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6.1 Úvod do problematiky 

Většina předmětů denní potřeby je vyrobena z různých druhů kovů, dřeva, 
skla, plastů apod. Z hlediska fyziky jsou to pevné látky. Patří mezi ně led, kosti, 
srst, horniny. Pevné látky si zachovávají svůj tvar, jestliže na ně nepůsobí vnější 
síly. Tím se výrazně liší od kapalin, které jsou tekuté a zachovávají pouze svůj 
objem. Zejména se pevné látky liší od plynů, které se rozpínají do celého 
prostoru, ve kterém jsou uzavřeny. 

Tato kapitola se bude zabývat především mechanickými a tepelnými 
vlastnostmi – jako je pevnost, teplotní roztažnost, pružnost křehkost… 
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6.2 Krystalické a amorfní látky 

Obrovský počet látek i rozmanitost jejich vlastností nelze studovat jinak, 
než že si je vhodně roztřídíme. Nejjednodušší je jejich rozdělení na látky 
krystalické a amorfní. 

6.2.1 Krystalické látky  

Jsou charakterizovány pravidelným uspořádáním částic (atomů, molekul, 
iontů), z nichž jsou složeny. Někdy se vyskytují jako monokrystaly. Uvnitř 
monokrystalu jsou částice uspořádány pravidelně tak, že jejich určité rozložení 
se periodicky opakuje v celém krystalu. Toto uspořádání nazýváme 
dalekodosahové uspořádání (uspořádání na velkou vzdálenost). Toto 
uspořádání způsobuje, že některé monokrystaly mají pravidelný geometrický 
tvar.  

Monokrystaly některých látek se nacházejí v přírodě -  kamenná sůl, 
vápenec, křemen a jeho barevné odrůdy, diamant, granát.  

Vyrábějí se také uměle, umělý drahokam rubín, rovněž polovodičové 
látky se vyrábějí uměle. 

Typickým znakem monokrystalů je anizotropie. Anizotropní látky mají 
některé fyzikální vlastnosti závislé na směru vzhledem ke stavbě krystalu. Např. 
kousek slídy se lehce štípe na tenké lístky v určitých rovinách. Rozdělit slídu ve 
směru kolmém k těmto rovinám je obtížné. 

Většina krystalických látek jsou polykrystaly. Patří mezi ně např. všechny 
kovy, různé zeminy, prach. Polykrystaly se skládají z velkého počtu drobných 
krystalků – zrn. Uvnitř zrn jsou částice uspořádány pravidelně, vzájemná poloho 
zrn je však nahodilá. 

Různá orientace zrn způsobuje, že polykrystaly jsou izotropní (isis = 
stejný, tropos = směr, způsob). To znamená, že vlastnosti těchto látek jsou ve 
všech směrech stejné. Např. kovová tyč se s rostoucí teplotou roztahuje do všech 
směrů stejně.  
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6.2.2 Amorfní látky 

mají strukturu, která se vyznačuje krátkosahovým uspořádáním. Kolem 
vybrané částice jsou částice k ní nejbližší rozloženy přibližně pravidelně, ale 
s rostoucí vzdáleností se pravidelnost uspořádání částic porušuje. 

Mezi amorfní látky patří pryskyřice, asfalt, vosk, sklo, plasty a další. Jsou 
to látky zpravidla izomorfní. Rozbijeme – li například sklo, vzniknou 
nepravidelné střepiny. 

Zvláštní skupinu amorfních látek organického původy tvoří tzv. polymery. 
Dlouhé makromolekuly polymerů jsou různě propleteny, vytvářejí sítě. Mezi 
polymery patří kaučuk, celulóza, bavlna, celofán, termoplasty. 
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6.3 Ideální krystalová mřížka 

Je-li prostorová pravoúhlá krystalová geometrická mřížka obsazena 
pravidelně rozloženými částicemi, vznikne hmotný útvar, který nazýváme 
ideální krystalová mřížka. 

