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Shrnutí  
Pro Vive Innovation B.V byly zkoumány mechanické vlastnosti výrobků vyrobených z TPC 
(kompozitů z plastů a textilu). Produkty, kterých se ověřování týkalo (zkoumané produkty) se 
používají u přístavních mol, obkladů budov, přístavišť a a oplocení. Zahrnuté výrobky jsou použity 
v několika variantách jako například mola, obklady, přístaviště a oplocení.  

Výsledky měření jsou uvedeny v tabulce 1.  

Je nutno uvést, že jádra výrobků obsahují dutinky a tudíž výrobky mají menší pevnost a modulus. 
Pro použití, pro které tyto výrobky určeny, tyto dutinky nejsou žádným problémem.  

 

Tabulka 1   Shrnutí výsledků  

Vlastnost Kruhová deska Čtvercový profil Prkno 
Modul v ohybu (MPa) 975 ± 75 800 ± 200 1130 ± 20 
Mez pevnosti v ohybu (MPa) 10 ± 1 10 ± 2 17 ± 1 
Prodloužení v ohybu k 
přetržení (%) 

1.8 ± 0.2 2.5 ± 0.1 4.1 ± 0.1 

E-modulus (MPa) 440 ± 100 610 ± 40 430 ± 100* 

Pevnost v tahu (MPa) 8.1 ± 1.7 8.3 ± 0.7 3.1 ± 1.1* 

Protažení při přetržení (%) 7.4 ± 1.4 6.8 ± 1.1 2.9 ± 0.6* 

Absorpce vody   < 0.5 % 
Smrštění po 100 °C  < 0.3 %  < 0.3 % 
Koeficient tepelné 
roztažnosti (1/°C) 

(7±2)x10-5  (7±2)x10-5 

Hustota (specifická hmotnost 
v kg/m3) 

1050 ± 10 1060 ± 10 1050 ± 10 

Kríp (snížení v dekádě) 20%  20% 
*) Test vzorků z jádra obsahující mnoho dutinek.  
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1 Shrnutí 

 Vive Innovation BV dodává podpěry (sloupy), trámy a prkna vyrobené z recyklované 
 textilie a syntetického materiálu. Na trhu se tento materiál nazývá TPC (kompozity z 
 plastů  a textilu). Tyto produkty mají různé využití jako například přístavní mola, 
 obklady, přístaviště a oplocení.  

 TPC obsahuje vlákno a umělou hmotu (LDPE= nízkohustotní polyetylen). Poměr vlákna 
 a umělé hmoty může být různý, což ovlivňuje výsledné vlastnosti a kvalitu různým 
 způsobem.  

 Vive Innovation BV potřebuje osvědčení nebo nějaký podobný druh dokumentu, který 
 garantuje kvalitu těchto výrobků. Tento dokument musí potvrdit funkční vlastnosti a 
 očekávanou životnost.  

 Výsledky měření popsané v této zprávě slouží jako základ pro vypracování písemné  
 dohody nebo certifikátu s firmou Kiwa. 

 Druhá kapitola popisuje zkoumané výrobky (čtvercové profily, podpěry /sloupy/ a 
 desky  pro mola) a použité testovací metody.  

 Výsledky měření jsou popsány v kapitole 3. 

 Výsledky jsou vyhodnoceny v kapitole 4. 
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2  Experimentální část 

2.1 Materiály 

 Výrobky poskytnuté Vive Innovation BV jsou znázorněny v tabulce 2.1.   

 Pro účely nakládání s těmito výrobky firmou Kiwa, jsou tyto výrobky opatřeny Kiwa kódem.  

 Tabulka 2.1.   Obdržené (testované) výrobky. 

