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Téma č. 84 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/Strojírenská 

technologie 

Vlastnosti technických materiálů 

Abychom mohli určit vhodnost jednotlivých materiálů k použití pro 

konkrétní výrobky, musíme znát vlastnosti těchto materiálů. Vlastnosti 

technických materiálů jsou dány především jejich chemickým složení a 

strukturou. Tyto vlastnosti dělíme na fyzikální, chemické, mechanické a 

technologické. 

Fyzikální 

 Hustota (ϱ) - je dána poměrem hmotnosti m k objemu V.  

m 
ϱ = -------- 

V 
 Teplota tání a tuchnutí (˚C) - jsou to teploty, při kterých látka mění své 

skupenství 

 Délková a objemová roztažnost - je prodloužení délky nebo zvětšení 

objemu vlivem zvýšení teploty materiálu 

 

http://www.google.cz/imgres?q=koleje+poprask%C3%A1n%C3%AD&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=PHAvtwh69fHvTM:&imgrefurl=http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/110104-snezeni-nahradil-tuhy-mraz-ktery-lame-kolejnice/&docid=fE-qXUxwLyK0QM&imgurl=http://img6.ct24.cz/multimedia/videos/image/727/medium/218004.jpg&w=512&h=295&ei=vj5eT5nxKYPd4QSQ0vTVDw&zoom=1
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 Smrštivost - znamená zkrácení délky, nebo zmenšení objemu vlivem snížení 

teploty materiálu  

 Tepelná vodivost - schopnost přenášet tepelnou energii 

 Elektrická vodivost -  schopnost vést elektrický proud 

 

 Magnetické vlastnosti - určují chování materiálů v magnetickém poli 

 

Chemické  

 Odolnost proti korozi - schopnost materiálů odolávat oxidaci 

 

 Žárovzdornost - schopnost odolávat opalu 

 Žáropevnost - schopnost materiálu dlouhodobě přenášet větší namáhání i 

za vyšší teploty 

http://www.google.cz/imgres?q=vysok%C3%A9+elektrick%C3%A9+veden%C3%AD&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=qKrsg9In30ZISM:&imgrefurl=http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/komentar-konec-levne-energie.aspx&docid=fFnZm7ImcRdn8M&imgurl=http://www.nazeleno.cz/Files/FckGallery/Nov%C3%BD WinRAR ZIP archiv.zip/elekt%C5%99ina-noc.jpg&w=849&h=565&ei=mD9eT5r2JeSD4gTMnoHDDw&zoom=1
http://www.google.cz/imgres?q=zreziv%C4%9Bl%C3%A1+kr%C3%A1sa&hl=cs&gbv=2&biw=1600&bih=746&tbm=isch&tbnid=m0h1Y3j2j-wYMM:&imgrefurl=http://www.abicko.cz/clanek/aktuality/11739/anglicaky-nebo-vraky-zprasena-auticka-jsou-proste-paradni.html&docid=R6p-IrD-NYS98M&imgurl=http://img.abicko.cz/img/5/article/1162763_auto.jpg&w=490&h=328&ei=M0BeT_jfBcSN4gSH54G-Dw&zoom=1
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Mechanické 

 Pružnost - schopnost materiálu se působením napětí deformovat a po 

odstranění tohoto napětí se vrátit do původního stavu 

 Pevnost - udává největší napětí, kterého je potřeba k rozdělení materiálu na 

dvě části, rozeznáváme pevnost v tahu, tlaku, krutu, střihu a ohybu 

 Tvrdost - definujeme jako odpor, který klade materiál proti vnikání cizího 

tělesa 

 Tvárnost - schopnost měnit v tuhém stavu bez porušení svůj tvar 

 Houževnatost - schopnost odolávat bez porušení velkým napětím a 

deformacím 

 Křehkost - malá odolnost proti deformacím 

Technologické – udávají vhodnost materiálů pro určitý způsob 

zpracování 
 

 Tvárnost – schopnost trvalé deformace bez porušení celistvosti 

 Svařitelnost - schopnost materiálů vytvořit ze dvou částí nerozebíratelný 

celek některým ze způsobů svařování 

 Slévatelnost -  je označení souboru vlastností nutných k vytvoření dobrého 

odlitku 

 Obrobitelnost - je označení pro chování materiálu při obrábění řeznými 

nástroji (soustružení, frézování, hoblování, vrtání apod.) závisí na tvrdosti a 

houževnatosti materiálu 

 Odolnost proti opotřebení – schopnost odolávat nežádoucímu oddělování 

částeček materiálu 

Zdroje: Otakar Bothe, Strojírenská technologie I, SNTL Praha 1983, 04-205-84 
Zdroj: http://www.google.cz/obrázky 