Základní krychle obsazená určitým způsobem částicemi se nazývá 
základní nebo také elementární buňka krystalu, který patří do krychlové 
soustavy. 

Řazením velkého počtu základních buněk podél jejich prodloužených 
hran vznikne krystal libovolných rozměrů. V prostoru se tak vytvoří soustava 
pravidelně rozložených částic pevné látky, kterou nazýváme ideální krystalová 
mřížka.  

 

Kubická základní buňka může být: 

 

 Prostá 

Po

nma 334,0  
Obrázek 1 - Model základní buňky - Model polonia alfa 
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 Plošně a prostorově centrované 

 
Al

Fe

nma 405,0 nma 287,0

 
Obrázek 2 - Model základní buňky – a.) Model hliníku, b.) Model železa alfa 

 

Délka základní buňky se nazývá mřížkový parametr a (také se používá 
mřížková konstanta). 

 

Cl

Na

 
Obrázek 3 - Model prostorového uspořádání iontů v buňce NaCl 
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6.4 Poruchy krystalové mřížky 

V reálném krystalu vždy existuje mnoho odchylek od pravidelného 
uspořádání částic. Každý krystal má ve své struktuře poruchy (defekty). 

Rozdělujeme je na dva základní druhy: 

 Bodové  

 Čárové 

Nejjednoduššími poruchami krystalové mřížky jsou bodové poruchy, 
které dále dělíme na: 

 Vakance 

 Intersticiální poloho částice 

 Příměsi 

 

 
Obrázek 4 - Bodové poruchy 

 

6.4.1 Vakance  

Je porucha vzniklá neobsazením rovnovážné polohy částice v krystalové 
mřížce. Slovo vakance znamená volné místo nebo uvolnění z místa. Příčinou 
této poruchy může být tepelný kmitavý pohyb částic, který způsobí, že se 
některým částicím podaří uniknout ze svého místa a toto místo zůstane 
neobsazeno. Vakanci lze také vytvořit ozářením krystalu elektrony, ionty nebo 
neutrony. Rovněž kovové slitiny jsou náchylné k tvorbě vakancí. 
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6.4.2 Intersticiální poloha částic  

Projevuje se tím, že částice je v místě mimo pravidelný bod krystalové 
mřížky. Z latiny slovo intersticiální znamená uložený v mezeře. Tento druh 
poruchy souvisí s vakancí. Částice uvolněná ze své rovnovážné polohy se může 
přesunout buď na povrch krystalu, nebo zůstane uvnitř v intersticiální poloze. 

6.4.3 Příměsi (nečistoty)  

Jsou cizí částice, které se vyskytují v krystalu daného chemického složení. 
Tato částice se může nacházet buď intersticiální poloze, nebo nahrazuje vlastní 
částici mřížky. Příkladem prvního typu je snadná absorpce (vstřebávání) atomů 
vodíku, uhlíku, kyslíku v kovech. Např. počet a uspořádání atomu uhlíku 
v mřížce kovu má vliv na vlastnosti různých druhů oceli. Příkladem druhého 
typu příměsi jsou atomy různých prvků – např. boru nebo fosforu, vpravené do 
čistého krystalu křemíku nebo germania. Tím se výrazně ovlivní elektrická 
vodivost látky. Dalším příkladem jsou uměle vytvořené monokrystaly. 
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6.5 Typy krystalů podle vazeb mezi částicemi 

Mezi částicemi krystalické látky vždy působí vazebné síly, tyto síly 
k sobě vážou částice, z nichž se krystal skládá. 

 Z Chemie znáte hlavní vazby: iontová, kovalentní kovová, vodíková a 
vazba van der Waalsova. Tomu odpovídají i krystaly. 

