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Vědeckotechnický seminář VZLÚ
„Nové poznatky a výsledky v oblasti materiálů, technologií, zkoušek a aplikací kompozitů v leteckém průmyslu ČR“
Kompozity a letecký průmysl byly, jsou a budou vždy spojeny s pojmem výrazného dynamického růstu
ve všech výzkumných, vývojových a výrobních oblastech. Kompozity ve všech podobách učinily za
poslední období v leteckém průmyslu ve všech kategoriích letadel podstatný krok, což se týká i stavu
v ČR. Kompozity ovládly jak oblast konstrukcí malých letadel, tak civilních letadel nejvyšších kategorii
a zároveň celou oblast letadel bojových, včetně vrtulníků a bezpilotních prostedků.
Běhemrokubylařešenazajímavátématavtétooblasti.Letosjetématikaseminářesoustředěnaopětnaširší
oblastzájmu,tj.jakmateriálůatechnologií,takzkoušekaaplikací.Půjdeopětonovéinformace,novépohledy
natrendyvoboruazároveňoprezentacisoučasnýchvýsledkůčinnostívzajímavýchtechnickýchtématechna
vybranýchpracovištíchvČR.VposledníchletechjsouvČRrealizoványvýznamnévýrobníprogramyzahraninčníchspolenostívoborukompozitníchkonstrukcíařešenyvýzkumně-vývojovéprojektyvrámciRPEU.
Iktétonovésituacijenutnovtématechseminářepřihlédnout.
JednodennísetkáníveVZLÚjevýznamnýmkontaktnímmístemsetkáníodborníkůzrůznýchpodnikůčeského
leteckéhoprůmyslu,akademickýchpracovišť,státníchúřadů,armádyČRazároveňpracovníkůLAAČR.

Rozměrová kontrola celokompozitního nosníku podvozku malého letadla
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Porovnání technologií výroby vytvrzovacích
přípravků z kompozitních materiálů
Ing. Petr Průcha, Ing. Michal Řehák, LA composite, s. r. o.
Tento příspěvek se věnuje problematice výroby vytvrzovacích přípravků z kompozitních materiálů. Je
uveden přehled běžně používaných technologií výroby kompozitních přípravků včetně jejich stručného
popisu. Následně je pozornost věnována porovnání výhod a nevýhod jednotlivých technologií výroby
vytvrzovacích přípravků a vlivu použité technologie výroby přípravku na jeho cenu. Uvedené porovnání
nákladů je založeno na datech získaných z reálné výroby přípravků ve společnosti LA composite, s. r. o.

ÚVOD

Vytvrzovací přípravek je jednou z klíčových složek procesu výroby
dílu z kompozitních materiálů, proto je nezbytně nutné věnovat velkoupozornostvolbětechnologiejehovýroby.Cílemtohotočlánkuje
objektivně porovnat možnosti jednotlivých níže popsaných technologií výroby vytvrzovacích přípravků z kompozitních materiálů, včetně
porovnání nákladovosti těchto technologií. V textu budou používány
termíny„forma“a„vytvrzovacípřípravek“,kterélzechápatvkontextu
tohotočlánkujakototéž.

POPIS TECHNOLOGIÍ VÝROBY VYTVRZOVACÍCH PŘÍPRAVKŮ

* Ex Works US

Kompozitnímateriálynabízísvépodstatěpraktickyneomezenémnožstvívariacíjejichsložekvýztužíčipojiv.Rovněžtechnologiívýrobydílů
zkompozitníchmateriálůjeznačnémnožstvíaneustáleseobjevují
novémodifikacetechnologiístávajících.Jakjižnázevtohotopříspěvkunapovídá,pozornostjevěnovánatechnologiímvýrobyvytvrzovacíchpřípravkůzkompozitníchmateriálů.Dálejetřebauvést,žejde
ovytvrzovacípřípravky,kteréjsoupoužitelnéprovýrobudílůpomocí
technologií,jakojsou:prepregy(ručněkladené,ATL-AutomatedTape
Laying,AFP–AutomatedFiberPlacement),RTM(ResinTransferMolding),VARTM(VacuumAssistedResinTransferMolding),RFI(Resin
FilmInfusion)akontaktnílaminace,tedytechnologieurčenéprokompozitnímateriálystermosetickou(reaktoplastickou)matricíavýztuží
veformědlouhýchvláken.

Tabulka 1 – materiály maket (master modelů) a jejich vlastnosti
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- Obecný popis technologií výroby vytvrzovacích přípravků

Všechny technologie výroby vytvrzovacích přípravků popsané v
tomto článku jsou založeny na následujícím zjednodušeném postupu výroby:
• Maketa(Mastermodel).JevyrobenanejčastějitřískovýmobráběnímnaCNCobráběcímstrojizpřipravenéhopolotovaru.Polotovarmůžebýtslepenzblokůmateriálunebojepoužitpolotovar,
který je složen ze základní nosné konstrukce a hrubého tvaru
dílu,nakterýjenanesenavrstvapryskyřiceveforměpasty.Po
vytvrzení pasty je vrstva obrobena do požadovaného tvaru. U
tvarově jednodušších maket je možné jejich konstrukci vytvořit
pomocíplechu,jehožpožadovanýtvarjezajištěnpomocísoustavy opěrných žeber. Materiály použitelné pro výrobu maket jsou
uvedenyvtabulce1
• Na naseparovanou maketu je v případě potřeby aplikován gelcoat. Úkolem gelcoatu je dosáhnout lepšího povrchu formy a
vytvořitochrannoubariéru,kteroujemožnébrousitaopravovat.
Tloušťkavrstvygelcoatubývávdesetináchmilimetru.
• Následnějeprovedenaskladbamateriálu,zněhožbudevyroben
vytvrzovacípřípravek.Vtomtookamžikuseužjednotlivétechnologiezačínajílišitajejichpodrobnějšípopisbudeuvedendále.
• Podokončenískladbyapoloženítechnologickýchvrstev(technologickévrstvyselišípodletechnologie)následujesycení(jen
utechnologieVARTM)avytvrzování,kteréjeopětspolečnépro
všechnytechnologienížepopsané.Rozdíljejenvparametrech
procesuvytvrzování.
• Povytvrzenípojivanásledujesejmutítechnologickýchvrstev,sejmutívytvrzovacíhopřípravkuzmaketyazačištění.Vněkterých
případechmůžebýtvhodnépřipevnitformukjejípodpůrnékonstrukcipředjejímdotvrzením.
• Posejmutíformyzmaketyjevpřípaděněkterýchtechnologiínutnéprovéstdotvrzeníformypřizvýšenéteplotě.Formajedotvrzovánajižbezmakety.Cílemdotvrzováníjezvýšitteplotuskelného
přechodumateriáluformy.Tentoprocesumožnípoužítformupro
vytvrzovánídílůzmateriálů,jejichžpojivovyžadujepřivytvrzovánízvýšenouteplotuatlak.
• Posledním krokem je případné obrábění formy, bude popsáno
dále.
• Dalšíkrokyjakojeověřovánítvaruformy,kontrolajejíhopovrchu,
připevněnípodpůrnékonstrukce,separaceatd.jsoujižoperace,
kteréjsouspolečnéprovšechnytechnologiepoužitelnéprovýrobuforem.

- Prepregová technologie I. generace

Obecně je tato technologie založena na principu využití polotovaru,
který je tvořen výztuží již prosycenou pojivem (prepreg). Pojivo je v
takovémtopolotovaruvtzv.B-stavucožznamená,žemateriáljižbyl
částečně (velmi řídce) zesíťován. Takovýto materiál má omezenou
zpracovatelnost především při pokojové teplotě, proto se skladuje
většinouvmrazicímboxu.Zpracovatelnostpřipokojovéteplotěbývá
podletypumateriáluněkolikdní.
Výroba formy touto technologií probíhá následovně:
• Aplikacegelcoatuvpřípaděpotřeby.Skladbajednotlivýchvrstev
prepregu s mezioperačním vakuováním. Po dokončení skladby
následujepoloženítechnologickýchmateriálů(specifickýzpůsob
položeníazatěsnění).
• Vytvrzovánískladbyjeprovedenavautoklávunebopeci.Teplota
vytvrzováníselišípodletypuprepregovéhopolotovaruapohybujesemezi65°C-121°C.Častosepřivytvrzovánískladbyapli-

•

•

kujecyklusveforměkaskádysprodlevounarůznýchteplotách.
Podlepoužitéhotypuprepregujemožnéprovádětvytvrzovánív
peci při podtlaku -95 kPa nebo v autoklávu s přetlakem až 0,7
MPa.Připrocesuvytvrzováníformyvautoklávujedosaženojejí
nejvyššíkvality.
Dotvrzováníformyprobíhávpeci,kdyformajejižsejmutazmaketyavpecijevolněložená.Dotvrzováníopětprobíhápřirůznýchteplotáchvětšinouvrozmezí190-210°Csprodlevouna
teplotěněkolikhodin.
Dalšíkrokyjsoujižshodnéprovšechnypopisovanétechnologie
abylyuvedenyvkapitole„Obecnýpopistechnologiívýrobyvytvrzovacíchpřípravků“.

- Prepregová technologie II. generace

TatotechnologiejezaloženanastejnémprincipujakotechnologieI.
generace.Rozdílspočívávtom,žetvarpřípravkupovytvrzenínení
finální.Prodosaženípožadovanéhotvarupřípravkujenutnétřískové
obráběnínaCNCstroji.Tímtopostupemsetatotechnologieodlišujeodvšechostatníchtechnologiípopisovanýchvtomtočlánku,které
jsounaopakzaloženynatom,žepožadovanéhotvaruformyjedosaženopřivytvrzenínapřesnémaketě.
Výroba formy touto technologií probíhá následovně:
• Skladbajednotlivýchvrstevprepregusmezioperačnímvakuováním.Materiáljemožnéprodosaženílepšítvarovatelnostizahřát
až na teplotu 48°C. Po dokončení skladby následuje položení
technologických materiálů (specifický způsob položení a zatěsnění).
• Vytvrzovánískladbyvautoklávu.Přivytvrzováníjepoužitpřetlak
0,7 MPa po celou dobu procesu vytvrzování. Průběh teploty je
kaskádový (dvě prodlevy). Teploty se liší podle specifikace pro
daný materiál. Prakticky je maximální teplota cyklu v rozmezí
185-190°Cpodobu3až4hodin(dobavytvrzováníseopětliší
podlepoužitéhotypumateriálu).
• Dotvrzování v peci. Forma je již sejmuta z makety a je volně
ložená v peci. Dotvrzování opět probíhá při různých teplotách
(kaskádově)smaximálníteplotoudotvrzovacíhocyklu220°Cs
prodlevouaž16hodin.
• TřískovéCNCobráběnínapřesnýtvar.Proobráběníjedoporučenopoužívatdiamantovénástroje(PCD–PolyCrystalineDiamond).
• Následujístandardníoperacejakoověřovánítvaruformy,kontrolajejíhopovrchu,separaceatd.
• Vpřípaděžeprvnívyrobenýdílnaforměnemápožadovanérozměry,jemožnéformuopětvrátitnaCNCstrojaprovéstmodifikacijejíhotvaru.Taktolzeopakovaněpostupovat,aždochvíle
kdydíljižmápožadovanérozměry.Tutomožnostžádnájináz
technologiípopsanýchvtomtočlánkunenabízí.

