím  

k materiálovému listu PA/GF lze usuzovat, že nárůst meze pevnosti během expozice v sušárně 

byl způsoben vysušením materiálu za zvýšené teploty. Expozicí zkušebních těles naftou 

nedošlo ke změně meze kluzu, modulu pružnosti či tažnosti. Zdánlivá kritická hodnota hnací 

síly trhliny i kritická hodnota hnací síly trhliny při stavu rovinné deformace PA/GF se expozicí 

naftě lišily o hodnotu menší, než byla nejistota měření a vliv nafty na mechanické vlastnosti 

PA/GF byl tedy minimální. 

Za podmínek zkoušky koroze bez napětí nedošlo k difúzi nafty do testovaných materiálů  

v takové míře, aby nafta významně ovlivnila mechanické vlastnosti a za těchto podmínek jsou 

tedy testované materiály odolné vůči působení nafty. Nicméně bylo by vhodné provést 

dlouhodobá měření po dobu alespoň tří měsíců za laboratorní teploty pro ověření této 

skutečnosti (a omezení vlivů fyzikálního stárnutí u PC a vlhkosti materiálu u PA/GF). PA/GF 

je dle provedených zkoušek odolný vůči korozi pod napětím testovacích kapalin. PC je ovšem 

vůči korozi pod napětím náchylný a je tedy třeba pečlivě zvážit aplikaci tohoto materiálu  

pro jednotlivé díly (výrobky) dle napětí na těchto dílech. Z hlediska odolnosti vůči korozi  

pod napětím je tedy vhodnější použití PA/GF, kde lze vzhledem k semikrystalickému 

charakteru materiálu a velké polaritě (parametru rozpustnosti) očekávat obecně lepší odolnost 

vůči korozi pod napětím. Nicméně i zde je nutné při předpokladu expozice kapalinám 

s parametrem rozpustnosti podobným PA/GF důkladné testování odolnosti vůči korozi  

pod napětím. 

Snížení směrodatné odchylky při měření ESC by bylo pravděpodobně možné dosáhnout 

především lepší kvalitou zkušebních těles (bez jakýchkoliv nečistot). Výhodou použitého 

polykarbonátu pro některé aplikace je průhlednost materiálu, nicméně nevýhodou je nízká 

odolnost vůči ESC. Zajímavé by bylo srovnání odolnosti tohoto materiálu vůči ESC s odolností 

některého typu reaktoplastického polykarbonátu používaného pro výrobu brýlových čoček, kdy 

by měla zesíťovaná struktura reaktoplastu výrazně zlepšit odolnost vůči ESC. Ovšem je třeba 

taky zvážit mechanické vlastnosti tohoto materiálu.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

DOP dioktylftalát 

PE polyethylen 

PP polypropylen 

PS polystyren 

PVAL polyvinylalkohol 

LDPE polyethylen s nízkou hustotou 

HDPE polyethylen s vysokou hustotou 

Tg teplota skelného přechodu 

ESC koroze pod napětím (Environmental Stress Cracking) 

ABS akrylonitril-butadien-styren 

ESCA environmental stress cracking agent 

PMMA polymethylmethakrylát 

δ Hildebrandův parametr rozpustnosti [Pa0,5] 

ΔHv výparná enthalpie [J·mol-1] 

R univerzální plynová konstanta [J·K-1·mol-1] 

T termodynamická teplota [K] 

Vm molární objem [m3·mol-1] 

EK celková kohezní energie [J] 

ED energie disperzních sil [J] 

EP energie dipól-dipólových sil [J] 

EH energie vodíkových vazeb [J] 

δD parametr rozpustnosti disperzních interakcí [Pa0,5] 

δP parametr rozpustnosti dipól-dipólových interakcí [Pa0,5] 

δH parametr rozpustnosti vodíkových vazeb [Pa0,5] 

PC polykarbonát 

maxε  maximální deformace na povrchu vzorku v ohybu [1] 

p průhyb vzorku v ohybu [mm], 

L vzdálenost mezi podpěrami [mm]  

h tloušťka zkušebního tělesa [mm] 

εx nominální deformace na povrchu vzorku zatíženém v tahu pro 

metodu ohnutého pásku [%] 

r poloměr formy [mm] 

a hlavní poloosa elipsy [mm] 

b vedlejší poloosa elipsy [mm] 

X vzdálenost podél hlavní poloosy do bodu zájmu u Bergenovy 

elipsy[mm] 

o obvod elipsy[mm] 

f tvarový faktor Euler-Fresnelovy elipsy [mm-2] 

smax maximální délka křivky Euler-Fresnelovy elipsy [mm-2] 

kmax maximální zakřivení křivky Euler-Fresnelovy elipsy [mm-1] 

PA/GF polyamid se skelnými vlákny  
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θ difrakční úhel 

