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1. ÚVOD 

 
Materiály sú vo všeobecnosti látky slúžiace na ďalšie spracovanie. Podľa 

úžitkových vlastností môžeme materiály rozdeliť na: Konštrukčné 

materiály a Funkčné materiály.  

Konštrukčné materiály sú určené pre stavbu konštrukcií, strojov a nástrojov 

v najširšom slova zmysle, teda pre strojárske, stavebné, medicínske, 

umelecké a iné účely a ich spoločným rysom je, že sa od nich požadujú 

mechanické vlastnosti, t. j. vlastnosti, prejavujúce sa pod účinkom 

vonkajších síl. Konkrétne požadované hodnoty mechanických vlastností sa 

pri rôznych materiáloch výrazne odlišujú a pochopiteľne sa vyžadujú  a 

využívajú aj  iné vlastnosti týchto materiálov (fyzikálne alebo chemické). 

Funkčné materiály sú určené na výrobu takých výrobkov, pri ktorých  nie sú 

požadované mechanické vlastnosti východiskového materiálu, pretože sú pre 

jeho aplikáciu bezvýznamné (napr. volfrámový drôt v žiarovke, vyhrievací 

článok v elektrickom variči, kryštál kremíka ako piezolektrický zdroj 

ultrazvuku). Pri funkčných materiáloch sa využívajú  výlučne iné vlastnosti 

ako mechanické (najmä fyzikálne). 

Materiálové vedy (Náuka o materiáli, Material Science, Werkstoffkunde) sa 

zaoberajú konštrukčnými materiálmi. Principiálne poznatky o funkčných 

materiáloch sú v pomerne veľkej miere spojené s teóriou odborov, v ktorých 

sa využívajú. 

Vo väčšine technických odborov sa v posledných desaťročiach niekoľko-

násobne zvýšili technické parametre strojov a zariadení, pričom ich 

hmotnosť, vztiahnutá na jednotku výkonu, sa znížila na tretinu až na 

štvrtinu. Tento trend je možné očakávať aj v ďalšom období, pretože je 

progresívny z technického, ekonomického i ekologického hľadiska. Ďalší 

vývoj v oblasti konštrukčných materiálov preto predpokladá: 

 ďalšie zvyšovanie pevnostných charakteristík, ktoré sú rozhodujúce pre 

znižovanie hmotností konštrukcií a spotreby materiálu; 

 zvyšovanie odolnosti proti krehkému porušovaniu, ktoré sú rozhodujúce 

z hľadiska zvyšovania spoľahlivosti konštrukcií; 

 ďalšie zlepšovanie vlastností povrchov (koróznej odolnosti, odolnosti 

proti opotrebeniu), ktoré prispievajú  k úsporám materiálu a podmieňujú 

zvyšovanie životnosti konštrukcií; 

 v neposlednom rade aj zlepšovanie technologických vlastností, ktoré 

pozitívne ovplyvňujú výrobné náklady a sú  predpokladom pre 

rozširovanie automatizácie výroby.  
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Tieto trendy vo zvyšovaní kvality materiálov, ktoré sú spolu so 

zdokonaľovaním konštrukčných výpočtov smerom k úplnejšiemu využitiu 

vlastností materiálov rozhodujúce pre zvyšovanie efektívnosti využívania 

kovových materiálov, kladú stále vyššie nároky na poznatky technických 

odborníkov z oblasti konštrukčných materiálov. 

Kniha súborne spracúva súčasný stav poznatkov o najdôležitejších 

konštrukčných materiáloch, ktoré sa využívajú v technickej praxi. 

Zoznamuje s charakteristikami kovov, keramiky, plastov a kompozitov, 

potrebnými pre optimálny výber, spracovanie a kontrolu konštrukčných 

materiálov. Systematicky sa zaoberá vývojovými trendmi v tejto oblasti. 

Určená je inžiniersko-technickým pracovníkom konštrukčných a techno-

logických odborov a študentom vysokých škôl strojníckeho zamerania. 

 

Vysokoškolská učebnica obsahuje aj niektoré nové poznatky získané vo 

vedecko-výskumnej činnosti, ktorá bola realizovaná za finančnej podpory 

agentúry KEGA MŠ SR. Ide o projekt č. 049ŽU-4/2017 „Implementácia 

nových metód a foriem výučby pri rozvoji kľúčových kompetencií študentov 

v rámci nového študijného programu Technické materiály“ (zodpovedný 

riešiteľ prof. Ing. Eva Tillová, PhD.) 