- Vakuová infuze pojiva (VARTM)

Tatotechnologiejezaloženanaprincipusycenívýztužepojivemsvyužitímtlakovéhospádu(vakua).Principjenásledující:skladbadíluje
provedenajenspoužitímsuchévýztužepřípadněmateriáluprojádro.Skladbajenáslednězakrytapomocítechnologickýchmateriálůa
zatěsněna.Zjednodušenělzeříci,ženajednustranudílujepřipojen
přívodpojivaanastranuopačnouvývěva.Pootevřenípřívodupojiva
docházíksycenívýztužepojivem.Potécopojivodosáhneopačného
koncedílusvýstupemnavývěvu,jepřívodpojivauzavřen.Podtlak
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jeaplikovánpoceloudobuvytvrzovánídílu.Výšepopsanýpostupje
velmizjednodušeněpopsaný.Veskutečnostisejednáovelmikomplikovanýproces,zvláštěvpřípadětvarověsložitýchdílů.
Výroba formy touto technologií probíhá následovně:
• Aplikacegelcoatuvpřípaděpotřeby.Skladbasuchévýztužena
maketu. Položení technologických materiálů, příprava přívodu
pojivaapřipojenívakua.
• Popřipojenívakuajeprovedenoprosycenískladby.
• Vytvrzovánípojivapřinormálníteplotě.Vakuumjepoužitopoceloudobuvytvrzováníformy.
• Dotvrzovánívpeci.Formajejižsejmutazmaketyajevolněloženávpeci.Cyklusdotvrzováníjezávislýnapoužitémmateriálu.
Typickýcyklusdotvrzováníjekaskádovýsmax.teplotou190–
205°C.Cyklusdotvrzovánímůžebýtukončenipřinižšíchteplotáchpodlepožadavkunateplotuskelnéhopřechoduformy.Maximálníteplotakaskádovéhodotvrzovacíhocykluformybyměla
býtalespoňo15°Cvyššínežjeočekávanáteplotavytvrzování
dílů,prokteréjeformaurčena.
• Dalšíkrokyjsoujižshodnéprovšechnypopisovanétechnologie
ajsouuvedenyvýševkapitoleObecnýpopistechnologiívýroby
vytvrzovacíchpřípravků.

- Kontaktní laminace

Základní technologie výroby dílů či forem z kompozitních materiálů.
Sycení suché výztuže pojivem je prováděno v průběhu pokládání
jednotlivýchvrstev.Prosycovánísuchévýztužeseprovádípřímona
maketěnebosesuchávýztužprosytípojivemtěsněpředpoložením
namaketu.
Výroba formy touto technologií probíhá následovně:
• Aplikacegelcoatuvpřípaděpotřeby.
• Skladbasuchévýztužeajejísycenípojivem.Položenítechnologickýchmateriálů.
• Mezioperačnívytvrzovánípojivapřinormálníteplotě.Jepoužito
vakuumpoceloudobuvytvrzování.Dobamezioperačníhovytvrzováníjezávislánapoužitémmateriáluvětšinoudodruhéhodne
(cca12hodin).
• Předchozídvakrokyjsouněkolikrátopakoványpodlepožadované tloušťky formy. Běžně se proces skladby a mezioperačního
vytvrzováníopakujetřikrát.
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Vytvrzovánípřinormálníteplotě,následujepoposlednímmezioperačnímvytvrzování.Vakuumjižneníaplikováno.Celkovádoba
procesuvytvrzováníjeopětzávislánapoužitémmateriálu.Běžně
je u materiálů pro výrobu forem v řádu desítek hodin (24 – 36
hodin).
Dotvrzovánívpeci.Formajejižsejmutazmaketyajevolněloženávpeci.Cyklusdotvrzováníjezávislýnapoužitémmateriálu.Typickýcyklusdotvrzováníjekaskádovýsmax.teplotouaž
218°C.Cyklusdotvrzovánímůžebýtukončenipřinižšíchteplotáchpodlepožadavkunateplotuskelnéhopřechoduformy.Maximálníteplotakaskádovéhodotvrzovacíhocykluformybyměla
býtalespoňo15°Cvyššínežjeočekávanáteplotavytvrzování
dílů,prokteréjeformaurčena.
Dalšíkrokyjsoujižshodnéprovšechnypopisovanétechnologie
abylyuvedenyvýševkapitole„Obecnýpopistechnologiívýroby
vytvrzovacíchpřípravků“.

- Další technologie

ProvýrobuforemjedáleteoretickymožnépoužíttechnologiiRFI(LF),
ale autorům tohoto článku se nepodařilo nalézt žádný vhodný konstrukčnímateriálurčenýprimárněprotutotechnologiivýrobyforem.
TechnologievýrobyRTMčipultruze,tedytechnologievhodnéprovýrobudílůsvelkousériovostízcelapostrádajísmyslprovýrobuforem.
Technologienavíjeníjeteoretickypoužitelná,alejenvelmiomezeně.

POROVNÁNÍ TECHNOLOGIÍ PRO VÝROBU VYTVRZOVACÍCH PŘÍPRAVKŮ

Porovnánítechnologiíjeprovedenodleněkolikakritériíajeprovedeno
na základě reálné výroby forem pro panel obložení interiéru metra.
První kus této formy byl vyroben kontaktní laminací. Druhý kus této
formybylvyrobentechnologiíVARTM.Prepregovátechnologiejeve
společnostiLAcomposite,s.r.o.klíčovouvýrobnítechnologií.Údaje
uvedenéuprepregovýchtechnologiíjsoutedyzaloženynareálných
zkušenostech.
Prvnímkritériemjsoumateriálovénáklady.Vtabulkách2a3jsouuvedenynákladynamateriálystrukturníitechnologické.Uvedenénáklady

Tabulka 2 – Náklady na materiál potřebný na výrobu 1 m2 formy (výztuž ve formě skelných vláken)
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Tabulka 3 – Náklady na materiál potřebný pro výrobu 1 m2 formy (výztuž ve formě uhlíkových vláken)

odpovídajímnožstvímateriálupotřebnémunavýrobuformyoploše1
metru čtverečního danou technologií. Materiálové náklady na pojivo
určenéprokontaktnílaminacijsounaprvnípohledvelmivysoké,to
je dáno tím, že je v tabulce uvedena cena pojiva určeného pro výrobuforemprovytvrzovánídílůvyráběnýchprepregovoutechnologií.
Rovněžnákladynatechnologickémateriályjsouvpřípaděkontaktní
laminacevysoké.Tojedánotím,žejsoutechnologickémateriálypoužity třikrát (pro mezioperační vytvrzování) než je forma dokončena
(viz. kapitola „Kontaktní laminace“). Dalším posuzovaným kritériem
jepracnostjednotlivýchtechnologiíviz.tabulka4.Hodnotypracnosti
jsouopětuvedenynazákladěvýrobystejnéformypropanelobložení
interiérumetraazkušenostízískanýchpřivýrobědílůiforemprepregovoutechnologií.Dotabulkynejsouzahrnutypracnostioperací,které
jsou společné pro všechny technologie například separace, výroba

a upevnění podpůrné konstrukce formy atd. V řádku pracností je v
případě prepregových technologií uvedena hodnota. Při vytvrzování
prepregutotižmusíbýtobsluhaautoklávupřítomnapoceloudobuprocesu,přestožejeprocesřízennumericky.Vtabulce4neníudánadoba
potřebnánacelýcyklus,protožeobsluhasevěnujeidalšímčinnostem
nejenkontroleprůběhucyklu.
VpřípadětechnologieprepregůII.generacejeuvedenúdajopracnostivřádkuObrábění,protožejenutnéfinálnítvarformytřískověobrábětarovněžpovrchformyvyleštitdůkladnějinežjeběžnéuostatních
výrobních technologií vytvrzovacích přípravků. U kontaktní laminace
jevysokáhodnotapracnostizdůvoduvelképlochyformyaskladba
sesoučasnýmsycenímvýztužeformyprobíhánatřikrát(viz.kapitola
„Kontaktnílaminace“).

Tabulka 4 – Pracnosti operací procesu výroby formy pro výrobu dílu obložení interiéru vozu metra.

TRANSFER - VZLÚ
V tabulce 5 je uvedeno porovnání nákladů na výrobu jednoho kusu
formy pro výrobu dílu obložení interiéru vozu metra. Jsou zahrnuty
rovněžnákladynavýrobumastermodelu,amortizacezařízení,energieakooperace.Porovnáníjeprovedenovprocentechnikolipřímov
korunáchalzesrovnávatpouzehodnotyvřádcíchnikolivesloupcích.
Částkaodpovídající100%vřádkumaketnenístejnájakočástkaodpovídající100%vřádkuformy.
Pro formu zhotovenou prepregovou technologií I. Generace je uvažovánamaketavyrobenázblokůPURpěny.Proformuzhotovenouz
prepregůII.GeneracejemaketazhotovenazblokůmateriáluYtong.
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MaketaproformuzhotovenoukontaktnílaminacíiVARTMjezhotovenazdesekmateriáluMDF.
Vceněmaketyjsouzahrnutynákladynasamotnýmateriál,přípravu
polotovaru(lepení),tvorbuprogramu,obrábění,lakování(MDF),finalizacepovrchu(leštění).
VŘádkudokončeníjsouuvedenynákladynadokončeníformy,opravy,leštění,separace.UformyvyrobenézprepregůII.Generacejev
dokončenízahrnutoiobráběnídofinálníhotvaru.Vtabulce6jeprovedenoteoreticképorovnáníprotutéžformu,alevyrobenouzmateriálu
svýztužíveforměuhlíkovýchvláken.

Tabulka 5 – Porovnání nákladů na výrobu makety a formy určené pro vytvrzování dílu obložení interiéru metra

Naprvnípohledjepatrnávysokácenaformyvyrobenékontaktnílaminací.Cenaformyjedánapoměrněvysokoucenoupojivaaznačnoupracností.

Tabulka 6 – Teoretické porovnání nákladů na výrobu makety a formy určené pro vytvrzování dílu obložení interiéru metra

TRANSFER - VZLÚ
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Vposlednítabulcejsouuvedenyvýhodyanevýhodytechnologiíprovýrobuforempopsanýchvtomtočlánku.