Výrobky Množství Rozměry Kiwa kód 
Kulaté podpěry (sloupy) 1 Ø90x2200 mm OV 2015-011 
Čtvercové profily 1 85x85x2500 mm OV 2015-013 
Prkna pro mola 1 38x95x2500 mm OV 2015-012 
Ostatní (výrobky) 2 

1 
18x86x560 mm 
9x86x560 mm 

OV 2015-014 

 

 
 Obrázek 2.1   Výrobky předané k testování 

2.2  Měření 
 Krátkodobé funkční vlastnosti, které mají být popsány jsou: 
  1 Tuhost, pevnost odolnost vůči ohybu, pokud možno finálního výrobku; 
  2 Tuhost (E modul), pevnost a odpor proti působení tahu u vzorků testovaných 
   výrobků 
  3 Vliv zatížení konců 
  4 Smrštění po ohřívání 
  5 Tepelná roztažnost u vzorků vybraných z finálních produktů. tepelné  
   expanze získány  z konečných výrobků.  

 Dlouhotrvající měření:  
  6 Absorpce vody 
  7 Chování při ohybu 

 
Ještě navíc bylo požadováno, aby byl stanoven vliv UV degradace. Toto stanovení nebylo 
zatím provedeno protože to vyžaduje dlouhé a nákladné měření, které musí být provedeno 
až na výsledném výrobku. Z pohledu složení výrobku je lze očekávat, že UV degradace 
(opotřebení) nebude mít za následek měřitelné (znatelné) zhoršení mechanického chování 
ale, pouze změnu barvy (nežádoucí) viditelného zbarvení. Toto musí být jednou 
v budoucnu také provedeno. 
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Požadovaná provedená měření jsou uvedena v tabulce 2.2 
 
Tabulka 2.2.   Seznam provedených měření: 

Vlastnost Standard 
(norma) 

Veličina (jednotky) Poznámky 

Pevnost (tuhost) v ohybu ISO 178 Modulus (MPa)  
Pevnost (síla) v ohybu ISO 178 Síla (MPa)  
Protažení při přetržení ISO 178 Protažení v %  
Deformace tahu ISO 899 Deformační křivka  

E-modulus ISO 527 Modulus (MPa)  

Mez pevnosti v tahu ISO 527 Síla (MPa)  

Prodloužení při přetržení ISO 527 Prodloužení v %  
Vliv zatížení konce  Síla vlivu Patentovaná metoda 
Tepelná roztažnost    Patentovaná metoda 
Absorpce vody   Patentovaná metoda 
Hustota (specif. hmotnost)   Patentovaná metoda 
Kríp ISO 899 Modulus (MPa) Upravená metoda 

 
 Test ohybnosti (ISO 178) 

 
Obrázek 2.2. Nastavení prkna pro molo ke stanovení krípu v ohybu při tříbodovém zatížení  

Pro test ohybu, bylo zvoleno podepřené prkno o délce 800mm (obrázek číslo 2.2.) 
Rychlost zátěže je 50 mm/min při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti vzduchu 50%.  
Modul je vypočítán za použití vzorce níže.  

 
kde F je zatížení, δ je odchylka, E je modul, I je moment ohybu, L podpořená délka, b šířka a 
d tloušťka testovaného vzorku.  
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Kde r je poloměr testovaného vzorku.  
 
Síla v ohybu byla vypočítána použitím vzorce: 

 
Kde F je zatížení ve zlomu a y je dáno vzorcem:  

 
Test tahu dle ISO 527 
Série 5 testovaných vzorků pro tahovou zkoušku je znázorněn na obrázku 2.3. 

 
Obrázek 2.3  Vzorky pro tahovou zkoušku vyhovující normě  ISO 527- 2 z molové desky. 
 
Testy tahu byly provedeny při tažné rychlosti 50 mm/min při teplotě 23 °C a relativní 
vlhkosti vzduchu 50%.  
 
Dopad zatížení konce  
Byly provedeny pádové testy na konci kulaté podpěry (sloupu) a na čtvercovém profilu při 
pokojové teplotě a za použití závaží 12.5 kg. Výšky pádu byly: 1, 1.5 a 1.8metrů. Upuštěné 
závaží mělo průměr 50mm.  
 
Tepelná roztažnost 
Tepelná roztažnost byla stanovena za použití vzorků obdélníkového tvaru (kvádru 
150x15x3mm) které byly získány z podpěry a z prkna. Roztažnost v délce při zahřátí 
vzorků rychlostí 1° C/min byla měřena v teplotním intervalu od 20 do 100 °C.  
 
