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OBRAZCOVÁ METODA UR OVÁNÍ MODUL  PLOŠNÝCH 
TEXTILIÍ A FOLIÍ 

MASK PATTERN METHOD FOR MEASURING OF MODULI 
OF AREA TEXTILES AND PLASTIC FILMS 

Lubomír SODOMKA, Eliška CHRPOVÁ  
FT KTM TU v Liberci , Adhesiv,lubomir.sodomka@vslib.cz. 

Abstrakt 
V tomto p ísp vku bude pojednáno o nekonven ním m ení mechanických modul  v tahu, ve 

smyku, Poissonova ísla a uvedena teorie t chto m ení nazvaná obrazcová metoda. 

K ur ování souvislostí všech mechanických modul  byl m en i modul všestranné 

stla itelnosti plošných textilií na systému KES (Kawabata). Výsledky m ení ob ma 

technikami jsou porovnány. Z výsledk  m ení je ur ován také sou initel anizotropie textilií. 

Abstract
At present time the linear (fibers, yarns, sewings, ropes and others) as well as the planar 

textiles are being prevailed the significance over other materials. The meaning of this matter 

of facts is that the precursor of textiles the fibers are being had the excellent mechanical 

properties in comparison with bulk materials. With the fiber orientation it is possible also to 

control the anisotropy of materials. From the fibers the area textile products can be 

constructed giving the new 2D structures. These 2D structures are being considered in most 

cases only in the first but adequate approximation as well as to theoretical consideration as 

well as to experimental measurements. In some cases as the compressibility is the 2D 

approximation is being not sufficient and 3D considerations have to be made. In this 

contribution the new theory and measurements of mechanical moduli of textile fabrics and 

their interconnection, of the woven and web textiles will be presented. From this 

measurements is being deduced, that for textile the continuum mechanics cannot be in general 

applied. The Young and shear modulus have been measured using the new method and the 

Kawabata measuring complex applies also for the measuring of compression modulus. 

Klí ová slova 
modul v tahu, modul ve smyku, Poissonovo íslo, modul všestranné stla itelnosti 

(kompresibility), teorie m ení modul , systém Kawabata sou initel anizotropie 

Key words 
Woven and web textiles, mechanical moduli: Young modulus E, shear modulus G, 

compression modulus K. New methods of measuring E,G,K. 
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Úvod
Moduly v tahu E, ve smyku G, Poissonovo �íslo   a modul stla�itelnosti K jsou d!ležitými 
charakteristikami textilií zvlášt" p#i jejich využívání ke konstrukci kompozit! a pro technické 
textilie. Modul v tahu je snadno ur�ován na dynamometru, mnohem h!#e se m"#í modul ve 
smyku a Poissonovo �íslo. V tomto p#ísp"vku je uvedena jednoduchá teorie obrazcové 
metody a zp!sob m"#ení modulu vtahu, ve smyku a Poissonova �ísla plošných textilií rovn"ž
na dynamometru se sou�asným využitím zobrazovací techniky. 

Podstata metody 
Na pás textilie se nanesou obrazce �tverec s hranou a úhlop#í�kou ve sm"ru osy namáhání a 
kružnice. Pás textilie se vloží do dynamometru a podrobí se obvyklému tahovému namáhání 
p#itom se v pr!b"hu �asu obrazov" snímají deformace nanesených obrazc!. Místo uvedených 
obrazc! sta�í nanést dv" vzájemné kolmé p#ímky ve tvaru k#íže. Obrazce a p#ímky se 
deformací m"ní a z t"chto zm"n je možné ur�ovat p#i dané deforma�ní síle podélné i p#í�né
relativní posunutí. Z nich je možné pak ur�it snadno Poissonovo �íslo   , ze zm"n úhl! p#i
deformaci pak i modul ve smyku G. Ze znalosti modul! E,G a   bychom podle teorie 
kontinua mohli již ur�it výpo�tem modul stla�itelnosti K [2],[3],[4]. V poslední dob" je 
možné s výhodou použít k m"#ení modulu E, G a K  m"#ícího za#ízení (KES) (Kawabata) [5], 
ur�eného k hodnocení omaku textilií. Poissonovo �íslo je na tomto za#ízení nemožné m"#it.