Tabulka 7 – Porovnání výhod a výhod jednotlivých technologií výroby forem.

ZÁVĚR
Obecněnelzeříci,kterázvýšeuvedenýchtechnologiívýrobyvytvrzovacíchpřípravkůjelepšíakteráhorší.Jenvkonkrétnímpřípaděje
možnérozhodnout,kteráztechnologiíbudenejvhodnějšíprodanou
aplikaci.Provolbuvýrobnítechnologiejenutnézohlednitconejvíce
faktorů,jakojsouzejménaprovoznípodmínkyformy(teplota,tlak,životnost),požadavkynadíl,vybavenostfirmy,zkušenostpracovníkůa
vneposlednířadětakéobjemfinančníchprostředků,kteréjemožné
navýrobuformyvynaložit.

Literatura:

•

Kolektiv autorů: Interní technologická dokumentace firmy LA
composite;LAcomposite,s.r.o.,Praha
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Nové metody výroby kompozitových dílů letadel a jejich zkoušení
Ing. Václav Kafka, CSc., VZLÚ
Článek uvádí souhrnný přehled účasti VZLÚ v evropských projektech 6. a 7. RP. Podrobněji popisuje
náplň jedno z projektů – AUTOW, jehož cílem je vývoj nové efektivnější metody výroby kompozitových
částí letadel- metody pro automatickou výrobu preforem pokládáním suchého pásku uhlíkových vláken.
Je uváděn očekávaný přínos po zavedení do praxe. Je popsána struktura projektu a účast VZLÚ na
zkouškách dosahovaných vlastností vyvíjeného materiálu a statické pevnostní zkoušce demonstračního
dílu vyrobeného vyvinutou technologií.

POZADÍ
Procentokompozitovýchmateriálůvprimárníkonstrukcíletadelneustáleroste.Dnešnírychlýnárůstkompozitovýchaplikacínatrupech,
křídlechadalšíchčástechlzeilustrovatnajejichpodíluupředposledníaposlednígeneracedopravníchletadel(A38028%aBoeing787
50%objemu).Stímtorůstempřicházípožadaveknasoustavnézdokonalovánívýrobníchtechnologií.Důvodemjsouvynikajícíspecifické
mechanickévlastnostikompozitovýchmateriálůpřinášejícívýznamná
sníženíhmotnostiastímsouvisejícísníženíspotřebypalivaaredukci
emisí.Nicméněnahrazeníkovůkompozitypředstavujeobrovskýobjem vývojových aktivit pro realizaci cenově přístupných, lehkých tuhých,pevnýchkonstrukcíspřípustnýmpoškozením.
Většinu technologií ve výrobě kompozitů dnes běžně používaných
tvoříručníkladenípre-impregnovanýchlistůmateriálunásledovaných
vytvrzovánímvautoklávu.Tovyužívásložitévybaveníazamezujeto
vyššíintegracidílůatakzvyšujepotřebumontážníchprací.

ALCAS (ADVANCED LOW COST AIRCRAFT STRUCTURES)
Projekt ALCAS řešil návrh vybraných kompozitových částí letadla příští generace s cílem dosažení:
• Významnéhosníženípřímýchprovozníchnákladůprovozovatele,
zlepšenípoměrunosnost/hmotnost(StructuralEfficiency)
• Sníženípořizovacíchnákladůpomocízvýšenéhovyužitímateriálu,zdokonalenímnávrhuavýrobníchprocesů.
• Sníženíprovozníchnákladůnapalivovdůsledkunižšíhmotnosti
drakusnásledkemsníženídopadunaprostředí.
Byly řešeny tyto kompozitové částí letadla:
• Kompozitovékřídlodopravníholetadla• Kompozitovýtrupdopravníholetadla
• Kompozitovékřídlobusinessjetu-obr.1
• Kompozitovýtrupbusinessjetu-obr.2
• VZLUsepodílelnazkuškáchkompozitovéhokřídlabusinessjetu
azkoušcetrupubusinessjetu–obr.

EVROPSKÉ PROJEKTY A ÚČAST VZLÚ
RámcovéprogramyprovýzkumatechnologickýrozvojEU(RP)jsou
základním nástrojem pro financování výzkumu v Evropě. VZLÚ se
podílí na řešení Rámcových programů po řadu let. Útvar Pevnosti
konstrukcí spolupracuje s evropskými partnery na více programech
zabývajícíchseřešenímvyužitíkompozitůvletectví.V6.Rámcovém
programutobylyprogramyALCAS,AUTOW,MOJOačástečněCESAR.VsedmémrámcovémprogramujetoIMAC-PROaCERFAC.
Kroměprimárníhocílevedeúčastvtěchtoprogramechkprohloubení
mezinárodníspolupráceasdruženívýzkumnýchavývojovýchkapacit
kcelkovémuzefektivněnívýzkumnýchčinností.

Obr. 1 Zkouška kompzitového křídla

TRANSFER - VZLÚ
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Fz

Fx

Fy

Obr. 2 Příprava zkoušky trupu bussines jetu

Obr. 4 Zkouška demonstrátoru nosiče

Mojo (Modular Joints for Composite Aircraft Components )

Novýmodulárnísystémlepenýchspojůzaloženýnanovýchvýrobních
technologiích včetně proplétání ve
3D, NCF (non-crimp-fabric composites),suchézipy,všíváníavzájemné
porovnání různých řešení pro profily
Pi,H,TaLobr.3.
VZLUsepodílelnaprojektuzkouškmi
vzorků jednotlivých lepených spojů
a závěrečnou statickou a únavovou
zkouškou demonstrátoru nosiče klapek-obr.4.

CESAR (Cost Effective small Aircraft)

VZLU jako koordinátor projektu se podílel na více úkolech, z nichž
některésevztahovalykekompozitům–výpočtyaanylýzami,health
monitoringemkonstrukcíazkouškami-obr..5a6.

Obr. 5 FEM analyse of composite panel buckling

Obr. 3 Tvary uvažovaných profilů

Obr. 6 Statická zkouška demonstrátoru křídla

TRANSFER - VZLÚ
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CERFAC Cost effective Reinforcement of Fastner Areas in
Composites

IMAC-PRO (Industrialization of manufacturing technologies
for composite profiles for aerospace applications)

Primárním cílem projektu je vývoj úplného integrovaného postup
procesůpronízkonákladovousériovouvýroburůznýchleteckýchpodélníkovýchprofilůCFRP.Předpokládásevýrobavedvoukrocích–
výrobapreformyainfiltrace/vytvzení.Projektjesoustředěnnasložité
geometrie profilů s proměnnými průřezy, jedno nebo vícenásobnými
křivostmiaintegrovanýmioblastmiprozaváděnísilobr.7a8.VZLU
sebvudepodíletnaprojektuzkouškmivzorkůaelementů.

Cílemprojektujevytvořeníkataloguřešenívyztuženýchoblastívokolíchotvorůprospojovacídíly–děrpronýtyšroubynebookrajůpřinášejícílehčí,pevnějšíakonstrukcedamagetolerant.Metodyanalýzy
předpovědiatechnikyoptimalizacepodpořenérozsáhlýmizkouškami
umožnílevnáalehkářešení.Uvažujesepoužitínovégeneracepreforemz3Dtkanin,použitízáplatadoplňkůapodobr.9.VZLUsebude
podíletnazkouškáchjednotlivýchřešení.

Obr. 9 Provedení zpevňujících vložek

Obr. 7 Jednosměrné ovíjení JF-nosníku

Obr. 8 Preforma JF-nosníku

PROJEKT AUTOW
Automated preform Fabrication by Dry Tow Placement

PoslednízvýšeuvedenýchprojektůsparticipacíVZLÚjeprojektAUTOW,kterýprobíhalvletech2007–2010.Účelemtohotovýzkumného
programubylovyvinoutnovouuniverzálnímetoduproautomatickou
výrobupreforempokládánímsuchéhopáskuuhlíkovýchvláken.

Partneři

Partnery v tomto projektu byli:

TRANSFER - VZLÚ

Cíl projektu

Současněpoužívanátechnikajakjižbylouvedenojedrahá,časově
náročnáamádalšíomezení.Prepregovémateriálymajívysoképořizovacíaskladovacínáklady.
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•
•
•
•

schopnoststroje
formátmateriálu
popisprocesu
integrovanýinženýrskýpřístupkonstrukce

Dálevprůměru30%materiáluseodstranípřifázipokládání.Autoklávovátechnologievyžadujesložitévybaveníarozsáhlouobsluhu.
NovátechnikavýrobypreformymetodouautomatickéhopokládánísuchéhopáskunásledovanéinjektážípryskyřiceLCM(LiquidComposite
Moulding) a vytvzením snížuje čas a náklady na výrobu To umožní
efektivníapřesnouvýrobukomplexnějšíchpreforem.
TechnologiePreforma/LCMpoužíválevnějšímateriályamámnohem
menší odpad materiálu. Používá jednodušší nástrojové vybavení a
levnějšízpracování.Preformyzesuchýchvlákenumožňujísložitější
tvaryalzekombinacísvhodnýmivložkamipředinjektážíavytvrzenímdosáhnoutvyššíintegracedílůatímsníženínákladůnamontáž.
Chyby lze opravit snadněji a rozměry po vytvrzení zůstanou přesné
cožopětzjednodušujemontáž.
Pokroku lze dosáhnout využitím existující schopnosti automatického
ovíjenípropre-impregnovanémateriály(prepregy)seschopnostíkladenísuchýchpáskůvlákenumožňujícívýrobusložitýchpreforem.Takovoumetodoulzedosáhnout40%úsporoprotisoučasnétechnologii
Obr.10.
Komplexnost požadavků na vývoj této nové technologie spočívá
v nutném multi-disciplinárním přístupu úpravy, vývoje, a výzkumu v těchto bodech:

Obr. 10 Výroba preformy automatickým pokládáním
suché pásky vláken

Struktura projektu

Multidiscilinárrnípostupřešeníprojektubylrozdělendošestipracovnícbloků–WorkPackageWP1–WP6Jejichnáplňsuvedenímjejich
leadrůjenaObr.11.

TRANSFER - VZLÚ
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Obr. 11 Náplň pracovních bloků se jmény leadrů

Vztahymezijednotlivýmidefinovanýmiúkolypracovníchblokůa
jejichnávaznostijsouuvedenynaObr.12

Obr. 12 PERT chart projektu -úkoly pracovních bloků a jejich návaznosti

Účast VZLÚ

NáplnípracovníhoblokuWP2bylvývojmateriáluajehocharakteristika.Dílčíúkol
• 2.3tvořilyzkouškytěles,odebranýchzdesekmateriálurůzných
konfigurací,jejichžrealizaceproběhlavezkušebněskupinyMTN
útvaru3200VZLÚ.
• PracovníblokWP4tvořilohodnoceníparametrůsoučástivyrobenévyvinutoutechnologiívplnémměřítku.Konkrétněúkolem
4.6bylapevnostnízkouškatétosoučástirealizovanáveVZLÚ.