Sražení  
Byla měřena změna v délce testováním několika vzorků (viz tepelná roztažnost) po ohřátí 
na 100°C.  
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Absorpce vody 
Absorpce vody byla stanovena ponořením testovaných vzorků (o rozměrech 190x90x5 mm 
a uříznutím z prkna) ve vodě po dobu 48 hodin. Bylo zjištěno, že váha se po dobu měření 
nezvýšila.  
Testovaný vzorek byl poté usušen za vyšší teploty. Úbytek váhy bylo použit ke stanovení 
absorpce vody . 
 
Hustota (specifická hmotnost) 
Hustota (spec. hmotnost) kulatých podpěr (sloupů), prken a čtvercových profilů byla 
stanovena vážením vzorků a určením jejich objemu změřením jejich rozměrů.  
 
Kríp  
Prodloužení bylo stanoveno u obdélníkovými testovaných vzorků (kvádr 150x15x3mm) 
které byly získány z podpěr (sloupů) a prken. Testované vzorky byly zahřívány rychlostí 
1°C/min do 100 °C a poté byly ochlazeny stejnou rychlostí.  
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3 Výsledky 
 
3.1 Zkoušky ohebnosti 
 Výsledky měření zkoušek ohebnosti jsou graficky zobrazeny na obrázku 3.1 

 
 Obr. 3.1 Zatížení versus odchylka u testovaných vzorků (viz tabulka 3.1.)  
  
 Výsledky měření testovaných vzorků jsou znázorněny v Tabulce 3.1. 
 
 Tabulka 3.1 Přehled výsledků měření ohybu: Eini: modul ohybu získaný  
  z počátečního sklonu; σbreak: mez pevnosti v ohybu; εbreak: prodloužení při přetržení.  

Testovaný vzorek Eini (MPa) σbreak (MPa) εbreak (%) Poznámky 
2015-011/1 900 10 1.6 Polokruhová podpěra (sloup) 
2015-011/2 1050 11 1.9 Polokruhová podpěra (sloup) 
2015-012/1 1150 17 4.1 Prkno; seříznuté příčně 
2015-012/2 1100 17 4.1 Prkno; seříznuté příčně 

2015-012/3 1150 18 4.2 Prkno; seříznuté příčně 

2015-013/1 900 11 2.5 Čtverec vrchní vrstva (3cm) 

2015-013/2 600 8 2.4 Čtverec prostřední vrstva (3 cm) 
2015-013/3 900 11 2.6 Čtverec spodní vrstva (3cm) 
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3. 2  Tahové zkoušky: 
 
Výsledky měření tahových zkoušek jsou graficky znázorněny v obrázcích 3.2.-3.4. 

 
Obrázek 3.2.  Zatížení (N) versus prodloužení (mm); menší vzorový test; 

kulatá podpěra (sloup)  
 

 Výsledky měření testovaných vzorků, znázorněných na obr. 3.2, a jsou převedeny do 
 tabulky 3.2 pro testované vzorky získané z kulaté podpěry (sloupu). Zde je nutno  
 poznamenat, že tyto testované vzorky jsou vzaty z vnější vrstvy sloupu, protože jádro 
 sloupu obsahuje mnoho dutinek. Proto bylo nutné použít menší testované vzorky. Délka a 
 šířka těchto testovaných vzorků ze sloupu jsou poloviční ve srovnání s délkou a šířkou 
 vzorků z molových prken a čtvercového profilu.  

 
 Tabulka 3.2   Přehled měření tahu; testované vzorky z kulatých podpěr (sloupů)  
    E: extrapolovaný modul ohybu; σbreak: mez pevnosti v tahu; εbrak: 
    prodloužení při přetržení.  

