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3.     MATERIÁLY VE STROJÍRENSTVÍ 
 

Materiály vždy zaujímaly významné postavení ve vývoji lidské společnosti. 
Vývojové etapy lidstva nesou názvy podle hlavního v té době používaného materiálu. 
Známe dobu kamennou, dobu bronzovou a dobu železnou, vrcholící v 19. a 20. 
století. Pro název současné etapy se nabízí z tohoto pohledu tři varianty : doba 
křemíková, doba multimateriálová, nebo doba materiálů ″šitých na míru″. 

Rozvoj technických věd a výroby je často limitován materiálem a 
technologiemi jeho zpracování, které mají konstruktéři v jednotlivých oborech 
k dispozici. Zatímco ještě v polovině tohoto století byla tvorba nových materiálů 
především záležitostí metalurgů, dnes se na ní podílejí fyzici, chemici, strojaři, 
elektronici i další specialisté. Materiály vyvíjené původně nejen pro vojenskou 
techniku a kosmický  výzkum, ale i pro sport, dnes pronikají do běžné technické 
praxe. V současnosti se hovoří o ″zlatém věku materiálů″ a je zdůrazňováno, že 
právě materiály jsou klíčem k inovacím příštího tisíciletí. 

V současné době mají inženýři k dispozici 40 000 až 80 000 různých 
materiálů. Přesto, že je snaha standardizací toto množství snížit, kontinuální vývoj 
nových materiálů s požadovanými vlastnostmi toto spektrum dále rozšiřuje. To 
samozřejmě ztěžuje výběr nejvhodnějšího materiálu. Ten je třeba vždy provádět ve 
vazbě na užitné vlastnosti výrobku, dostupné výrobní a zpracovatelské technologie, 
cenu výrobku a v neposlední řadě i jeho vliv na životní prostředí. 

Nynější světová spotřeba vybraných materiálů z hlediska objemu v mil. tun je 
zachycena v tab. 3.I. 
 
 
Tab. 3.I.   Roční světová spotřeba hlavních materiálů (1995) 
 

Materiál Roční spotřeba v mil. tun 
Beton 950 
Ocel 730 
Plasty 100 
Hliník 18 
Mangan 11 
Měď 9 
Zinek 7 
Olovo 5 
Chrom 3 
Kompozity s polymerní matricí 2 
Dřevo 2 
Nikl 1 
Hořčík 0.3 
Titan 0.1 
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V současné době je možno inženýrské konstrukční materiály rozdělit podle 

obr. 3.1 do čtyř skupin, v každé skupině jsou vždy materiály s podobnými 
vlastnostmi, podobnými výrobními a zpracovatelskými technologiemi a často i 
obdobnými aplikacemi. 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Obr. 3.1.:  Základní rozdělení technických materiálů 
 

Pro kovové materiály jsou charakteristické vysoké moduly pružnosti, možnost 
zpevnění legováním a tepelným zpracováním. Kovy jsou houževnaté a dobře 
tvařitelné, mají dobrou tepelnou a elektrickou vodivost. Mají menší odolnost proti 
korozi. Svými vlastnostmi leží mezi keramikou a skly na straně jedné a polymery a 
elastomery na straně druhé. 

Keramické a skleněné materiály mají rovněž vysoké moduly pružnosti, jsou 
však velmi křehké, což komplikuje jejich konstrukční použití. Vyznačují se však 
vysokou tuhostí, tvrdostí, odolností proti opotřebení a lze je využít i při vysokých 
teplotách, mají výbornou korozní odolnost. To je činí atraktivním konstrukčním 
materiálem. 

Plasty mají naopak nízké moduly pružnosti. Jsou poměrně pevné a lehké. 
Jejich vlastnosti však silně závisí na teplotě. Velmi dobře se tvarují, jsou odolné proti 
korozi a mají nízký koeficient tření. 

Kompozitní materiály spojují vlastnosti materiálů, které je tvoří. Získáme tak 
sice drahé materiály, ale materiály s vynikajícími užitnými vlastnostmi. 

Podrobnější rozdělení materiálu do podskupin je možno provést podle řady 
dalších kriterií, např. podle chemického složení, podle vlastností, podle tvaru, podle 
zpracování, podle průmyslových odvětví a též podle cenových relací. 
 