Zkoušky vzorků materiálů

Ve VZLÚ byly realizovány tyto zkoušky:
• CAI - Compression after impact –zkoušky impaktovaných těles
namáhanýchtlakem
• TensionandCompressionmodulusstanovenímodulupružnosti
vtahuatlaku
• ILSS-InterlaminarShearStrengthstanoveníinterlaminárnípevnostivesmyku.

TRANSFER - VZLÚ
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CAI - zkoušky impaktovaných těles namáhaných tlakem

Metodahodnoceníodezvymateriálunaimpaktsespecifickousadou
parametrů,kteráumožňujevzájemnéporovnánímateriálů.Metodaje
definovánaspecifikacíAITM-1-0010AirbusTestMethodspecification
FibreReinforcedPlasticsDeterminationofCompressionStrengthafter
Impact[1].
Pro stanovení odolnosti k impaktu by mělo být zkoušeno nejprve
12 vzorků postup při zkoušce je tento:
• Měřenírozměruvzorkůvevvícemístechdlestanovenéhoklíče
(3,80x100x150)mm
• Impakt12vzorkůsrůznýmiúrovněmienergiedopadudleuvedenéhopostupu.Provytvořeníimpaktovéhopoškozenísepoužívá
zařízení,kdetělesosimpaktoremsdefinovanouenergiídopadu
danouhmotnostíavýškoudopadánazkušebnítěleso.Vizobr.13
aobr.14.Znaměřenýchhloubekdůlkůjednotlivýchtěleslzevynéstzávislostprostanoveníenergiedopaduodpovídajícíhloubce
impaktovéhodůlku1mm.Dalšímateriálylzeporovnávatprotuto
hodnotu,není-listanovenojinak.
• Ultrazvukováskenovacíkontrolaprozjištěníšířkyadélkydelaminovanéoblasti-obr.15.
• Zkouškatlakem.
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Obr. 14 Detailní pohled na těleso v upínacím rámu stroje
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Obr.15 Příklad interpretací výsledku ultrazvukové kontroly
přístrojem Omniscan MX OMNI-P-PA 16128

Obr. 13 Celkový pohled na padostroj - impaktor

První polovina těles byla zkoušena po impaktu v dodaném stavu
atělesadruhépolovinybylavlhčenavklimatizačníkomořepři70°C
avlkosti90%donasycenípodleEN28.Příkladzáznamuvlhčeníje
naobr.16.
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První polovina těles byla zkoušena po impaktu v dodaném stavu
atělesadruhépolovinybylavlhčenavklimatizačníkomořepři70°C
avlkosti90%donasycenípodleEN28.Příkladzáznamuvlhčeníje
naobr.16.
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Obr. 16 Příklad záznamu vlhčení těles do nasycení

b)
Zkouškytlakembylyrealizoványnahydraulickémstrojivespeciálních
čelistech–obr.17.Naobrázkujsouvidětnalepenétenzometryprokontrolusymetriezatěžování.Naobr.18jsousnímkytělesapozkoušce.

Obr. 18 Vzhled zkušebního tělesa z obou stran a),
b) po zkoušce na tlak

25

Tension and Compression modulus - stanovení modulu
pružnosti v tahu a tlaku

30

4

190

Obr. 19 Zkušební těleso pro stanovení modulu pružnosti

Součástíhodnocenímechanickýchvlastnostímateriálůjeistanovení
modulůpružnostivtahuivtlaku.

Obr. 17 Zkušební těleso v čelistech sroje pro zkoušku tlakem

Zkušebnítělesa25x150x4mm–obr.19-bylazkoušenavzatěžovacím
stroji.Zatíženíbylosnímánosiloměremstroje.Deformacebylaměřena
dvěmatenzometrynalepenýminatělesauprostřednapředníizadní
stranětělesa.Dálebylapodélnáipříčnádeformaceměřenanapřední
stranětělesaDICpřístrojemARAMISHSproporovnáníaprostanoveníPoissonovapoměru.Příkladvýsledkůměřeníjenaobr.21a22.
ZpůsobstanovenímodulůpodlesměrniceAirbusTestMethodAITM-
1-0007[2]a(AITM1-0008[3])jezřejmýzobr.20.
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Obr.20 Napětí –deformace nebo síla deformace

PorovnáníměřenýchhodnotdeformacítenzometryaARAMISEMjsou
naobr.Vzhledytělespoporušepřizatěžovánítahematlakemjsouna
obr.23a24.

Obr. 22 Porovnání měření tenzometrem
a ARAMISEM na přední straně-tah

Obr. 23 Porucha v tlaku

Obr. 21 Porovnání měření tenzometry
na přední a zadní straně-tah

Obr.24 Porucha v tahu

TRANSFER - VZLÚ
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PorovnáníměřenýchhodnotdeformacítenzometryaARAMISEMjsou
naobr.Vzhledytělespoporušepřizatěžovánítahematlakemjsouna
obr.23a24.

P7

Obr. 25 Uspořádání zkoušky

P6

P5

P4

P3

P2

P1

Obr. 28 Požadovaný způsob zatěžování

Způsob zatěžování je na obr. 28. Průběh zatěžování byl tento:
• předtížení–prousazenísystémuaověřenítenzometrůna30%
LL(LimitLoad)–provoznízatížení,odlehčenína0%LL
• postupnézatěžovánína100%LL,pakodlehčenínana0%LL
• postupnézatěžovánína150%LL=100%UL(UltimateLoad)-
výpočtovézatížení,pakodlehčenína0%LL
• postupnézatěžovánídoporuchy,pakodlehčenínana0%LL

Obr. 26 Křivka síla- posunutí

Statická zkouška demonstrátoru vyrobeného vyvinutou
technologií v plném měřítku.

Pro závěrečné vyhodnocení výsledku projektu byla vybrána demonstračnísoučástvyrobenávyvinutoumetodou–obr.27aprohodnocení
dosažených parametrů byla ve VZLÚ realizována statická zkouška.
Způsobzatěžováníjeuvedennaobr.28.Schemaafotografiezatěžovacíhosystémujenaobr.29.

Obr. 29 Zatěžovací systém

Odezva dílu na zatěžování byla měřena pomocí:
• tenzometrůatenzometrickýchrůžic-obr.30a31
• snímačůposunutívurčenýchbodech–obr.32
• bezdotykověoptickýmDICsystémemARAMIS–obr.33

Obr. 27 Zvolený demonstrační díl

Obr. 30 Rozmístění tenzometrů a tenzometrických
růžic na měřeném díle
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Deklarovaná pevnost demonstrátoru byla zkouškou potvrzena.

Obr.31 Detail nalepených tenzometrických růžic

Literatura:

Obr. 32 Schéma snímače deformace MDI 81
a jejich umístění na měřeném objektu

•

AITM-1-0010AirbusTestMethodspecificationFibreReinforced
PlasticsDeterminationofCompressionStrengthafterI m p a c t
2005-Published and distributed by AIRBUS S.A.S ENGINEERINGDIRECTORATE31707BLAGNACCedexFRANCE

•

AITM-1-0007 Airbus Test Method specification Fibre ReinforcedPlasticsDeterminationofPlain,OpenHoleandFilledHole
Tensile Strength 2004-Published and distributed by AIRBUS
S.A.SENGINEERINGDIRECTORATE31707BLAGNACCedex
FRANCE

•

AITM1-0008AirbusTestMethodspecificationFibreReinforced
PlasticsDeterminationofPlain,OpenHoleandFilledHoleCompression Strength. 2004-Published and distributed by AIRBUS
S.A.SENGINEERINGDIRECTORATE31707BLAGNACCedex
FRANCE

•

ČSNEN2563Stanovenísmykovépevnostimezivrstvami-Letectví a kosmonautika-Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny-Jednosměrnékompozity-ČNI1999
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Moderní vyztužené termoplasty v leteckých
kompozitních sendvičových konstrukcích
Ing. Křena Josef, Ing. Bittner Vladimír, Letov Letecká Výroba s.r.o.
Článek pojednává o sendvičových struktůrách, které využívají výhradně termoplasty. Pozornost je nejdříve v přehledu věnována jednotlivým složkám, což jsou potahy, jádra a jejich spojení. Zdůrazněny jsou
hlavně odlišnosti od dnes již klasických sendvičů termosetových a výhody, které termoplasty přináší.
Podány jsou také informace o technologii přípravy sendvičových desek a i jejich zpracování do tvaru
finálního dílu. Uvedeny jsou postupy, které jsou doporučovány dodavateli materiálů ale i vlastni zkušenosti z pracoviště autorů s ukázkou konkrétních výrobků.

ÚVOD
Sendvičové struktury jsou používané v letectví již daleko dříve než
kompozitní materiály. Avšak od nasazení kompozitních materiálů v
leteckékonstrukcisezdesendvičeještěvícerozšířilyzdůvodůpodobnosti technologických procesů. Jejich výhody, jako jsou vysoký
momentsetrvačnostiprůřezupřinízkéhmotnosti,tvarovástabilitaa
podobně,jsoudobřeznámé.Vedletuhostipotahůmávýznamnýpodíl
naohybovétuhostideskytakésmykovátuhostjádra.Poceloudobu
aplikacekompozitůstermosetovýmpojivemvšakmuselybýtpřekonáványnevýhodytakovýchsendvičů.Těmibylynapříkladvysokápracnostvýroby,hořlavost,nízkáodolnostprotirázu,nízkápevnostspojení
potahusjádrem,obtížnárecyklaceapod.Většinutěchtonevýhodse
daříeliminovatnasazenímhi-techtermoplastůpromateriáljádraipojivapotahů.

pěnnejvyššímechanickévlastnostiiteplotníodolnost.
VedletěchtonejčastějipoužívanýchtermoplastůjsoutodálePE,PET,
PS,PC,PA,PU,PVC,PPS,PEEKadalší.
Hexagonální jádro
Hexagonálnívoštinajeklasickýmtypemjádra.VtermoplastovévariantějidodávánapříkladPlasticell.Totojádropoužíváproprůmyslové
aplikacefoliiPE,PP,PET,PS,PVCapronáročnéaplikacefóliiPEI,
PPSaPEEK.Jádrosevyrábínarůstacímetodou,kdyjednotlivépředtvořenépásyjsouspojoványlaserovýmsvařováním.

DĚLENÍ TERMOPLASTOVÝCH SENDVIČŮ
Typytermoplastovýchsendvičůjemožnotříditpodlerůznýchhledisek
jakonapříkladpodlemateriáluatvarujádra,podlespojeníjádraapotahů,podletechnologievýrobyapod.