Testovaný vzorek E (MPa)* σbreak (MPa) εbreak (%) Poznámky 
2015-011/1 366 9.0 9.3 Dutinky v testovaných vzorcích 
2015-011/2 611 9.8 7.4  
2015-011/3 421 6.3 5.6  
2015-011/4 369 6.3 6.4  

2015-011/5 451 9.0 8.1  

Průměr 440 ± 100 8.1 ± 1.7 7.4 ± 1.4  

*) Laserový extenzometr podal nespolehlivé výsledky kvůli hrubosti (drsnosti) testovaných 
vzorků. Proto bylo prodloužení vypočítáno na základě pohybu mostu. Protože testovaný vzorek je 
natažen na místo, pro prvních 1.5 mm nemůže být použita křivka pohybu mostu. Proto E- modul 
je vypočítán za předpokladu, že prodloužení vypočítané na základě pohybu mostu je mezi 1.5 a 
2.5% kde je započítána korekce pro prodloužení mezi 0 a 0.5% násobením výsledku faktorem 2.5. 
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 Obrázek 3.3 Zatížení versus prodloužení; standardní testované vzorky z molových prken 

 
 Výsledky měření testovaného vzorku, znázorněné na obrázku 3.3, jsou převedeny do 
 Tabulky 3.3 pro testované vzorky získané z kulatých podpěr (sloupů).  
 
 Tabulka 3.3 Přehled měření tahu; testované vzorky z molových prken; 
   E:extrapolovaný modul; σbreak: mez pevnosti v tahu;   εbreak: prodloužení 
   při přetržení 

Testovaný vzorek E (MPa)* σbreak (MPa) εbreak (%) Poznámky 
2015-012/1 604 5.0 3.7 Dutinky v testovaných vzorcích 
2015-012/2 333 2.4 2.9  
2015-012/3 476 2.9 2.2  
2015-012/4 399 2.5 3.0  

2015-012/5 334 2.2 2.5  

Průměr 430 ± 100 3.0 ± 1.1 2.9 ± 0.6  

*)Laserový extenzometr podal nespolehlivé výsledky kvůli hrubosti testovaných vzorků. Proto  
bylo prodloužení vypočítáno na základě pohybu mostu. Protože testovaný vzorek je natažen  na 
místo, pro prvních 1.5 mm zatížení nemůže být použita křivka pohybu mostu. Tudíž, E- modulus je 
vypočítán za předpokladu, že prodloužení vypočítané na základě pohybu mostu mezi 1.5 a 2.5% 
kde korekce je vytvořena z prodloužení mezi 0 a 0.5% znásobením výsledku faktorem 2.5. 
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 Obrázek 3.4 Zatížení versus prodloužení; standardní testovaný vzorek; čtvercový profil 

 
 Výsledky měření testovaného vzorku jsou znázorněny na obrázku 3.4 a převedeny do 
 Tabulky 3.4 pro testované vzorky získané ze čtvercového profilu.  
 
 
 Tabulka 3.4 Přehled měření tahu; testované vzorky ze čtvercového profilu; 
   E: extrapolovaný modul: σbreak: mez pevnosti v tahu; εbreak: prodloužení při 
   přetržení 

Testovaný vzorek E (MPa)* σbreak (MPa) εbreak (%) Poznámky 
2015-013/1 612 8.1 6.9 Dutinky v testovaných vzorcích 
2015-013/2 602 8.9 7.9  
2015-013/3 572 7.4 5.5  
2015-013/4 580 9.1 7.9  

2015-013/5 672 8.1 5.8  

Průměr 610 ± 40 8.3 ± 0.7 6.8 ± 1.1  

*)Laserový extenzometr podal nespolehlivé výsledky kvůli hrubosti testovaných vzorků. Proto  
bylo prodloužení bylo vypočítáno na základě pohybu mostu. Protože testovaný vzorek je natažen 
na místo, pro prvních 1.5 mm zatížení nemůže být použita křivka pohybu mostu. Proto E- modul je 
vypočítán za předpokladu, že prodloužení vypočítané na základě pohybu mostu mezi 1.5 a 2.5% 
za použití korekce pro prodloužení mezi 0 a 0.5% násobením výsledku faktorem 2.5. 
 