  
           KOVY 

 
       KOMPOZITY 

 
      KERAMIKA 
        A SKLA 

 
          PLASTY 
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3.1    Kovy 
 
• ι Oceli 

Ocel je slitina železa s uhlíkem ( do 2,11 %) a doprovodnými prvky (Mn, Si, P, S, 
Cu), které se dostaly do oceli při výrobě. Kromě doprovodných prvků obsahují 
některé oceli úmyslně přidané prvky, jako Cr, W, Mo, V, Ni aj. Pro své mechanické a 
technologické vlastnosti je ocel dodnes nejdůležitějším technickým materiálem.  

Rozdělení ocelí lze provést podle nejrůznějších způsobů: podle výroby, použití a 
chemického složení. 
Rozdělení ocelí ukazuje schéma: 

            konstrukční              nástrojové              konstrukční              nástrojové 
     x  obvyklých jakostí          x uhlíkové          x uhlíkové  
     x  ušlechtilé                      x slitinové               x slitinové  
         - uhlíkové                    x  rychlořezné                            
         - slitinové   
         - vysoce legované   

Oceli k tváření se podle použití dělí na konstrukční a nástrojové, podle 
chemického složení se dělí na uhlíkové a slitinové. 

Oceli uhlíkové - jejich vlastnosti jsou dány především obsahem uhlíku. Dělíme 
je na nízkouhlíkové do 0,25 % C, středněuhlíkové od 0,25 do 0,6 % C, 
vysokouhlíkové nad 0,6 % C. 

Oceli slitinové (legované) se dělí na nízkolegované se součtem prvků mimo 
uhlíku  nad 2,5 %, středně legované od 2,5 do 5 % výše legované 5 až 10 % vysoce 
legované se  součtem legujících prvků nad 10 %. Vlastnosti těchto ocelí jsou dány 
druhem a množstvím legujících prvků (přísad). 

 

• ι Litiny 
Jsou slitiny železa s uhlíkem, jehož obsah je větší než 2 % a dalších prvků Si, 

Mn, P, S. U litin se výrazně projevuje existence metastabilní a stabilní rovnováhy. 
Podle chemického složení a podle podmínek tuhnutí taveniny slitiny železa s uhlíkem 
a dalšími prvky vzniká eutektikum, buď cementitické (ledeburit), které je podstatou 
bílé litiny nebo grafitické, které je základem šedé litiny. 

V podstatě se litiny dělí na litiny  - šedé (grafitické) 
                                                      -  bílé (ledeburitické). 

Přechod mezi těmito druhy litin tvoří litina přechodová, (maková), která 
obsahuje vedle grafitu i cementit. 

    oceli 

  k tváření  na odlitky 
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• ι Neželezné kovy a jejich slitiny 
Dělení neželezných kovů může vycházet z různých kriterií, nejběžnější je 

členění podle teploty tání, což je významné nejen z hlediska technologického, ale i 
jako přibližné měřítko pro srovnání jejich vlastností pevnostních - čím vyšší teplota 
tání, tím vyšší pevnost výchozího stavu. Velmi důležitá je čistota kovů, u většiny je 
běžně 99,5 až 99,8 %, u některých kovů lze v případě potřeby připravit kovy o čistotě 
až 99,999995 %, ovšem za vysoké ceny. Stejně jako vlastnosti neželezných kovů 
jsou i jejich ceny značně rozdílné a to podle jejich výskytu v přírodě, obtížnosti jejich 
výroby a energetických nároků. 

Hliník a slitiny hliníku patří mezi nejvýznamnější neželezné kovy. Čistý hliník 
vyniká velmi dobrou elektrickou vodivostí, dobrou korozní odolností a nízkou měrnou 
hmotností. Velmi dobrá zpracovatelnost na plechy, pasy a folie se využívá v obalové 
technice a na dráty v elektrotechnice. Z hliníkových slitin  lze vyrábět lisované profily 
od jednoduchých až po komplikované průřezy pro použití ve stavebnictví i 
strojírenství a ze slitin vysoké pevnosti pro letectví. Mezi typické vlastnosti hliníku a 
některých jeho slitin patří i schopnost zušlechťování povrchů anodickou oxidací i 
nanášením vypalovaných laků. To se využívá především ve stavebnictví, a to u slitin 
s malým obsahem legujících prvků, umožňujících výrobu i složitých profilů  