 

6.5.1 Iontové krystaly 

Patří sem krystaly alkalických halogenidů – NaCl, KBr, oxidy alkalických 
zemin CaO. Tyto krystaly jsou značně tvrdé, mají vysokou teplotu tání (500 °C). 
K rozrušení mřížky a k oddálení iontů na velkou vzdálenost je potřeba velká 
vazebná energie. Jsou velmi křehké. Jsou dobrými izolanty. Pro viditelné světlo 
jsou propustné, pohlcují infračervené záření 

 

6.5.2 Kovalentní (atomové) krystaly 

Atomy jsou spojeny kovalentními vazbami, tato vazba je tvořena dvojicí 
elektronů (vazebným elektronovým párem). Na rozdíl od iontové vazby, kde 
každý iont působí na všechny blízké ionty, směřuje u kovalentní vazby působení 
daného atomu pouze k tomu atomu, s nímž sdílí společný elektronový pár. 
Příkladem této vazby – vazba Křemíku, tvoří se velmi stabilní makrokrystal 
křemíku. 
Kromě křemíku sem patří např. diamant, cín. Charakteristické je, že atomy 
v celém krystalu jsou pravidelně uspořádány. Tyto krystaly mají vysokou 
teplotu tání, jsou velmi tvrdé, diamant je nejtvrdší krystal. Používá se pro 
technické opracování materiálů – broušení, řezání. 
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6.5.3 Kovové krystaly 

Jsou krystaly s kovovou vazbou. Mřížka kovu se skládá z kladných iontů, 
mezi nimiž se pohybují valenční elektrony – takzvaný elektronový plyn. 
Důsledkem kovové vazby je malá pevnost, zároveň se tyto krystaly vyznačují 
dobrou kujností a tažností. Jsou dobře tepelně i elektricky vodivé. Jsou 
neprůhledné. 
 

6.5.4 Krystaly s vodíkovou vazbou 

Patří sem krystaly ledu H2O. Každá molekula má 4 sousedy, s nimiž je 
spojena vodíkovými vazbami. Molekuly jsou uspořádány ve velkých skupinách, 
jsou stabilní a tvoří ledové krystaly. V kapalném skupenství má je molekula H2O 
méně stabilní.  Led má větší hustotu než voda – vznáší se na vodě. 

 

6.5.5 Molekulové krystaly 

Jsou složeny z látek navzájem vázaných van der Walsovou vazbou. 
Tvoří inertní plyny s jednoatomovými molekulami. Jsou stabilní jen za velmi 
nízkých teplot. Molekulové krystaly tvoří jod, chlor, kyslík, vodík, methan. 
Molekulové krystaly jsou měkké a mají nízkou teplotu tání ve srovnání 
s atomovými krystaly. 

 

V reálných krystalech se nejčastěji uplatňuje více než jeden typ vazby. 
Příkladem kombinace vazby kovové a kovalentní jsou karbidy. Jsou mimořádně 
Tvrdé, těžko tavitelné, dobře chemicky odolné. 
Příkladem vazby kovalentní a molekulové je grafit (tuha). Snadno se otírá, má 
dobré mazací vlastnosti. 
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6.6 Deformace pevného tělesa 

Pevné vazby mezi částicemi pevných látek způsobují, že tělesa z těchto 
látek zachovávají svůj tvar. Ke změně tvaru je třeba vynaložit práci vnějších sil. 
Dojde ke změně vzájemné polohy mezi částicemi. Ty se od sebe oddálí, 
přiblíží… Někdy nemusí dojít ke změně tvaru, ale ke změně rozměrů, změněn 
objemu. Toto všechno znamená deformaci tělesa. 

Deformace tělesa je změna rozměrů, tvaru nebo objemu tělesa způsobená 
vnějšími silami. 

Deformace může být: 

 Pružná (elastická) jestliže se těleso vrátí k původnímu tvaru, 
jakmile přestanou působit vnější deformační síly 

 Trvalé (plastická), která trvá i po odstranění vnějších sil 

6.6.1 Typy deformací 

 Deformace tahem – na těleso působí dvě síly se směry ven z tělesa 

 

 
Obrázek 5 - Deformace tahem 

 

 Deformace tlakem – dvě stejně velké síly působí dovnitř tělesa  

 

 
Obrázek 6 - Deformace tlakem 
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 Deformace ohybem – nosník podepřený na obou koncích 

 

 
Obrázek 7 - Deformace ohybem 

 

 

 Deformace smykem – deformující síly působí na jeho dolní a horní 
podstavu 

 

 
Obrázek 8 - Deformace smykem 
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 Deformace kroucením – vzniká například, působí-li například na 
koncích tyče dvě dvojice sil. Tato deformace nastává u spirálových 
pružin. 