JÁDRA

Jádra podle tvaru můžeme rozdělit na hexagonální, tubulární a potomjádrazkontinuálnífoliejakojsounapříkladFoldcore,ThermHex
aTorHex.
Materiálemjádramohoubýtzvolenytermoplastyrůznékategoriepodlenáročnostipoužití.Polypropylen(PP)sepoužívápropěnyivoštiny
apřinášíjádruvelmidobrévlastnosti„damagetolerance“,rázovéodolnostiatlumení.Polyeterimid(PEI)jetermoplastsrelativněvysokou
teplotouzpracování.MávelmidobréparametryFST(fire,smoke,toxicity),kterésvelkourezervousplňujísoučasnélimitypředpisůproleteckéinteriéry.Rovněžztohototermoplastusevyrábějívoštinyipěny.
Polymetakrylimid (PMI) je materiál používaný pro výrobu pěny.Tato
dobřeznámápěnaRohacellfirmyRöhmmázevšechtermoplastových

Obr. 1 Narůstací metoda výroby hexagonální voštiny

Tubulární jádro
TubulárníjádrovyráběnéfirmouTubusBauerjesloženézextrudovanýchtrubiček,kteréjsounásledněsvařenydohexagonálníhouspořádání.StandardněsenabízíPP,PCaPEI.

Jádro z kontinuální fólie

Foldcore
Foldcorejejádro,kterémáorientovanéstěnyvšikmémsměru,který
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POTAHY
Matricípotahůjeopěttermoplastkategorieúměrnénáročnostiaplikace.Typjejichvýztužeurčujemožnosttvářenído2Dneboi3Dploch.

SENDVIČOVÉ DESKY
Natrhujsounejenjednotlivésložkyaletakéhotovésendvičovédesky,
kterésemohoudálezpracovávat.Jednaksemohoupoužítvrovném
stavuapouzevytvořitvhodnoutechnologiiokrajeapřípadněpřipravit
bodyprozavedenílokálníchsilajednaksemohouvytvářetprostorové
struktůry, čehož lze dosáhnout dvěma způsoby. Pokud se požaduje
tvarsloženýzrovinnýchploch,taksepoužívábuďlokálníohřevbudoucíhranyanáslednýohybnebolokálníodfrézovánívnitřníhopotahu,nanesenítmeluaohybuzastudena.Tentodruhýpostupjeznámý
ztechnologietermosetovýchsendvičů.

Obr.2 Foldcore jádro vytvořené složením termoplastické fólie

Opětsenabízímnohorůznýchmateriálovýchvariant(PP,PC,PA,PU,
PS,PET,PEEK).
ThermHex
DalšívariantyjádrazesouvisléfolienabízínapříkladfirmaEconcore
opětvširokémateriálovépaletě.

Protermoplastysevtomtosměruvšakotevřelanovámožnost,kterou
jetvářenízavelmispecifickýchteplotníchpodmínek.Přitvářeníbyměl
býttotižpotahvestavunadteplotouTG,zatímcojádrobymělomít
teplotupodTG.Pokudnejsoudodrženytytopodmínky,takhrozípři
tvářenízhrouceníjádra.Problémjetedyvtom,jakdosáhnoutrozdílnouteplotuvpotazíchavjádře,kteréjsouvpřímémkontaktuapřitom
jejejichtepelnákapacitavelmimalá.

Sendvičové desky Omnia

JsoutosendvičovédeskysvoštinovýmjádremipotahynabáziPP.
Bylytoprvnísendviče,kterémělypotahysjádremspojenébezlepidla
pouzefůzí(svařenímzatepla).Toeliminujerizikoodlepenívlivemmechanickéhonamáhánínebonapříkladvlhkostí.Potahymohoumítna
vnějšímpovrchudekoračníneboprotiskluzovouúpravu.

Obr. 5 Ukázka sendvičových desek Omnia

Obr. 4 Tvorba jádra TorHex

Vakuovým formováním a následným skládáním se vytváří struktura
podobnáklasickéhexagonálnívoštiněsnázvemThermHexrychlostí
až8m/minutu.

Sendvičové desky MonoPan
Panely firmy Wihag s obchodním názvem MonoPan mají obdobnou
skladbu jako Omnia. Je u nich propracována technologie vytváření
ohybůaspojování.Jednakjemožnédeskysvařovatajednakpoužít
mechanickéspojovacíprvky.

TorHex

DalšímtypemjádrafirmyEconcorejejádroTorHex,kterésevytváříz
polotovaru,jehožstrukturajepodobnáklasickévlnitélepence.Tento
polotovarsepakpřetvářívmístechpodélněvedenýchřezůrychlostí
až50m/minutu.

A

B

C

D

Obr. 6 A.Struktura sendvičové desky MonoPan / B. Zakončení okraje / C.Ohyb panelu / D. Jednostranný nýt v potahu v postupných fázích připevnění
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Zajímavé je, že klasický jednostranný nýt v potahu přenese osovou
tahovousílu800Nasmykovou1200N,anižbymístovevoštiněpod
nýtembylonějakvyplněno.

výrobysendvičůvelmikrátkývýrobnícyklusavysokáhouževnatosta
rázová odolnost. Nevýhodou je zatím jejich vyšší cena a náročnější
technologietváření.

Sendvičové desky FITS
Mezi sendvičové polotovary vyšší kategorie používané pro interiérové letecké díly patří typ FITS (Foamed In–situ Thermo-formable
Sandwich)firmyFITSTechnologyDriebergen(Holandsko).

APLIKACE TERMOPLASTOVÝCH SENDVIČŮ V
LLV

Jednáseosendvičsestávajícízpotahůvyztuženýchskleněnoutkaninouaanizotropnípěnouvjádře.Matricípotahuimateriálempěnyje
PEI.Pomocíspeciálnítechnologiejepěnapřivýroběpaneluvytvářena
ažmezipotahy,díkytomujepřevažujícíorientacejejístrukturykolmá
napotahyajeknimpřipojenabezpoužitílepidla.Panelmáopětvelmi
vysoképarametryFST.Výhodasendvičůspěnovýmjádremjevtom,
žesenapotahunevyznačujestrukturavoštiny,cožsemůžezvýrazňovatzejménapřitváření.Firmanabízítaképropracovanoutechnologii
nazakončováníokrajů.

Firma LLV prováděla technologické zkoušky s panely FITS i Cetex
System 3. Jednotlivé operace jsou:
1)
přípravavhodnévelikostipolotovaruzpanelu
2)
ohřevpolotovaru
3)
vlastnítvářeníveformě
4)
ořezdofinálníhotvaru
Dobaohřevuavlastnítvářecíoperacejedlouhápřibližně10minut.V
našempřípaděsejednaloodíldoskříněselektronickýmzařízením.
Dílmápoplošerozdílnoutloušťkuod1do5mmajetvořenčástečně
nerozvinutelnouplochou.Oprotiběžněpoužívanékonstrukcinapříklad
prostropnízavazadlovéschránky,kdesevyskytujínejčastějirozvinutelnétvarysendvičůskonstantnítloušťkou,zdebylynavícdvatechnologicképroblémyspočívajícívpožadavkunaplochuve3Dařízené
lokálnízborcenívoštiny(tzv.crushedcore).Řešeníbylonalezenopomocíoptimalizacetvarudílu,procesníchveličintvářeníakonstrukce
formy.

Obrázek 7. Různé typy panelů FITS

Sendvičové desky Cetex System 3
DalšímtypemsendvičovéhopolotovarujeCetexSystem3firmyTenCate. Jejich panel sestává z potahů vyztužených skleněnou nebo
uhlíkovoutkaninouspojivemPEIatubulárníhojádraodfirmyTubus
Bauer. Spojení je zajištěno teplotavným foliovým lepidlem Sharnet
SH4275steplotoutavení110°C.

Obrázek 9. Díl zhotovený tvářením z Cetex System 3

BUDOUCNOST TERMOPLASTOVÝCH SENDVIČŮ
Termoplastovésendvičejsouproleteckoukonstrukcivelmiperspektivní zejména pro interiérové díly díky svým FST parametrům, houževnatostiakrátkýmvýrobnímčasům.Předpokládáse,ževyššícena
materiálu se bude postupně vyrovnávat s termosetovou variantou.
Tutoprognózupotvrzujetakétrendsledovanývposledníchletech,kdy
vyztuženétermoplastymajívinteriérechkaždýrok20%nárůst.

Literatura:
Obrázek 8. Řez dílem ze sendviče Cetex System 3

•

Obaposlednějmenovanétypypanelůjsouvhodnéprovýrobuinteriérovýchleteckýchdílů.VedlejižzmíněnýchparametrůFSTjejejich
dalšívelkouvýhodouvesrovnánísklasickouprepregovoutechnologií

Rozant O., Bourban P.-E., Manson J.-A. E. : Double-curvature
formingofthermoplasticsandwichpreforms,InternationalSAMPEEuropeconferenceNo20,Puteaux,FRANCE(13/04/1999)

•

FiremníliteraturadodavatelůOmnia,Foldcore,Econcore,Plasticell,TubusBauer,Wihag,FITSTechnology,TenCate.
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Rychlá prototypová výroba dílů celokompozitního větroně
Ing. Martin Pekař, HpH Sailplanes
Na praktických příkladech z vývoje dvou typů větroňů jsou předvedeny postupy výroby prototypových
dílů kompozitové konstrukce a jejich technologická náročnost vzhledem k době vzniku.

ÚVOD
Vroce1989bylazaloženaspolečnostpodnázvemModelářskýklub
H+H.PozdějibylnázevspolečnostiiznačkazměněnnaHPH,spol.s
r.o.Společnostjakocelekpřípadněněkteřízaměstnancipracovalina
mnohazajímavýchprojektech.Napříkladvýrobaprvníhoprototypua
náběhusériovévýrobyDV-20Katana.DodávkydílůnavětroňDG-800
čiletounRuschmayerR-90.
Vroce1996došlokpřevzetívýrobyvětroněGlasflügel304Batímbyly
položenyzákladyvlastníhovývojeavýrobyvětroňů.
SpolečnostGlasflügelpředstavovalavroce1982největšíhovýrobce
větroňůznáméhonejenvNěmecku,alepocelémsvětě.Zajejíexistencebylovyrobenopřibližně1600větroňů.Většinaznichdodnešní
dobystálelétá.TypyLibelle,Hornet,Mosquito,Kestrelpatřímezisvětové legendy oblíbené pro své výborné letové vlastnosti a jednoduchou údržbu. Větroň Glasflügel 304 byl posledním vyvinutým typem
tétoněmeckéspolečnosti.
PopřevzetívýrobyspolečnostíHPHbylpůvodnívětroňkategorie15m
FAI(304CZ)doplněnnástavcina17.4m(304CZ-17).Vdalšímvývojovémkrokubylaodstraněnavztlakováklapka,doplněnavzdušnábrzda
typuSHamodifikovánwinglet,takabybylysplněnyomezenídanépro
tříduStandarddleFAI(304C).
Dalšímlogickýmkrokemodpůvodnězpracovávanýchskelnýchvláken
bylovyužitívlákenuhlíkovýchaaramidových.Změnatechnologiedovolilavyužitívýkonnějšíchprofilůanovýchsystémůpohonů.Základem
novégeneracevětroňůsestaltypHPH304S–větroňorozpětí18m,
kterýdosahujeklouzavostinad51.Zástavbouturbínyotahu400Nbyl
vyvinuttypHPH304S-JET,kterýumožňujedoletvětroněipozhoršení
termických podmínek. Zástavbou dvoutaktního motoru Solo 6525 a
použitímpylonusdvoulistouvrtulíbylvyvinuttypHPH304MS,který
umožňujesamostatnývzletastoupání.
VýrobnízaměřeníHPHnynípředstavujímodelyletadelprovýstavnía
muzejníúčely,výkonnékompozitovévětroně,prototypovávýrobapro
všeobecnéasportovníletectví,CNCobrábění.