Teorie metody m��ení modul  G a !
Poissonovo �íslo
K vypracování teorie m"#ení modul! G a  , vyjdeme ze �tverc!  orientovaných ve sm"rech
hrany a úhlop#í�ky vzhledem k ose namáhání nanesených na textilii  (obr.1). B"hem
deformace dojde k prodloužení hran �tverce v podélném sm"ru a ke zkrácení ve sm"ru
p#í�ném. Ozna�íme-li hranu p!vodního �tverce v podélném sm"ru L0 a v p#í�ném b0,
protáhnou se ob" veli�iny na L a b a jejich délky se zm"ní o $L = L-L0 >0  a $b = b-b0<0. 
Pom"r %=|$b/b0| je relativní p#í�né zkrácení a pom"r|$%/$&| =  definuje Poissonovo �íslo kde 
& je pom"rné prodloužení. Poissonovo �íslo lze tedy ur�it p#ímo ze zhotovených snímk!.
Provedeme-li více záznam! v závislosti na síle namáhání F, dá se ur�it i závislost  
  =  (F).
Modul ve smyku G
P#i provád"né deformaci tahem se zm"ní �tverec orientovaný ve sm"ru úhlop#í�ky na 
koso�tverec. P#itom dojde ke zmenšení pravého úhlu ve sm"ru hrany �tverce o úhel '
(obr.1). Úhel (/4 p#i vrcholu �tverce p#ejde na úhel )= (/4 – '. Podélná hrana �tverce L0

p#ejde na L= L0(1 + &)  a p#í�ná hrana �tverce b0 na b= b0(1+ %). Na p#ímkách sklon"ných od 
sm"ru kolmého k tahové deformaci o úhel * (obr.1) p!sobí te�né nap"tí +* = , sin* cos* [1] . 
Mezi p#í�inou deformace +* a deformací tg' platí Hook!v zákon ve tvaru , sin* cos* = G tg',
takže

G = , cos2
*                                                                     (1) 



Obr.1  K odvození vztahu (3) k ur�ování G 

Pon vadž však != ("/4 – #)  a != ("/2 – $)  a tg! = 1/tg $, dostaneme po jednoduché úprav 

pro modul G výraz

G = (%/2)(1 – cos 2(arctg(a/b) =  (%/2)(1 – cos 2(arctg(1+&)/1+')                              (2) 

kde % je tahové nap tí p(sobící na textilií dynamometrem (%=F/S), S plocha, pr()ezu.

Tento vztah platí pro velké kone�né deformace pozorované ve v tšin  p)ípad( na textiliích.

Pro malé deformace kdy tg# *#, dostaneme pro modul G výraz 

G = % sin 2(arctg(a/b)) / arctg(a/b)= % sin 2(arctg((1+&)/1+')) / arctg((1+&)/1+')      (3)

Z odvozených vztah( je z)ejmé, že k ur�ení modul( + a G  vysta�íme s nam )ením hodnot a a

b. nam )ených na deformovaném �tverci do tvaru koso�tverce (obr.1). 

Stupe, anizotropie

Kružnice deformovaná p)i tahu na elipsu o poloosách a, b se dá využít k ur�ení stupn 

anizotropie SA [5], který ur�uje v našem p)ípad  vztah 

SA = (a-b)/(a+b)                                                                                                           (4) 

Pro extrémní p)ípady izotropní textilie je a=b a SA=0 a pro dokonale anizotropní textilií b=0 a

SA =1.

M )ení modul( E,G a K systémem Kawabata

M )ení se provádí na �tvercových vzorcích rozm r( 200mm x 200mm. Na jednom z modul(

systém( je možné vytvo)it tahovou a smykovou zkoušku a z po)ízených graf( ur�it moduly E 

a G a na druhém z modul( p)ístroje pak modul K. 

Tím jsme získali možnosti ur�ovat nezávisle všechny mechanické moduly textilií E,G,K a + a 

z nich ov )ovat vztahy mezi t mito veli�inami odvozenými za p)edpokladu platnosti

mechaniky kontinua. 
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M��ení na polypropylenových tkaninách, foliích a rouninách 

M��ení bylo provád�no na polypropylenových tkaninách, rouninách a foliích a nanesenými

obrazci, jak je znázorn�no na obr.2. 

Obr.2 Vzorky plošných textilií a folie s nanesenými obrazci 

Pásky vzork  byly vkládány postupn� do !elistí dynamometru Labtest 2.05 a podrobeny 

tahové deformaci. V !asových intervalech byly snímány zm�ny obrazc  p�i deformaci, jak

ukazuje obr.2. Sou!asn� s deformací obrazc  byla snímána i doba deformace pot�ebná

k ur!ení  okamžitého nap�tí  , nutného k výpo!tu G podle (3). Z deformovaných obrazc 

ur!íme veli!iny a, b eventuáln� !, " k výpo!tu G podle (3). 