Slitiny hliníku lze rozdělit do dvou nestejných skupin podle podstaty 
zpevňování - legováním a tvářením nebo vytvrzováním; uvnitř těchto skupin se slitiny 
dělí podle druhů legujících prvků a jejich obsahů. V první skupině jsou důležité 
zejména slitiny s hořčíkem (typická je slitina Al Mg4,5 Mn), v druhé je nejznámější 
klasická slitina AlCu4Mg1. Slitiny vytvrzované mají podstatně vyšší pevnost, 
nevýhodou je omezená teplota dlouhodobého použití do 100 max. 120 °C, případně 
do 200 °C u slitin disperzně zpevňovaných. 

Měď a slitiny mědi patří k nejrozšířenějším neželezným kovům. Čistá měď má 
vysokou elektrickou i tepelnou vodivost a schopnost velmi dobrého zpracování na 
všechny druhy polotovarů od největších do nejmenších rozměrů a tlouštěk. Její 
použití je nezastupitelné v elektrotechnice, tepelné technice, ale i v chemii a 
vybraných oborech strojírenství.   

Slitiny mědi se dělí na mosazi (slitiny se zinkem) a bronzy (slitiny s ostatními 
kovy mimo zinku). 

Olovo je typické svou velkou měrnou hmotností (s níž souvisí i velká 
schopnost pohlcování záření) a odolností proti působení kyselin, především kyseliny 
sírové. Malá pevnost je výhodou při výrobě polotovarů, ale omezením při použití.   

Zinek vyniká odolností proti atmosférické korozi a slabším zásadám. Největší 
spotřeba je na pozinkování ocelových pechů a k výrobě slitin mědi (mosazí). Slitiny  
zinku jsou vhodné pro výrobu složitých tenkostěnných odlitků s dobrou pevností.   

Hořčík má nejmenší měrnou hmotnost z běžných kovů a jeho slitiny se 
s výhodou používají na odlitky tlakově lité, odolnost proti atmosférickým vlivům se 
dosahuje povrchovými úpravami.   

Nikl a slitiny niklu se vyznačují především velkou odolností proti korozi a 
dobrými mechanickými vlastnostmi i za vyšších teplot, velká část čistého niklu se 
spotřebuje do slitinových ocelí a na povrchové úpravy. Slitiny niklu lze rozdělit na dvě 
skupiny podle typických vlastností a použití: v první jsou slitiny se železem (a 
případně dalšími prvky), které mají významné fyzikální vlastnosti, především 
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magnetické nebo elektrické (velký odpor) a různou teplotní roztažnost. Ve druhé 
skupině jsou slitiny s chromem, tvořící základ slitin žárupevných.  

Titan a jeho slitiny jsou významným novým konstrukčním materiálem. Čistý 
titan má nízkou měrnou hmotnost (4500 kg.m-3), vynikající korozní odolnost, zejména 
proti chloru a chloridům a dobré mechanické vlastnosti. Zpracovatelnost za tepla i za 
studena je dobrá a umožňuje výrobu všech polotovarů běžných rozměrů.   

Mezi kovy s nejvyššími teplotami tavení patří molybden a wolfram 
s významným použitím v elektrotechnice i jako legující prvky při výrobě speciálních 
ocelí a slitin. 
 

3.2    Plasty 
 

Plastem se nazývá materiál, jehož základní složku tvoří polymer; kromě 
polymeru plasty obsahují přísady sloužící k úpravě jejich vlastností = plniva, barviva, 
stabilizátory, změkčovadla popř. nadouvadla 
 

Dělení plastů na : 
termoplasty 
reaktoplasty 
elastomery 

 
Historie 

1492 - při Kolumbových výpravách si námořníci všimli, že indiáni používají mléko 
vytékající z kaučukovníku k impregnaci oděvů. V dalších stoletích následovala řada pokusů o 
převezení sazenic z Ameriky a výzkum přinesl, po vynálezu automobilu a pneumatik, největší 
rozvoj gumárenského průmyslu. 