PROTOTYPOVÁ VÝROBA VĚTRONĚ

Přivývojinovýchkoncepcívletectvíječastotřebanavrhovataměnit
tvaryrůznýchdílů.Nejsložitějšíazároveňnejnáročnějšínadodržení
požadovanépřesnostitvarůjsouobvyklevnějšípovrchovédíly,části
trupu,křídla,ocasníplochy.Ručnívýrobabývávtomtopřípaděvelmi
zdlouhaváapomalá,protožepřesnosttvarůakvalitapovrchujenaprosto prioritní. Vyrobené modely pak slouží k dalšímu vývoji draku
letadla,ověřovánízástavbovýchrozměrů,aerodynamickýchvlastností
avneposlednířaděkvýroběnegativníchforemprovýrobusériových
dílů.Nevždysevšakpodařínavrhnoutoptimálnítvarhnednapoprvé.
Napříkladzkouškyvaerodynamickémtuneluobjevínezbytnézměny,
kterébudetřebaudělat,nežbudemožnédílpoužít.Takovétozměny
nebývá jednoduché aplikovat, často to znamená vyrobit celý model
znovu.

Modifikace křídla MosquitoB

Prosrovnánísdálepopsanýmpostupemrychlévýrobynástavcekřídla
větroněHPH304Sjemožnéuvéstvýrobuprototypukřídlapůvodního
větroněGlasflügel304vNěmecku(1980).
Glasflügel 304 byl následovníkem typu Mosquito B. Původní profil
MosquitaBbylFX-67k150,tj.profilsrelativnítloušťkou15%,kterýbyl
poměrně citlivý na znečištění hmyzem. Tento byl nahrazen profilem
HQ10-16.42.Novýprofilbylméněcitlivýkeznečištěnínáběžnéhrany,
zároveňumožnilposunutíazkrácenípřechoduzlaminárníhodoturbulentníhoprouděníatímzlepšilvýkonyletadla(původníklouzavost
41.2sezvýšilana43).KromězměnyprofilubylautypuGlasflügel304
mírněprodlouženaazešpičatěnapříďtrupu.
ZměnaprofilukřídlauprototypuGlasflügel304bylaprovedenastěrkovánímtmelunapůvodníkřídlo,jehopřebroušenímpodlešablona
přestříkánímpolyesterovousvrchníbarvou.
Celázměnapředstavovalatřiměsíceprácešestilidíapůvodníprázdnáhmotnost240kgMosquitaBdosáhlabezmála300kg.Letovými
měřenímipakbylpotvrzenpřínoszavedenýchzměnanásledněbyla
vyrobenanegativníformapronovésériovékřídloGlasflügel304.

Rychlá výroba modelu nástavce křídla HPH 304S-20m

KřídlozákladníhomodeluHPH304Smározpětí18m,přičemžděleníkřídlanacentrálníčástanástavecjeuskutečněno6modosysymetrieletadla.Novýnástavecumožnízvýšenírozpětína20maměl
byzlepšitvýkonyletadlapoužitímprofiluoptimalizovanéhopronižší
Reynoldsovačísla.Požadavkemnatechnologiivýrobybylozachování
hmotnostidílůsrovnatelnésdílyvyráběnýmidonegativníkompozito-
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véformy.PoužitíCNCtechnologievýraznýmzpůsobemzkrátiločas
potřebnýprovýrobuověřovacíchmodelůazvýšilopřesnostjejichtvarů.Modelbylnejprvevytvořenvpočítačiajehotvarbylpakpomocí
CNCobráběcíhocentrapřenesendolehkékonstrukčnípěny.Výhodou
tétopěnyjejejísnadnáobrobitelnost,nízkáměrnáhmotnostatedy
snadnámanipulovatelnostsmodelemadůležitájeijejínízkácena.
Nevýhodoujejejímalápevnostavysokáporéznost.Prvnínevýhoda
předurčujemodelneboformukjednorázovémupoužití,resp.kvýrobě
maléhopočtukusů.Poréznípovrchjepotřeba„uzavřít“povrchovým
systémem,kterýumožňujejemnébroušeníaleštění.Beztétopovrchovéúpravybynebylomožnopoužítformunebomodelprolaminaci
finálníhovýrobku.

Výroba modelu nástavce křídla probíhala v těchto fázích:
1.
PřípravamodeluvCAD/CAMsystému(vizobr.1)
2.
Frézovánínegativníformyspodníhopotahu+povrchová
úprava(vizobr.2)
3.
Frézováníspodníplochypěnovéhojádramodelu(vizobr.3)
4.
Laminováníspodníhopotahudonegativníformy(vizobr.4)
5.
Vloženíjádradočerstvěvylaminovanéhopotahu
6.
Vakuováníavytvrzení
7.
Frézováníhorníhotvarupěnovéhojádramodelu(vizobr.5)
8.
Laminováníhorníhopotahumodelunapozitivjádra
9.
Vakuováníavytvrzení
10.
Ořezfrézouavyjmutímodeluzformy
11.
Povrchováúpravamodelu(vizobr.6a7)

Obr. 1 Příprava modelu v CAD/CAM systému

Obr. 2 Frézování negativní formy spodního potahu

Obr. 3 Dolní plocha pěnového jádra modelu
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Obr. 4 Laminování spodního potahu do negativní formy

Obr. 7 Konečná úprava modelu

SHRNUTÍ
Bylvyrobenmodelnástavcekřídlavkvalitěpoužitelnéproaerodynamickézkoušky.Příméporovnánípracnostijednotlivýchoperacíbybylo
zavádějící,neboťuobouzpůsobůvýrobymodelujepostupjiný.Tento
modelbylvyrobenběhem10-tidnů,cožjevýrazněkratšídoba,nežpři
použitíběžnétechnologievýrobymodelů.TohotovýsledkubylodosaženodíkypoužitíCNCtechnologie.

Literatura:

Obr. 5 Frézování horního tvaru pěnového jádra modelu

Obr. 6 Povrchová úprava modelu

•

PekařM.:Rapidprototype-vývojmodelunástavcekřídla-zpráva
kprojektuFI-IM4/168–Etapa9(Vývojzpůsobuobrábění);ReportNo.T8-2009-E9,HPHspol.sr.o.,KutnáHora,2009

•

HansenM.:Glasflügel304Musterunterlagen;Glasflügel,Lenningen,1980
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Experimentální měření ztráty stability kompozitních válců
Michal Mališ, Tomáš Urík, Jan Šplíchal, Jiří Záblatzký, VUT Brno

Článek popisuje realizaci zkoušek kompozitních válců zatížených tlakem. Věnuje se výrobě válců, přípravě vzorků i konstrukcím požitých přípravků. Předmětem zkoušek bylo změření tuhosti válce, síly při ztrátě stability a porovnání třech metod měření stlačení. Zkoušky byly provedeny na kompozitních válcích se
skleněnou a uhlíkovou výztuží.

ÚVOD
Fenoménztrátystabilityjeaktuálnímtématemvýzkumůproblematiky
stavbyanávrhuleteckýchkonstrukcíodnepaměti.Dřívebylspojován
skovovýmikonstrukcemi,vsoučasnostijezásadníivkompozitních
konstrukcích. V posledních deseti letech byly realizovány grantové
projekty[1],kteréřešilyproblematikuztrátystabilityastavupoztrátě
stabilityvyztuženýchpanelůaválcůzCFRP(uhlíkovýmivláknyvyztuženého plastu). Jejich náplní dále bylo ověření kvality výrobní technologie,ověřeníazpřesněnísimulačníchioptimalizačníchmetodpro
návrhapredikcichování.Výsledkygrantuotevřelycestukompozitním
materiálůmpropoužitínaprimárníchkonstrukcíchvEvropěvyráběnýchvelkokapacitníchletounů.
Cílemprácebylozměřenírelevantníchúdajůzaúčelemnáslednévalidacevýpočetníchmetodpracujícíchnabázimetodykonečnýchprvků
používaných při návrhu kompozitních konstrukcí. Ohniskem zájmu
byly kompozity vyráběné nízkonákladovými výrobními technologiemi
(ručnílaminace,mokrýprepreg),kterémajíuplatněnívlehkýchsportovních, popřípadě lehkých dopravních letounech. Produkce malých
sportovních a malých dopravních letounů je nejpočetnější kategorii
českéholeteckéhoprůmyslu.
Měřeny byly dva typy válců jeden z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP) a plastu vyztuženém skleněnými vlákny (GFRP).

Cílem měření bylo:
• Změřenítuhostiválce(poměrmezisilouastlačenímválce)
• Stanovenísílypřiztrátěstability
• Porovnáníchováníválcůzrůznýchmateriálů(CFRPaGFRP)
• Porovnáníchováníválcůpoztrátěstability(použitojenpřiměření
fotogrammetrickýmsystémemAramis)
• Porovnánítřechmetodměřeníposuvu(digitálnímposuvoměrem,
tenzometryafotogrammetrickýmsystémemAramis)

VÝROBA VZORKŮ
Válcebylyvyrobenytechnologiíručnílaminaceprosycovánímtkanin
vedvoudílnénegativníforměavytvrzovánímpodvakuem.Předvyjmutímzformybylváleczevnitřslepenjednímpruhemskleněnétkaniny.Předpokládanýobjemovýpoměrbyl35%.Provšechnyválcebyla
použitá stejná matrice - epoxid L-285 a tvrdidlo L-287.  Konstrukce
vzorkujenaobrázku2.PoužitéCFRPiGFRPmělypodobnoukonstrukci,shodnývýrobnípostup,členěnýdodevítikrokůanaměřených
částechbylypoužitystejnégramážetkanin(tabulka2).Rozdílymezi
válci byly v materiálu, gramážích a počtech vrstev použitých na výztužnélemyaslepyvdělícírovině.Válcebylyvyrobenynazkušebně
Leteckéhoústavupodlepostupuztabulky1.