3.3  Pádová zkouška  
 Pádové zkoušky byly provedeny na konci kulaté podpěry (sloupu) a čtvercového profilu 
 použitím závaží o hmotnosti 12.5 kg. Výšky pádu byly: 1, 1.5 a 1.8 m. Upuštěné závaží 
 mělo průměr 50mm. Ačkoliv deformace je viditelná, je méně než 1 cm hluboká. Konce 
 nevykazují žádné stopy popraskání (viz. Obrázek 3.4).  
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 Obrázek 3.4  Permanentní deformace způsobená padajícím závažím.  
 
3.4.  Tepelná roztažnost 
 Tepelná roztažnost byla stanovena pro obdélníkový testované vzorky, získané z prkna a 
 kulatých podpěr pro teplotní interval od 20 do 100 °C. Měření jsou znázorněna na Obrázku 
 3.5. Sklon  modré čáry znázorněný na  Obrázku 3.5 znázorňuje roztažení.  
 Naměřený koeficient roztažnosti se pohybuje mezi 5x10-5 a 9x10-5 (1/°C) (viz hnědá čára 
 na Obrázku 3.5).  
 Průměr měřených testovaných vzorků je (7±2) x 10 - 5 (1/°C).  
 Je třeba zvýšené pozornosti, protože se zde vyskytuje jistý kríp při stoupajících teplotách 
 (viz další sekce).  
 

     
      Teplota (°C)  
 
 Obrázek 3.5    Prodloužení (modrá čára) a koeficient tepelné roztažnosti (hnědá 
    čára) versus teplota (délka 110 mm) testovaného vzorku z kulatého 
    sloupu během zahřívání.  
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3.5  Smrštění  
 Smrštění testovaných vzorků po zahřátí na 100 °C a následném ochlazení na pokojovou 
 teplotu se pohybuje v řádu 0.2 -0.3 %. 
 
3.6  Absorpce vody  
 Absorpce vody byla stanovena ponořením testovaného vzorku (o rozměrech 190x90X5 
 vyříznutého z prkna) do vody. Tento testovaný vzorek je nasycen vodou. Naměřené snížení 
 hmotnosti ponořeného testovaného vzorku po usušení při 70°C bylo 0.5%.  
 Absorpce vody tohoto materiálu venku, kde relativní vlhkost vzduchu kolísá a materiál 
 může přijít do kontaktu s dešťovou vodou, se bude tudíž nacházet mezi 0.2 a 0.5 %.  
 
3.7  Hustota (spec. hmotnost) 
 Specifické hmotnosti kulatého sloupu, prkna a čtvercového profilu byly stanoveny vážením 
 vzorků a stanovením jejich objemu změřením rozměrů. Vypočítané specifické hmotnosti 
 jsou uvedeny v Tabulce 3.5.  

 
Tabulka 3.5  Přehled měření specifické hmotnosti 

Produkt Specifická hmotnost 
Kulatý sloup 1050 ± 10 
Čtvercový profil 1060 ± 10 
Prkno 1050 ± 10 

 
3.8  Kríp 
 Kríp je měřen pro testované vzorky získané z prkna a z kulatého sloupu při 23 °C při 

konstantním zatížením 1.3 MPa. Některé křivky odporu jsou znázorněny na Obrázku 3.6. 
Kvůli kolísání  (množství) dutinek v testovaných vzorcích, vypočítaný modul se liší mezi 
testovanými vzorky více než o 10%. Avšak poměr tvaru křivky je stejný pro všechny 
testované vzorky.  

 Výsledky měření odporu jsou uvedeny v Tabulce 3.6. 

 Tabulka 3.6 Průměrný vypočítaný odpor E modulu po 1, 10 a 100 hodinách.  

 Prkno Kulatý sloup 
Čas (hodiny)  Modul odporu (MPa) Modul odporu (MPa) 
1 370 420 
10 295 355 
100 240 275 
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Čas (hodiny) 

 Obrázek 3.6  Vypočítaný modul krípu versus čas testovaných vzorků získaný 
    z prkna (modrá čára) a kulatého sloupu (červená čára).  
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4  Vyhodnocení  

4.1  Dutinky v jádru 
 Dodané produkty budou většinou zatíženy ohybem. Jádro s relativně velkým počtem 
 dutinek bude přispívat relativně méně k tuhosti produktu. Jestliže příčný průřez produktu 
 je zjednodušen na jádro se dvěma vnějšími vrstvami (viz Obrázek 4.1), kde jádro má nízký 
 modul a vnější vrstvy mají vysoký modul, uplatní se při stanovení momentu ohybu 
 následující: 

 

 Obr. 4.1   Schematický diagram produktu s neporušeným povrchem a porézním  
   jádrem s dutinkami.  