Jednoduchá obrazcová metoda m��ení modulu v tahu E, ve smyku G a Poissonova !ísla #

spo!ívá v tom, že na zkušební pásky p�i upnutí rozm�ru 50x 200mm naneseme pravidelné 

obrazce !tverec ve sm�ru úhlop�í!ky, ve sm�ru hrany, kružnici a k�íž. Tyto obrazce se p�i

aplikaci tahového nap�tí deformují (obr.3,4,5,6) a m��ením deformovaných délek je možné

podle definice ur!it modul E, užitím vztahu (3) modul G , užitím vztahu (4) pak sou!initel

anizotropie a podle definice Poissonovo !íslo.



lypropylenové tkaninly � typu PP 130+30 Obr.3 Deformované obrazce na polypropylenové tkaninly  typu PP 130+30 

 PP 130+30 (45_3)PP 130+30 (45_2)PP 130+30 (45 1)

Obr.4 Deformované obrazce na polypropylenové rouninly � typu Pegatex 100  typu Pegatex 100 

Pegatex (45_3)

Obr.4 Deformované obrazce na poObr.4 Deformované obrazce na polypropylenové rouninlyly

Pegatex (45_2)Pegatex (45_1)

PE fólia (45_5)PE fólia (45_4)PE fólia (45_3)PE fólia (45_2)PE fólia (45_1)

Obr.5 Deformované obrazce na PE fólií 
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K ur ení G byly nam eny  hodnoty a,b a vypo teny veli iny ,  v závislosti na nap tí ,

které jsou uvedeny v tab.1. 

Tab.1 Nam ené hodnoty veli in a ,b pro r zné typy textilií a folie 

Materiál a b [-] [-] [MPa] E[MPa] G [MPa] 

45° (1.) 19 19

      (2.) 23 18 0,2105 0,0526 8,06 38,29 5,00

      (3.) 

PP 130+30 

    ( )

26 13 0,1304 0,2778 19,86 152,30 15,89

45° (1.) 14 13

      (2.) 16 12 0,1429 0,0769 8,06 56,4 5,16

      (3.) 

PP 130+30 

     ( )

17,5 8,5 0,0938 0,2917 19,86 211,73 16,07

45° (1.) 19 19

      (2.) 22 17 0,1579 0,1053 8,06 51,05 5,05

      (3.) 

PP 130+30 

     ( )

24 12 0,0909 0,2941 19,86 218,48 15,89

45° (1.) 20 20

      (2.) 21,5 18,5 0,075 0,075 7,02 93,6 4,03

      (3.) 

Pegatex 100

     ( )

23 16 0,0698 0,1351 9,39 134,53 6,33

45° (1.) 14 14

      (2.) 15 13 0,0714 0,0714 7,02 98,32 4,01

      (3.) 

Pegatex 100

     ( )

16 10,5 0,0667 0,1923 9,39 140,78 6,56

45° (1.) 19 19

      (2.) 20 17,5 0,0526 0,0789 7,02 133,46 3,98

      (3.) 

Pegatex 100

     ( )

21 13 0,05 0,2571 9,39 187,8 6,79

45° (1.) 18 18

       (2.) 21 17 0,1667 0,0556 20,27 121,60 12,24

       (3.) 

PE fólie 

     ( )

22 15,5 0,0476 0,0882 20,42 428,99 13,65

45° (1.) 12 12

      (2.) 15,5 11,5 0,2917 0,0417 20,27 69,49 13,07

      (3.) 

PE fólie 

     ( )

17,5 10 0,1613 0,1304 20,42 156,6 15,39

45° (1.) 8,5 8,5

11 7,75 0,2941 0,0883 20,27 68,92 13,55

PE fólie 

     ( )

13,5 6,5 0,2272 0,1613 20,42 89,88 16,58

Vyhodnocení výsledk  m ení

Výsledky m ení jsou shrnuty v tab.1. M ení byla provád na na polypropylenových 

tkaninách ozna ených PP130+30, rouninávh Pegatex a PE folii. Vzhledem k tomu, že u první 

textilie ve sm rech osnovy a útku došlo k p etrhu velmi rychle po namáhání a nedaly se 

zachytit zm ny ve tvarech obrazc , provád la se m ení ve sm ru 45
0
. Na nich bylo již možné 

pozorovat zm ny obrazc  na textilii v dostate ném rozsahu silového p sobení, jak ukazují 

obr.3,obr.4 a obr.5. Výsledky m ení jsou shrnuty v tab.1, v níž jsou uvedeny rovn ž

výsledky výpo t  modulu v tahu, ve smyku a Poissonova ísla. Z m ení ur ený sou initel

anizotropie SA je uveden v tab.2 

Z hodnot tab.1 je možné ur it  modul v tahu E, modul ve smyku G, Poissonovo íslo a 

sou initel anizotropie SA [6].