 

+F

+F

-F

-F
 

Obrázek 9 - Deformace kroucením 

 

 Deformace nýtu 

 

 
Obrázek 10 - Deformace nýtu 

 

Síly pružnosti FP vznikají v pevném tělese deformovaném vnějšími 
silami. Je-li těleso deformováno tlakem nebo tahem, je velikost síly pružnosti FP 
rovna velikosti deformující síly F. 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 

Napětí  je definováno vztahem 
S
FP , kde FP je velikost síly pružnosti 

působící kolmo na plochu příčného průřezu o obsahu S. Napětí při deformaci 
tahejme způsobené vnější silou. Toto napětí je napětí v tahu nebo normálové 
napětí. 

Mez pružnosti E je největší hodnota normálového napětí, při kterém je 
deformace ještě pružná. 

Mez pevnosti P je největší hodnota normálového napětí, při kterém se 
neporuší soudržnost materiálu. 

 

Mez pružnosti

Mez pevnosti 

F [N]

l [mm]

 
Obrázek 11 - Po překročení meze pevnosti dojde k porušení materiálu 
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Materiály z hlediska pružnosti můžeme dělit na: 

 Pružné (elastické) materiály, u nichž ani poměrně vysoké napětí 
nevyvolá trvalou deformaci (ocel) 

 Plastické materiály se účinkem vnější síly deformují a podrží si 
deformovaný tvar (plastická hlína) 

 Křehké materiály, u nichž je mez pevnosti nižší než mez pružnosti 
a nemůže vzniknout trvalá deformace (sklo) 
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6.7 Hookův zákon 

Při deformaci tahem vnější síly způsobí, že tyč zvětší svou délku 
z původní hodnoty l na hodnotu l1.  

Vypočítáme lll l   (prodloužení tyče). 

Relativní prodloužení je definováno: 
l
l

  

Při pružné deformaci tahem je relativní prodloužení přímo úměrné 
normálovému napětí a platí:   En  

E – modul pružnosti v tahu. 

Závislost normálového napětí na relativním prodloužení (získaná 
měřením) se nazývá křivka deformace. 

Následující grafy ukazují několik různých křivek deformace. Jejich tvar se 
mění v závislosti na zkoušeném materiálu – složení materiálu má vliv na tvar 
křivky, má různou pevnost, tažnost…. 

Další obrázky znázorňují další prováděné zkoušky – tvrdost – do 
kovového materiálu se vtlačují předměty ve tvaru kuličky nebo hranolu, měří se 
míra vtlačení – zjistí se tvrdost materiálu. 
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6.7.1 Tahová zkouška č. 1 

 
Obrázek 12 - Tahová zkouska č. 1 

 

Zkouška představuje záznam poměrně málo plastické oceli s nevýraznou 
mezí kluzu. V tabulce hodnot představuje Rp02- smluvní mez kluzu 
odpovídající 0,2% plastické deformace. 

Rm - mez pevnosti, A - tažnost , Z - kontrakce, a - počáteční průměr 
vzorku kruhového průřezu. 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 

6.7.2 Tahová zkouška č. 2 

 
Obrázek 13 - Tahová zkouška č. 2 

 

Zkouška představuje poměrně tvárnou ocel s výraznou mezí kluzu. 

Rel - dolní mez kluzu, Reh - horní mez kluzu. 