 

Situaci v tahu popisuje vzorec: 

 

Výsledky jsou zpracované ve vzorci: 

 

Produkt, Exl, určuje ohyb (odchylku) prkna nebo sloupu (viz Sekce 2.2.) 

 

kde F je zatížení, δ ohyb (odchylka), Exl moment ohybu, L podporovaná (podepřená) délka, b šířka 
a d tloušťka testovaného vzorku. Maximální prodloužení εflex při ohybu je dáno vzorcem: 

 

Dopad méně pevného jádra na pevnost v ohybu celkové tloušťky je limitován, jak znázorňuje Obr. 
4.1. 
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Relativní modul jádra ve srovnání s povrchovou vrstvou (%) 

 Obr. 4.1  Vypočítaný Exl.  (příklad) pro výrobek, kde tloušťka jádra je srovnatelná 
   s tloušťkou vnějších vrstev. 

4.2 Pevnost 
 Pevnost výrobků TPC kolísá v závislosti na hustotě vnějších vrstev mezi 8 a 17 MPa. 
 Materiál jádra je méně pevný, pravděpodobně v řádu od 2 do 4 MPa (viz tabulka 3.3.). 
 Prodloužení při přetržení kolísá mezi 1.5 a 10% (viz Tabulky 3.1-3.4). 
 Tyto hodnoty jsou nižší ve srovnání s HDPE (vysokohustotní polyetylen)  

4.3 Absorpce vody 
 Absorpce vody je o trochu vyšší než by se dalo očekávat, jestliže předpokládáme, že  
 produkt je složen z polyetylenového pojiva (spoje) a polyesterového vlákna. Nutno uvést, 
 že v materiálu jsou dutinky, které umožňují absorpci přidané vody. Proto bude absorpce 
 vody v polymerním materiálu nižší než 0.5%. Toto množství absorbované vody nebude mít 
 za následek redukci (zhoršení) mechanických vlastností, když je produkt používán ve 
 vlhkém prostředí tak dlouho, než se vyskytne chemická degradace nebo oddělení.  

4.4  Chování za tepla 
 Chování zkoumaných výrobků za tepla závisí, jak se dalo očekávat, na jejich složení. To 
 znamená, že došlo k drobnému sražení po zahřátí na 100°C a koeficient tepelné roztažnosti 
 je řádově 7x10-5 (1/°C).  

4.5  Chování v čase  
 Jak se mění modul krípu, jak je možno očekávat u materiálů na bázi polyetylenu (viz Obr. 
 4.2). Materiál polyetylenové roury PE 80 také vykazuje snížení přibližně 20% na dekádu na 
 logaritmické stupnici.  

________________________________________________ 
Dekáda je perioda mezi 1 a 10 hodinami; mezi 10 a 100 hodinami atd.  
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 Obrázek 4.2     Modul krípu u PE 80 (Simona; tech. Info; Strojírenský manuál pro 
    potrubní rozvody, vydání srpen 2010) 

4.6 Doporučení  
 Doporučuje se nabízet k využití produkty, kde je maximální prodloužení 1%.  

 Pro 95mm široké a 38 mm silné prkno, je vypočítána hmotnost, pro kterou činí 
 prodloužení 1%, jestliže taková hmotnost je přesně uprostřed nepodporované 
 (nepodepřené) části.  

    

  

    Podepřená délka (m) 

 Obr. 4.3  Vypočítaná hmotnost a s ní spojená odchylka, která v provedeném  
   tříbodovém testu ohebnosti způsobuje 1% prodloužení prkna po různou 
   dobu zatížení ve které je nastaven modul po 1 minutě na 900 MPa a klesá v
   dekádě o 20 %.  
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