DEFEKTOSKOPIE  2008                         221 

Tab.2 Získané hodnoty  sou initel  anizotropie S 

SA ( 2) SA (3)
PP 130+30 ( ) 0,12195 0,33333

PP 130+30 ( ) 0,14286 0,34615

PP 130+30 ( ) 0,12821 0,33333

Pegatex 100 ( ) 0,07500 0,17949

Pegatex 100 ( ) 0,07143 0,20755

Pegatex 100 ( ) 0,06667 0,23529

PE fólie ( ) 0,10526 0,17333

PE fólie ( ) 0,14815 0,27272

PE fólie ( ) 0,17333 0,35000

M ení ukázala, že aplikací metody nanášení obrazc  je možné s dostate nou p esností 

ur ovat moduly E,G,   a sou initelé anizotropie SA. Zvlášt  je t eba zd raznit možnosti 

p ímého ur ení Poissonova ísla  , které se  u klasických materiál  ur uje velmi obtížn .

Velmi obtížn  se ur uje p ímo i modul ve smyku G. Ten je možné ur ovat bez problém  na 

systému KES [5], p i kterém je t eba užívat vzork  rozm ru 200mmx200mm a nelze zjiš ovat

moduly p i vyšších nap tích. Výhodou použité obrazcové metody je, že všechny moduly je 

možné nam it p i jedné zkoušce a v závislosti na použitém nap tí. Výhodou zkoušek 

metodou KES je, že je k dispozici záznam i p i odleh ování a je možné ur it i hysterézi 

vlastností. Podrobnosti m ení jak metodou KES tak i obrazcovou metodou jsou uvedeny v 

[7]. Obrazcovou metodou byly nam eny vyšší hodnoty modul  než hodnoty modul

nam ených metodou KES. Tato skute nost je vysv tlitelná tak, že metodou KES se m í

po áte ní moduly , zatímco obrazcovou metodou v celém rozsahu namáhání. 

Výklad výsledk  m ení

K výkladu výsledk  m ení obrazcovou metodou užijeme tab.1 a 2. Z tab.1 je možné ud lat

tuto interpretaci: 

1. Nam ené moduly (E,G a ) jsou funkcí užitého nap tí. S rostoucím nap tím elastické 

moduly rostou. 

2.  Poissonovo íslo spl uje podmínku teorie kontinua jen pro nízká aplikovaná nap tí. 

S rostoucím nap tím roste a dokazuje, že na textile není  možné aplikovat  vždy teorii 

kontinua. Prozatím se aplikuje pouze pro výpo et závislosti modul  na sm ru a ke konstrukci 

polárních diagram .

3.  Nevýhodou obrazcové metody je, že výsledky m ení modul  jsou závislé na typu obrazce 

(viz tab.1). Z m ení vychází jako optimální typ obrazce koso tverec p ípadn  k íž. Tuto 

otázku je t eba ješt ešit teoreticky. 

Výhodou metody je, že lze ur ovat t i mechanické moduly a z nich sou initel anizotropie 

z jediné tahové zkoušky. 

4.  Z m ení je možné ur ovat sou initel anizotropie. ísla uvedená v tab.2 je t eba brát jen 

orienta n . P esn jší hodnoty je t eba ur ovat z polárních diagram  modul  [6] uvedených v 

[7].
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Záv r

V p edložená práci byla navržena jednoduchá obrazcová metoda ur ování modulu v tahu E, 

ve smyku G, Poissonova ísla  a sou initele anizotropie, které lze získat na vzorcích z jediné 

zkoušky tahem. Výsledky m ení E a G byly porovnány s m ením na systému KES. 

Poissonovo íslo nelze zm it na sytému KES a hodnoty modulu stla itelnosti K nelze zjistit 

tahovou zkouškou, ale je možné jej snadno ur it metodou KES.  

Hodnoty Poissonova ísla a vztahy mezi moduly ukázaly [8]  , že na textilie nelze aplikovat 

vždy mechaniku kontinua. Výjimku dosud iní teorie anizotropie. 

Pod kování: Tato práce vznikla za podpory GA R grantu íslo : 106-01- 0383 
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