
zkouška únavy materiálu

Stárnutí materiálu může vést ke třem různým druhům poškození: ztrátě pružnosti, ztrátě pevnosti a změny vizáže. Druh
poškození je závislý vždy jak od druhu použití tak i od požadavků kladených na materiál samotný.

Ztráta houževnatosti materiálu se kontroluje zkouškou pevnosti  v tahu na stahovacích páscích tak,  že se provede tato
zkouška před i po vystavení zkušebních vzorků  povětrnostním podmínkám.

Ztrátu pevnosti materiálu lze kontrolovat měřením změny délky nebo rázovou zkouškou. Se zvyšujícím působením UV
záření a zvýšením křehkosti materiálu se zmenšuje stabilita délky stahovacího pásku. Je nutno upozornit na to, že i když se
materiál stane křehčím, nemá to vliv na snížení pevnosti v tahu.

I když změny vzhledu materiálu nepatří k závažným vadám stahovacích pásků, přesto je nutno upozornit, že se začínají
objevovat po delším čase změny zabarvení a ztráta lesku povrchu pásku.

Materiál TEFZEL a NEREZ používající se při výrobě stahovacích pásků vykazují výbornou odolnost proti UV záření. Při
všech doposud prováděných zkouškách těchto materiálů nedošlo k jakémukoliv poškození materiálu působením UV zářízení.

Externí faktory, které ovlivňují životnost stahovacích pásků

Určení  životnosti materiálu (stahovacího pásku) při venkovním použití se velmi těžko určuje, protože je nutno vzít v úvahu
kromě odolnosti proti UV záření ještě další faktory. Tyto faktory jsou uvedeny v následující tabulce.
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Výše uvedené  informace a hodnoty jsou převzaty.  Je nutno je brát jen jako  p o m o c n é ,  o r i e n t a č n í   a   n e z á v a z n é. Proto se doporučuje zkušebně otestovat stahovací pásky ve skutečných
podmínkách, ve kterých mají být pásky použity.  Fa. WAPRO spol. s r.o. nenese za uvedené informace žádnou zodpovědnost.
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