ΔHf relaxační entalpie fyzikálního stárnutí 

ν12 Poissonův poměr kompozitu 

νf Poissonův poměr výztuže 

νm Poissonův poměr matrice 

vf objemový zlomek výztuže 

vm objemový zlomek matrice 

wf hmotnostní zlomek výztuže 

wm hmotnostní zlomek matrice 
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PŘÍLOHY 

Příloha 1 Hodnoty kritických deformací a napětí pro dvojici PC-G96 (není brána v potaz relaxace 

napětí) 

Číslo 

vzorku 

h 

[mm] 

t 

[den] 

Krejz přes celý vzorek Krejz větší než 3 mm Krejz přes část vzorku 

X 

[mm] 
ε [%] 

σ 

[MPa] 

X 

[mm] 
ε [%] 

σ 

[MPa] 

X 

[mm] 
ε [%] 

σ 

[MPa] 

1 4,01 1 76 1,56 35,46 74 1,43 32,49 

2 76 1,56 35,46 70 1,22 27,88 59 0,87 19,96 

6 76 1,56 35,46 70 1,22 27,88 59 0,87 19,96 

2 4,00 1 74 1,43 32,49 

2 74 1,43 32,59 66 1,06 24,32 

7 70 1,22 27,88 66 1,06 24,32 

3 4,02 1 59 0,88 20,13 

2 67 1,10 25,23 59 0,88 20,13 

3 67 1,10 25,23 59 0,88 20,13 

7 67 1,10 25,23 59 0,88 20,13 

4 4,00 1 71 1,26 28,87 

2 70 1,22 27,97 

3 74 1,43 32,59 70 1,22 27,97 

†(5) 4,00 4 61 0,92 21,06 48 0,69 (15,76) 

6 4,00 1 64 1,00 22,93 

2 64 1,00 22,93 

3 64 1,00 22,93 

Průměr 1,0 23 

Směrodatná odchylka 0,15 3 

Variační koeficient [%] 14 14 



Příloha 2 Hodnoty kritických deformací a napětí pro dvojici PC-Fin Lube (v závorce jsou 

u konečných výsledků uvedeny hodnoty bez dvou nejodlehlejších naměřených hodnot – vzorků

č. 1 a 5; není brána v potaz relaxace napětí)

Číslo 

vzorku 

h 

[mm] 
t 

[den] 

Krejz přes celý vzorek Krejz větší než 3 mm Krejz přes část vzorku 

X 

[mm] 
ε [%] 

σ 

[MPa] 

X 

[mm] 
ε [%] 

σ 

[MPa] 

X 

[mm] 
ε [%] 

σ 

[MPa] 

1 4,01 4 71 1,27 29,14 68 1,14 (26,14) 

2 4,00 1 51 0,73 16,70 

2 51 0,73 16,70 

3 51 0,73 16,70 

3 4,00 1 70 1,22 27,97 61 0,92 21,06 

2 70 1,22 27,97 61 0,92 21,06 

3 70 1,22 27,97 61 0,92 21,06 

4 4,00 1 70 1,22 27,97 62 0,94 21,52 

2 70 1,22 27,97 62 0,94 21,52 

3 70 1,22 27,97 62 0,94 21,52 

5 4,01 1 68 1,14 26,14 61 0,92 21,06 48 0,69 15,76 

3 68 1,14 26,14 57 0,83 19,02 48 0,69 (15,76) 

6 4,00 4 73 1,37 31,27 63 0,97 22,18 

7 4,00 1 73 1,37 31,27 57 0,83 19,02 

2 73 1,37 31,27 57 0,83 19,02 

3 73 1,37 31,27 65 1,03 23,66 57 0,83 19,02 

Průměr 0,9 20 (20) 

Směrodatná odchylka 0,15 4 (2) 

Variační koeficient [%] 17 17 (11) 



Příloha 3 Hodnoty kritických deformací a napětí pro dvojici PC-nafta (není brána v potaz relaxace 

napětí) 

Číslo 

vzorku 
h [mm] t [den] 

Krejz přes celý vzorek Krejz přes část vzorku 

X 

[mm] 
ε [%] 

σ 

[MPa] 
X [mm] ε [%] σ [MPa] 

1 4,01 1 58 0,85 19,48 39 0,61 13,90 

4,01 2 58 0,85 19,48 39 0,61 13,90 

4,01 3 58 0,85 19,48 39 0,61 13,90 

2 4,01 5 52 0,75 17,15 36 0,59 13,44 

3 4,01 1 61 0,92 21,06 40 0,61 13,90 

4,01 2 61 0,92 21,06 40 0,61 13,9 

4,01 3 61 0,92 21,06 40 0,61 13,90 

4 4,01 4 59 0,87 19,96 48 0,69 15,76 

5 4,02 1 60 0,90 20,60 42 0,63 14,37 

4,02 2 60 0,90 20,60 42 0,63 14,37 

4,02 3 60 0,90 20,60 42 0,63 14,37 

6 4,01 4 60 0,90 20,60 40 0,61 13,90 

Průměr 0,6 14 

Směrodatná odchylka 0,04 1 

Variační koeficient [%] 6 6 
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