• ι TERMOPLASTY - mají schopnost opakovaně ohřevem měknout a ochlazením  
tuhnout v teplotním intervalu charakteristickém pro daný plast. 
Příklady: 

polyethylen  PE, polypropylen  PP, Polyvinylchlorid  PVC 
polystyren PS, polyethylentereftalát  PET 
polyamid  PA, polyuretany PUR 

• ι REAKTOPLASTY jsou materiály, které mohou být převedeny do netavitelného  
a nerozpustného stavu účinkem tepla, záření nebo katalyzátoru 
- při tomto pochodu se vytvářejí kovalentní příčné vazby mezi makromolekulami 
polymeru za vzniku struktury prostorové sítě 
- pro síťování reaktoplastů se v technické praxi používá pojem vytvrzování 
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Základní rozdělení reaktopastů: 
fenoplasty  - novolaky  

                        - rezoly  
aminoplasty 
epoxidy 
polyestery 
silikonové pryskyřice 

 
Proti termoplastům jsou vysoce tuhé a tvrdé, tepelně odolné i stálé za tepla 

odolné vůči povětrnosti a korozi za napětí, nevýhodou je malá tažnost. 
Použití: 

 lisovací hmoty, nátěrové hmoty, lepidla, tmely, vrstvené lamináty, zalévací 
hmoty 

• ι ELASTOMERY jsou polymery, které mají ve svém makromolekulárním řetězci 
reaktivní místa např. dvojné vazby, umožňující chemickou síťovací reakci = 
vulkanizaci. Rekcí vulkanizačního činidla za vhodných reakčních  se vytváří 
prostorová síť, ve které jsou původně lineární makromolekulární řetězce 
kaučuku pospojovány chemickými vazbami, které nazýváme příčné. 

Vlastnosti pryže jsou určovány koncentrací příčných vazeb a chemickou 
strukturou při vulkanizaci se tvárný kaučuk mění na pryž, jejíž základní vlastností je 
schopnost velké elastické deformace při zatěžování v tahu. 
Charakteristické vlastnosti pryže: 

- odrazová pružnost 
- odolnost proti opotřebení a cyklickým deformacím 
- chemická odolnost 
- nepropustnost pro plyny a vodu 
- elektroizolační vlastnosti 

 
Podle oblastí použití lze dělit kaučuky na kaučuky: 

- pro všeobecné použití 
- speciální -  olejovzdorné 

                     -  teplovzdorné  
 
  

3.3    Keramika 
Keramika je anorganická nekovová látka s heterogenní polykrystalickou 

strukturou, připravená slinováním za zvýšených teplot. Základní materiál vypálených 
výrobků (střep) je tvořen krystaly jednoho nebo více druhů sloučenin, skelnou fází a 
póry. Tato mikrostruktura (obecně fázová struktura) má pro vlastnosti a chování 
keramiky rozhodující význam. Její důležitost lze srovnat s významem chemického 
složení střepu. Je natolik charakteristickým znakem, že z něho vychází zásadní 
dělení keramiky. Podle vzhledu střepu se keramika dělí na hrubou a jemnou. 
Dělítkem je možnost vizuálního rozlišování součástí střepu. 
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Rozdělení jemné keramiky podle průlinčitosti 
Podle průlinčitosti, vyjádřené nasákavostí, se  dělí keramické hmoty na slinuté, 

s nasákavostí menší než 2%, na poloslinuté, s nasákavostí do 5%, a na pórovité 
(pórovina), s nasákavostí větší než 5%. 

 
Rozdělení podle chemického složení 

Rozdělení podle chemického složení není sice příliš užívané, vede však 
k dosti jednoznačnému roztřídění keramických materiálů. Podle tohoto rozdělení stojí 
na prvním místě několik skupin hmot na bázi křemičitanů, zejména na základě 
křemičitanů hliníku a hlinitanokřemičitanů alkalických kovů, které tvoří základ tzv. 
klasické keramiky. 

Keramika na základě křemičitanů hlinitých bez taviv (hmoty mullitové a 
silimanitové). 

Keramika na základě křemičitanů hlinitých s alkalickými tavivy. Sem patří 
nejrozsáhlejší skupina keramických hmot, jako jsou porcelán, poloporcelán, 
kamenina, pórovina, hrnčířské výrobky a další druhy keramiky od těchto hmot 
odvozené. 