Tabulka 2. Použité tkaniny
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Tabulka 1. Výrobní postup – krok 4 výztužné lemy na okrajích válce, krok 6 je přelepení dělící roviny zevnitř válce,
krok 9 přelepení švu v dělící rovině zvenku.

Čela válce byla vlepena do dřevěných kleštin, kterými bylo zatížení
přenášenozezatěžovacíhostrojenaměřenoučástkompozitníhoválce.Dřevěnákleštinabylavyřezanáz25mmtlustépřekližky.Mělatvar
mezikružísvnitřnímprůměrem210mmavnějším380mm.Dokleštinybylavysoustruženádrážkašířky8mmahloubky10mm(obrázek
1).Osadrážkymělaprůměrrovnýprůměruválce300mm.Dodrážek
bylváleczalepenzahuštěnýmepoxidem(zahušťovadlodrcenábavlna
+ aerosil). Na kleštiny byl kladen požadavek, aby jejich rovina byla
kolmá na osu válce. V případě nepřesností by zatížení nebylo čistě

tlakové,vznikalabypřídavnánesymetrickázatíženíadocházelobyke
sníženísílypřiztrátěstability.Prozafixováníosyválcevpolozekolmé
kroviněkleštinypřilepeníbylapoužitačelníplochaformya3přesné
vymezovacípodložkyumístěnémezikleštinouačelemformy(obrázek
1).(Kolmostčelaformyaosyválcebylazajištěnapřifrézováníkopyta
formy.)Druhákleštinabylakválcipřilepenavpřípravcíchzatěžovacíhostroje.Následněbyladělícírovinazvenkupřelepenajednouvrstvou
skleněnétkaniny.

Obrázek 1. Schéma vlepení válce do kleštiny
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Za účelem zkoušky byly vyrobeny deskové přípravky, které byly
příšroubovány k zatěžovacímu stroji. Přípravek byl složen ze čtyř
ocelovýchdiskůasoučástípřípravkubylisiloměr.Spodnídeskabyla

krámustrojeuloženasférickypomocíocelovékuličkyabylomožné
jinastavit,takabybylarovnoběžnáspřekližkovoukleštinouvzorku.
Polohuspodnideskypakbylomožnozajistittřemistavěcímišrouby
krámustroje.

Obrázek 2. Konstrukce vzorku

Rám stroje
Siloměr

Horní deska přípravku

Překližková kleština
Válec
Kulička
Aretační šroub
Rám stroje

Obrázek 3. Vzorek v přípravku zatěžovacího stroje.

Příprava měření
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MěřeníprobíhalonatechnologickézkušebněLeteckéhoústavu.Hlavnímiměřenýmiúdajibylasílaastlačeníválce(posunutí).Předkaždýmměřenímbylaspodnídeskaseřízena,takabybylarovnoběžná
sespodnípřekližkovoukleštinou.Bezprostředněposeřízenípřípravku
následovalo předzatížení válce, které elimonovalo pozvolný náběh
změřenézavislostisílynaposunutí.Předzatíženíspočívalovzatížní
válce silou 2500N u CFRP válců a 500N u GFRP válců, zafixování
dřevěnýchkleštinválcekzatěžovacímpřípravkůmstolařskýmisvěrkamiaodlehčeníválce.Provšechnaměřeníbylarychlostposuvupři
0.5mm/min.

Fotogrammetrický systém Aramis s jednou kamerovou hlavou měl
zornýúhelkamercca70°poobvoduválce.Posunutíměřenéfotogrammetrickybylovypsánovetřechmístech(liniíchpovýšceválce-obrázek4a11-16),kterébylydányzornýmúhlemkamer.ProSystémje
nutné,abyvyhodnocovanémístobylovidětoběmakamerami.Krajní
body,mezikterýmibylvyhodnocovánposuv,bylyumístěnynaválcico
nejblížedřevěnýmkleštinámanavyztuženémlemuválce.Předpokladembylo,žecelkovéposunutíbylorealizovánonaúčinnévýšceválce
(mezivyztuženýmilemy).

Obrázek 4. Rozmístění tenzometru po obvodu a vzájemná poloha s místy měření Aramisem.

Naválcibylonalepeno6tenzometrů,kterébylyrozmístěnypoobvodu
vevzájemnérozteči60°(obrázek4)vpoloviněvýškyválce.Vyhodnocován byl záznam z tenzometrů jen do okamžiku ztráty stability – v
lineárníoblasti.Předpokladempřiměřeníposuvutenzometrybylo,že
stlačeníválcejerealizovánanaúčinnévýšceválce270±1.Výsledná
hodnota stlačení byla dopočítaná vynásobením změřené hodnoty z
tenzometru (v jednotkách [μm/m]) účinnou výškou válce. Při měření
digitálnímposuvoměrembylopoužitojednoměřidlo.Hrotposuvoměru
bylopřenospodnístranuhornídřevěnékleštiny(obrázek8a).

TEORETICKÝ VÝPOČET TUHOSTI VÁLCE
Pro porovnání změřených tuhostí byla vypočítaná teoretická tuhost
válce(vztah1).Plochaprůřezuválcebylavypočítanázjehoobvodu

atlouštkystěny.Tloušťkastěnyválceodpovídalatloušťcevrstevpři
předpokládanémobjemovémpoměru35%.

(1)
K
[N/mm] Tuhostválce
Ex 
[MPa] Modulpružnostiskladbyválcevesměruzatížní
L
[mm] Účinnávýškaválce
S
[mm2] Plochaprůřezuválce
Inženýrskékonstatntymodulupružnostiskladbyválce(vztah3)vycházízprvkuA11aA12maticetuhostiskladbyvypočítanýchklasickou
lamnátovouteorií[2].Výpočetinženýrskýchkonstantskladbykompozitubyloprovedenopropředpokládanémateriálovékonstatntyvrstvy
(tabulka3)převzatýchzLBA(Spolkovýúřadproletectví)[3]prokompozityvyráběnéručnílaminacípřioběmovýmpoměru35%.

Tabulka 3: Použité materiálové konstanty
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;

;

(3,4,5)

Tabulka 4: Výsledné inženýrské konstanty

VÝSLEDKY MĚŘENÍ
Naválcíchbylyprovedenyčtyřisérieměření,kteréselišilytypemmateriáluválceazpůsobemměření(tabulka5).

Tabulka 5: Seznam provedených měření, počty opakování a použité metody měření posuvu

VyhodnocenízáznamubyloprovedenovsystémuMatlab.Podlevýslednýchprůběhůbylyvybránytřihladinyzatížení,vekterýchbylvyčíslen posuv a následně dopočítána tuhost. Předpokladem bylo, že
záznam síly pro jedno měření byl vždy jen jeden (posuvů bylo pro
jednoměřeníněkolik),protohodnotyposunutípřistejnéhladinězatíženíjsouzároveňhodnotyposunutívestejnémčasovémokamžiku.
Vyhodnocenybylytuhosti(poměraktuálnísílyapříslušnéhoposunutí)
přivýšeuvedenýchpůsobícíchsilách,směrodatnéodchylkyavariační
součinitele(poměrmezisměrodatnouodchylkouastředníhodnotou).
Sílapřiztrátěstabilitybylaurčovánazezávislostisilynačase.Vybrána
bylahodnotapřiztrátěúnosnosti(skokovémpoklesusíly).

Série 1 - měření CFRP válců Aramisem a tenzomety

Zevšechprůběhůsíla–posunutíměřenýchAramisemitenzometry
bylyvypočítanéprůměrnéprůběhy(obrázek5a6).Průměrnýprůběh
zAramisu byl dále na intervalu posunutí (0.02mm - 0.12mm) zprůměrovándojednéhodnotytuhosti(zelenákřivkanaobrázku5a6).
Směrniceprůměrnéhoprůběhuzáznamůztenzometrůbylastanovena
zprůměrnýchhodnottuhostívevyhodnocovanýchhladináchzatížení
ztabulky7.

Tabulka 6: Vyhodnocení ze všech záznamů měřených Aramisem
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Tabulka 7: Vyhodnocení ze všech záznamů měřených tenzometry

Obrázek 5: Průběhy všech zkoušek CFRP změřené Aramisem

Obrázek 6: Průběhy všech zkoušek CFRP změřené tenzometry
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Série 2 – měření CFRP válců digitální posuvoměrem

Hladinyzatíženíprovyhodnoceníprůběhůbylystanovenypřisilách3000N,5000N,7000N.Stejnýmzpůsobemjakovpředešlýchsériíchbyly
dopočítánysměrodatnéodchylkyavariačníkoeficientyprozmíněnéhladinyzatížení(tabulka8).Průměrnátuhostuvedenávtabulce10byla
vypočítanázhodnotvtabulce8.

Tabulka 8: Statistika měření válců posuvoměry

Obrázek 7: Výsledné průběhy síly na posunutí

Obrázek 8: Formy ztrát stability měřených kompozitních válců
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Série 3 – měření GFRP Aramisem

Hladinyzatíženíprovyhodnocenítřetísériebylystanovenyna500N,1000Na1800N,vekterýchbylydálevyhodnocenystředníhodnotytuhosti,
směrodatnéodchylkyavariačníkoeficienty.Zevšechprůběhůsíla–posunutíměřenýchAramisembylvypočítánprůměrnýprůběhy(obrázek9).

Tabulka 9: Statistika výsledných tuhostí

Obrázek 9: Průběhy síly na posunutí všech měření Aramisem a porovnání s průměrnými a teoretickými průběhy

Série 4 – měření GFRP válců digitální posuvoměrem

Měřenísérie4probíhalovpočátečníchfázíchprojektu,kdypostupměřeníavyhodnocenínebylještěřádněstanoven.Vtétosériinebylopřed
měřenímprovedenopředzatížení,kteréseodrazilovpozvolnémnáběhutuhostivevýslednýchprůbězích(obrázek¬10).Vyhodnocenínebylo
provedenovhladináchjakovpředcházejícíchsériích,alevintervalumezizatíženími500Na1500Nbylavypočítánatuhost.Jejichprůměrná
hodnotaapoměrvztaženýkteoretickéhodnotějeuvedentabulce10.