 

Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.

http://www.novapdf.com


 

6.7.3 Tahová zkouška č. 3 

 
Obrázek 14 - Tahová zkouška č. 3 

 

Zkouška představuje tvárnou litinu s minimální plastickou deformací. 
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6.7.4 Zkouška tvrdosti č. 1 

 

 
Obrázek 15 - Zkouška tvrdosti č. 1 

 

HV30 představuje záznam měření tvrdosti metodou Vickers s použitím 
zatížení o velikosti 30kg. 
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6.7.5 Zkouška tvrdosti č. 2 

 
Obrázek 16 - Zkouška tvrdosti č. 2 

 

Tvrdost HB představuje záznam měření tvrdosti metodou Brinell. Použita 
byla tvrdokovová kulička o průměru 2,5mm, s použitým zatížením 187,5kg. 
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6.8 Teplotní roztažnost pevných těles 

Při změně teploty pevných těles dochází ke změně jejich rozměrů. 
V průběhu roku se mění délky drátů natažených mezi sloupy nebo stožáry 
elektrického vedení. Totéž koleje při působení teplot během roku – dilatační 
spáry. 

Pokus: Měděná kulička volně procházející kovovým kruhem po zahřátí 
v tomto kruhu uvázne. 

1t 12 tt 

 
Obrázek 17 - Demonstrace teplotní roztažnosti kovové kuličky 

 

V těchto případech mluvíme o teplotní roztažnosti pevných těles. 

Fyzikální jev spočívající ve změně rozměrů tělesa při změně jejich teploty 
nazýváme teplotní roztažnost. 

U tyčí, drátů a trubic nás především zajímá délková teplotní roztažnost.  

Zvýšíme-li teplotu tyče, dojde k prodloužení. 

Prodloužení tyče je přímo úměrné počáteční délce tyče a přírůstku teploty. 
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Tento poznatek vyjadřujeme vztahem:   11 1 ttll    kde: 

α – teplotní součinitel délkové roztažnosti, jednotka K-1. 

 

Se změnou rozměrů tělesa z pevné látky se při změně teploty mění objem 
tělesa. Jev nazýváme objemová teplotní roztažnost. 

 
Tento poznatek vyjadřujeme vztahem:   11 1 ttVV    

β – teplotní součinitel objemové roztažnosti, jednotka K-1. 

 
Vztah mezi těmito součiniteli je následující:   3  

 

Příklad: 

Měděný drát má při teplotě  - 5 °C délku 21,55 m.  

Jakou délku má drát při teplotě 30 °C? O jakou délku se drát prodloužil? 

 

t1 = -5°C, t = 30 °C, l = 21,55 m, α Cu= 1,7.10-5 K-1, l1 = ? ∆l= ?, teplotní rozdíl je 
35°C  

l = 21,55 (1+1,7.10-5 . 35) m = 21,56 m 

∆l= l – l1 = 21,56 – 21,55 = 0,01 m = 1 cm 

 

6.8.1 Teplotní roztažnost pevných těles v praxi 

Některé příklady uplatnění v praxi: 

Ocelové konstrukce se zahříváním roztahují. Např. mostní konstrukce 
nesmí být připevněna k pilířům, ale pouze položena na ocelových válcích. Tím 
se může mostní konstrukce při prodlužování nebo zkracování posunovat.  
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Obrázek 18 - Umístění kovové mostní konstrukce na ocelové válce 

 

Při napínání kovových lan a drátů v létě se musí počítat se zkrácením, 
musí se proto ponechat dostatečný průvěs. 

Kovové kotle se nikdy nezazdívají, protože by se nemohly volně 
zvětšovat jejich rozměry při zahřátí. 

Různorodé materiály podrobené teplotním změnám lze trvale spojit jen 
tehdy, mají-li přibližně stejné teplotní součinitele délkové roztažnosti. Např. 
stejná teplotní roztažnost oceli a betonu zajišťuje pevnost a stálost 
ocelobetonových konstrukcí. 

Délková měřidla, odměrné válce, baňky, pipety udávají správnou hodnotu 
délky nebo objemu jen při teplotě, pro kterou byly opatřeny stupnicí. 
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