Keramika na základě hlinitanokřemičitanů kovů alkalických zemin. Sem patří 
zejména tzv. bezalkalický porcelán a méně běžné keramické hmoty, jejichž 
převládající složkou jsou například celsián (Ba0.Al203.2Si02) nebo anorthit 
(Ca0.Al203.2Si02). 

Keramické hmoty na základě křemičitanů a hlinitanokřemičitanů 
hořčíku.Základní surovinou těchto keramických materiálů je mastek, popřípadě 
magnezit. Sem patří zejména tzv. steatity (základem je metakřemičitan hořečnatý 
Mg0.Si02) a hmoty na základě kordieritu (hlinitanokřemičitan hořečnatý 2 Mg0.Al203.5 
Si02). 

Skupina keramických hmot na základě křemičitanů představuje  keramiku 
vyráběnou z přírodních surovin. Všechny další materiály se připravují až na malé 
výjimky (zejména malé přídavky plastických surovin ke zlepšení zpracovatelnosti) ze 
surovin syntetizovaných chemicky.  

Keramika na základě sloučenin titanu. Jsou to kromě oxidu titaničitého hlavně 
titaničitany alkalických zemin (BaTi03, CaTi03, MgTi03 a jejich pevné roztoky s jinými 
sloučeninami.).Uplatňují se převážně jako keramická dielektrika. Dále sem patří 
pevné roztoky titaničitanů a zirkoničitanů olovnatých, které tvoří nejčastější základ 
piezokeramických hmot. 

Rozsáhlou skupinu keramických materiálů k použití v elektrotechnice a 
elektronice tvoří ferity. Jsou to sloučeniny, jejichž stálou složkou je oxid železitý 
v kombinaci s četnými jinými oxidy krystalujícími v několika význačných strukturách 
(spinelová, granátová apod.), s feromagnetickými vlastnostmi. Podobné složení mají 
některé další materiály, které se používají k výrobě prvků s teplotně silně závislým 
elektrickým odporem (termistory).  

Skupinu keramických materiálů s poměrně mladou historií představují hmoty 
tzv. oxidové (kysličníkové) keramiky. Jak je patrno z názvu, jde o keramiku se 
střepem z čistých jednoduchých kysličníků. V užším významu slova se do oxidové 
keramiky počítají hlavně vysoce žárovzdorné kysličníky (Al203,Ca0,Mg0,Be0,Th02 
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atd.). Zpravidla se do této skupiny nezahrnuje Ti02 - častěji se řadí k titaničitanům. 
Jde většinou o oxidové keramické hmoty slinuté bez přídavků taviv a dosahující 
vysoké chemické čistoty materiálu (99,9% základního oxidu ve střepu není výjimkou). 
Jsou to materiály používané pro zvlášť náročné technické účely (elektroniku, 
jadernou techniku, techniku vysokých teplot). 

Za nejmladší skupinu materiálů jemné keramiky lze považovat tzv. 
bezkyslíkatou keramiku. Jsou to keramické hmoty na základě karbidů, nitridů, boridů 
apod. Vyžadují někdy zvláštní způsob zpracování, odlišný od běžné keramické 
technologie. Často však dosahují zcela mimořádných technických parametrů (vysoké 
pevnosti v žáru, odolnosti proti teplotním nárazům, vysoké tepelné vodivosti apod.). 
   

3.4    Kompozitní materiály 
Složené materiály – tzv. kompozity, jsou heterogenní materiály tvořené 

dvěma, popř. více fázemi, obvykle rozdílného chemického složení, které se liší také 
svými fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. Jedna z fází tvoří matrici kompozitu a 
je spojitou fází. Sekundární fáze zpevňující matrici kompozitu je obvykle nespojitá, 
tvořená částicemi různého typu a tvaru. Vhodným výběrem vzájemných kombinací 
matrice – zpevňující fáze a volbou jejich vzájemného objemového poměru, je možné 
dosáhnout vysoké úrovně užitných vlastností kompozitů. 

Matrice kompozitu má v porovnání se zpevňující fází nižší pevnostní vlastnosti 
a větší plasticitu. Často je požadována také nízká hustota materiálu matrice. Základní 
funkcí matrice je přenos vnějšího zatížení na zpevňující fázi. Matrice dále spojuje 
částice zpevňující fáze, chrání je před mechanickým, popř. chemickým poškozením. 
Matrice odděluje jednotlivé částice zpevňující fáze a brání rozvoji křehkého porušení 
kompozitu. 

Zpevňující fáze má vysokou pevnost a modul pružnosti E (asi o řád vyšší než 
modul pružnosti matrice) a malou deformaci do lomu (1 až 2 %) při vysokém podílu 
pružné deformace. Zpevňující fáze přenáší převážnou část vnějšího zatížení. 

Rozhraní mezi matricí a zpevňující fází má v kompozitech významnou úlohu. 
Za součást rozhraní se považuje vrstva těsně sousedící se stykovou plochou, která 
bývá místně deformovaná vlivem rozdílných teplotních roztažností a modulů 
pružnosti obou fází. Výhodné vlastnosti kompozitů jsou podmíněny dobrou 
soudržností obou fází a potlačením chemických reakcí na fázovém rozhraní matrice 
– částice, které by mohly vést ke vzniku intermetalických fází, tzn. Křehké mezivrstvy 
s možností výskytu defektů. Pro určitý typ zpevňující fáze je proto nutné použít jen 
určité druhy matrice, popř. vytvořit vhodnou ochrannou vrstvu na povrchu zpevňující 
fáze. 

Kompozity je možné členit podle různých hledisek. Např. podle druhu matrice 
se rozlišují kompozity s kovovou, polymerní nebo silikátovou (keramickou) matricí. 
Podle druhu zpevňující fáze to mohou být kompozity s kovovou, skleněnou, 
keramickou fází, popř. kompozity zpevněné vláknovými monokrystaly (whiskery). 
Podle tvaru zpevňující fáze jsou to kompozity s částicovými zpevňujícími fázemi 
(kulovitými, deskovitými, tyčkovitými) a s vláknovými (průběžnými nebo krátkými) 
zpevňujícími fázemi 

Významnou vlastností složených materiálů je především jejich vysoká měrná 
pevnost a u některých druhů také dobrá žárupevnost nebo odolnost proti korozi 
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apod. Kompozity různého druhu se uplatnily v leteckých konstrukcích, v raketové 
technice, v dopravě, v chemickém průmyslu, ve výrobě sportovních potřeb aj. 
  

3.5 Kritéria volby vhodných materiálů pro praktické aplikace 
Primárním požadavkem při volbě materiálu pro danou aplikaci je téměř vždy 

pevnost materiálu. Pro splnění tohoto požadavku má konstruktér k dispozici velkou 
paletu materiálu. Na příklad hodnota meze kluzu u kovů se pohybuje v rozmezí 
přibližně od 5 MPa (cín a jeho slitiny) až do 2000 MPa (vysokopevné oceli, slitiny 
Co), u polymerů je pevnost v tahu v rozmezí cca 8 až 200 MPa. 

Při výběru proto musí spolurozhodovat další kriteria a to především: 
Materiálové charakteristiky. K těm patří především houževnatost, odolnost 

proti opotřebení, působení teploty, únavové vlastnosti, odolnost proti korozi atd.. 
Zvažování těchto charakteristik je podmíněno typem exploatace daného dílce 
(zatěžování statické, dynamické, cyklické, působení nízké či zvýšené teploty, korozní 
prostředí atd.). Dobrým vodítkem pro jejich zvažování mohou být různé materiálové 
databáze.     

Technologie výroby. Kromě samozřejmé podmínky realizovatelnosti      
technologie pro daný výrobek by měly být při výběru materiálu uplatňovány zejména 
poznatky o vlivu technologie na složení, strukturu a mechanické vlastnosti. Přednost 
by měly dostávat - pokud to umožní další kriteria - bezodpadové technologie, např. 
prášková metalurgie, přesné lití, umožňující maximálně využít materiálu a potlačit na 
minimum obrábění, tedy technologii spojenou s nejvyššími náklady. 

Materiálové a výrobní náklady. Ekonomičnost volby je komplexní problém a 
zdaleka se netýká jen ceny zvoleného materiálu a technologie jeho zpracování. I 
když se lze v literatuře setkat s pokusy o kvantifikaci tohoto procesu (např. vzorci, na 
základě kterých lze rozhodnout, zda se vyplatí nahradit stávající materiál materiálem 
dražším), neexistuje obecný návod na jeho řešení. Uveďme alespoň dva příklady. 
Cena vysoce legovaného materiálu může být velmi významná při výrobě 
rozměrného, hmotného výrobku a zcela zanedbatelná u výrobku malého, u kterého 
se např. navíc projeví pozitivní aspekty volby (vyšší životnost, zejména jde-li o 
součásti, jejichž výměna je spojena s odstávkou výroby, prostoji pro seřízení stroje 
apod., snadné dosažení komplikovaného tvaru objemovým tvářením, odpadnutí 
tepelného zpracování apod.). Náhrada oceli slitinou hliníku nebo polymerním 
materiálem se na prvý pohled může jevit nepříliš cenově výhodná. Do výpočtu 
ekonomičnosti volby je nutné zahrnout ale i např. nižší náklady na dopravu, 
povrchovou úpravu, obrábění (mj. např. i z titulu použití bezodpadové technologie 
vstřikováním). 

Ekologičnost použití zvoleného materiálu. Opět se jedná o mnohostranný 
problém. Dopad zvoleného materiálu na životní prostředí (přímý nebo nepřímý) má 
mnoho aspektů a je obtížně kvantifikovatelný. 

Jiná kriteria. Dále je třeba zvážit sortiment polotovarů, omezení daného 
výrobního zařízení, věrohodnost vstupních dat tj. do jaké míry zkouška definuje 
vlastnosti materiálu, jak dobře vzorek simuluje poměry v reálné součásti, znalost 
zatížení a prostředí atd. 
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3.5.1  Nástroje pro volbu materiálu 
Při obrovském a stále rostoucím sortimentu materiálu má i ten nejzkušenější 

odborník problém zvolit správný materiál, při zvážení všech kriterií a optimálním 
využití vlastností materiálu. Naštěstí existují určité cesty k usnadnění toho problému. 

Prvá pomůcka vychází z mnohaletých zkušeností konstruktérů a 
materiálových odborníků v různých oblastech výrobních činností. Díky ní existují 
různé formy kategorizace konstrukčních materiálů, naznačující prioritní oblasti jejich 
použití. Tak např. jsou materiály členěny podle průmyslových odvětví, na materiály 
pro energetiku, pro chemický průmysl, elektroniku, letectví, medicínské účely atd., či 
podle vlastností (vysocepevné, otěruvzdorné, žáropevné, korozivzdorné atd.). Takto 
uspořádané je nalezneme v různých příručkách, knižních či počítačových databázích 
apod. Taková kategorizace ovšem skrývá i velké nebezpečí - jsou to v podstatě 
jakési klapky na očích, které mohou způsobit přehlédnutí materiálu pro daný účel 
vhodnějšího. 

Už zmíněné knižní a zejména počítačové databáze (materiálové databanky) 
jsou dalším z nástrojů pro volbu materiálu. Nejjednodušší, pasivní databáze jsou 
v podstatě poněkud pohodlnější formou „listování“ v příručce - umožňují získat údaje 
o vybraných materiálech (obvykle řazených podle určité kategorizace, např. některé 
z výše uvedených) a provádět převody z ČSN na normy zahraniční. Vyšší formou 
jsou databáze, které můžeme označit jako aktivní, dovolující provádět průnik 
vybraných parametrů, tj. hledat vhodný materiál na základě zadané množiny 
vlastností (např. vyhledat ocel o mezi kluzu 900 MPa, svařitelnou a odolnou proti 
působení vodního prostředí). Nejvyšší, bohužel zatím vzácnou formou jsou 
inteligentní databázové systémy, specializované na určitou problematiku (např. 
jadernou energetiku), obsahující obvykle několik typů databází (např. materiálovou 
databanku, výsledky zkoušek ocelí pro jaderné reaktory, korozní databázi apod.) a 
také expertní systém. Takový databázový systém dovolí, byť jen pro určitou 
specifickou oblast, optimální volbu materiálu při zvažování všech, nebo téměř všech, 
výše uvedených hledisek. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