Obrázek 10: Průběhy síly na posunutí siloměrem a digitálním posuvoměrem, porovnání s průměrnými a teoretickými průběhy
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CHOVÁNÍ PO ZTRÁTĚ STABILITY A SHRNUTÍ MĚŘENÍ
ChováníválcepoztrátěstabilitybylovyhodnocovánojenzměřeníAramisem.Naobrázcích11-16jsoufázepoztrátěstabilityjednohozměření
válcezCFRP.Nutnozmínit,žeprobíhalyukaždéhoměřeníjinakaztrátastabilitynevznikalanacelémobvodurovnoměrněasoučasně.Zhlediska
stabilitymůžemeválecrozdělitdotřechpodoblastí.Dvazakřivenépanelyaševvdělícírovině.Prvnístabilitníporuchynastávalyvždynajednom
zedvouzakřivenýchpanelůčastoveforměpravidelnýchvln(obrázek13).Pravidelnývzorbyltakéměřeníodměřeníjiný.Nejmarkantnějšírozdíly
bylyvpočtuvlnpovýšceválce.Zaznamenánybylyporuchysjednouadvěmařadamivln(obrázek8).
Podalšímnárůstuzatíženíaztrátěstabilityšvuvdělícíroviněsevlnyskokověpřerozdělilydonáhodnéhoanepravidelnéhouspořádaní(obrázky
14-16).TentoprůběhpoztrátěstabilityplatilproválcezCFRPiGFRP.
Vtabulce10jeuvedenocelkovéshrnutívýsledkůaporovnánísteoretickýmihodnotami.

Tabulka 10: Celkové shrnutí dosažených výsledků

DISKUZE
1.
Změřené tuhosti válce závisely zejména na typu měření
posuvu.Tuhostiměřenétenzometryafotogrammetrickýmsystémem
Aramisdávajíodchylku14,7%resp.6,47%uCFRPa12,04%uGFRP
vztaženokteoretickéaočekávanétuhostiválce.Vyššítuhostnaměřenátenzometrymůžebýtzpůsobenalokálnězvýšenoutuhostíválce.
Naodstraněnítohotojevubybylopotřebapoužítvícetenzometrů.V
případěnalepenítenzometrůzevnitřválcebybylomožnéměřitposunutíipoztrátěstability.
2.
VedleuspokojivýchvýsledkůprůměrnétuhostiměřenéAramisematenzometryvykazujítytometodyvysokýrozptylodprůměrnýchhodnot17-26%uAramisua22-26%utenzometrůproválcez
CFRPa22-31%proválcezGFRP.VýsledkyměřenítenzometryiAramisemnaznačujínutnostpoužíváníopakovanýchtestůastatistického
vyhodnocení.

3.
MěřeníAramisem,zejménauválcůzCFRP,vykazovaloneobvyklounelinearituvoblasti,kdelzepředpokládatlineárnízávislosti
(obrázek5).Jevlzevysvětlitjednaknedokonalepřipravenýmměřenímčivyhodnocením,nebotytoprůběhynaválciskutečněprobíhají.
Potomukazujínaproměnlivoutuhostpoobvoduipovýšceválce.Ta
můžebýtzpůsobenapřirozenýmivadamivestruktuřekompozitu,které
majívlivnamechanickévlastnostimateriálu,dálepaknepřesnostmiv
účinnévýšceválce,kterájedánapřesnostíkladenívýztužnýchlemů
nakoncíchválce.Proodstraněnítohotojevubybylopotřebazpřesněníkladenítkaninpřivýrobědalšíchválcůazvýšenítuhostikleštinna
koncíchválce.
4.
Měřeníposuvuposuvoměrempřipoužitéarchitektuřezkouškyjeprovyčíslenítuhostiválcenedostatečné,ačkolivpřesnostsamotnéhoposuvoměruarozptylnaměřenýchdatjedostatečný.Přiměření
bylyposuvoměryopřenyodřevěnoukleštinuválce,tudížvyhodnocený
záznamposunutíbylsjistotoujenzáznamposunutídřevěnékleštiny.
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Předpokládáme-li,žeskutečnáhodnotastlačenívíceodpovídáteoretickéhodnotěnežzměřené,znamenáto,žemeziposuvoměremaměřenouoblastíválcebylyparazitnídeformace,kteréúměrnězatěžovací
sílezkreslilyzáznamposunutí.Poměrmeziteoretickouazměřenou
tuhostíbylproobatypyválcůkolem47%.Vpřípadě,žemezikompozitnímválcemadřevěnoukleštinouprobíhajíparazitnídeformace,
dostáváme prostor pro kompenzaci nerovnoměrné tuhosti válce po
obvodu,kterábylazměřenaAramisem.Proodstraněnítohotojevuby
bylapotřebazměnakonstrukcepřipojeníválcůkzatěžovacímustroji.
5.
Variačnísoučinitelsílypřiztrátěstabilityprovšechnaměření
byl 10-12%. Navíc chování po válce po ztrátě stability probíhalo při
každémměřeníodlišněastabilitníporuchynastávalynepravidelněpo
obvoduválce.Videálnímpřípaděválcemajíztratitstabilituvjednom
okamžiku. Příčin může být několik: nerovnoměrně rozdělná tuhost
kompozitupoobvoduivýšceválcekombinovanásnedostatečnětuhýmikleštinami,nerovnoměrnézatíženíválce,popřípaděgeometrické
imperfekce (válcovitost, nerovnoběžnost kleštin). Pravděpodobně se
budejednatokombinacivšechvýšeuvedených.Přidalšíchměřenílze
dálevyšetřovativlivrychlostizatěžovánínasílupřiztrátěstability.

Obrázek 11

Obrázek 14

ZÁVĚR
Měřeníztrátystabilityválcůprokázalo,žeměřeníposuvuválcezatíženéhotlakempřidanéarchitektuřezkouškyakonstrukceválcejenutné
bezprostředněnavyšetřovanémmístě.Vtomtoohleduseosvědčily
bezkontaktnífotogrammetrickémetody.Taktoobdrženádataseblíží
teoretickýmhodnotámlzesniminásledněpracovat.
Změřenádatabudounásledněpoužitáprovalidacisimulačníchmetod.
DlouhodobýmzáměremnaLeteckémústavuVUTvBrnějevytvořita
ověřit postupy návrhu a pevnostních kontrol kompozitních leteckých
konstrukcívyráběnýchnízkonákladovýmitechnologiemi,takabymohlybýttytokonstrukceatechnologiepoužitynavybranýchčástechprimárníchasekundárníchkonstrukcíletounůkategorieCS-23.Ambicí
vzájmuzvýšeníkonkurenceschopnostičeskéholeteckéhoprůmyslu
jeotevřítcestunízkonákladovýmtechnologiímdovýrobydopravních
letounu.

Obrázek 12

Obrázek 15

Obrázek 13

Obrázek 16

Reference:

•

http://www.cocomat.de/

•

JuračkaJ.,Kompozitníkonstrukcevletectví,LU01-2007-OST.ST,2007

• InteressengemeinschaftDeutscherAkademischerFliegergrupen,DimensionierungsrichwertefürdenSegelundMotorsegelflugzeug
bau,März1988
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Úpravy vlastností tuhých pěn leteckých kompozitních sendvičových konstrukcí
Mgr. Jakub Podzimek - VZLU, a.s., Útvar Kompozitní technologie

Tvrdé lehčené polyurethanové pěny expandované nadouvadly jsou v kompozitních sendvičových strukturách používány jako výplně, tzv. jádra, pro snížení celkové hmotnosti kompozitního výrobku. Toto jádro
kompozitní konstrukce významně ovlivňuje její ohybovou pevnost, respektive její odolnost vůči ztrátě
stability v oblasti tlakových napětí povrchových vrstev. V jiných případech je určeno pouze k zaplnění
dutiny konstrukce nebo slouží jako součást distribučního kanálu pojiva při infuzní technologii výroby
kompozitu. V žádném případě ale nesmí vlastnosti konstrukce nežádoucím způsobem zhoršovat. V následujícím příspěvku bude popsáno hledání vhodné tuhé polyurethanové pěny, resp. systému izokyanát/
polyol versus nadouvadlo, a jejich technologické úpravy.

ÚVOD
Sendvičovékompozitníkonstrukcejsouzajímavévelmipříznivýmpoměremvýslednétuhostiavlastníhmotnosti.Jejichodolnostvůčiztrátě
stabilitypřitlakovémzatíženíjenavysokéúrovni.Jednouzmožných
variantprovedenísendvičovékonstrukcejepoužitíkonstrukčnípěny
navytvořeníjádrasendviče,cožumožňujerelativněsnadnourealizaci
tvarověsložitýchdílů.Vhodněaplikovanápěnadokážedokonalevyplnitdutinykonstrukceazabránitzdekondenzacivodníchparnebo
usazovánínečistot.
Dalším hlediskem, které je vhodné při návrhu výrobku sledovat, je
cenavýrobku,resp.materiálů.Protobylavprvníchnávrzíchavýrobcích použita tuhá polyurethanová pěna s přijatelnou cenou, která je

natrhudobředostupná.TatoPURpěnapovypěněnídosahujevelmi
dobré,tudížnízkéhustoty(cca0,090g/cm3).Přibližšímtestováníbyla
ovšem zjištěna nepříjemná vlastnost tohoto typu PUR pěn. K jejich
napěněnísepoužíváoxiduhličitý(CO2)získanýzreakceizokyanátu
svodou,kterouobsahujepolyolovásložkapěnovéhosystému.CO2
potézůstávápovypěněníavytvrzeníPURpěnyuzavřenývbuňkách
pěny.Uzavře-lisetatopěnadohermetickéhopouzdratvořenéhokompozitemaohřeje-lisetatosoustavana80°C,dojdepakkezvýšení
tlakuCO2opřibližně20%(růstteplotyz20°Cna80°C).Zdepotézáležínakonkrétníkonstrukcivýrobku,zdatomutovnitřnímutlakuodolá.
Tentoefektbylzjištěnpřitepelně-klimatickýchtestechvrtulovýchlistů
V36o.Hermetickyuzavřenélistysepři80°Cnafukovaly,jakjevidětz
obrázku1ajakjepopsánovpublikaci[1].

Obr. 1 - Řez deformovaným vrtulovým listem po ukončení teplotního namáhání při 80°C.
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Na základě tohoto pozorování nastal požadavek stavající problém
vyřešit. Zvoleny byly tyto možnosti:
1)
změnapoužitépěny
2)
změnaneboúpravatechnologiepřípravypěny
3)
úpravavlastnostípěny

VÝSLEDKY
Změna použité pěny

Po konzultaci a doporučení vývojáři firmy Sinpol byl k dalšímu testuvybránexperimentálnípěnovýsystémSinpolCFC(PURsystéms
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freonovým nadouvadlem). Cílem bylo v počátku ověřit, zda je efekt
nafukovánízpůsobenjensamotnýmCO2nebozdajeproblémzpůsoben vlastnosmi plynných látek. Dle předpokladu bylo nafukování
způsobenopřítomnostíplynnéhomédiavpěněnezávislenachemické
podstatěmédia,jakjevidětnaobrázku2ajakjepopsánovezprávě
[2]. K deformaci listu docházelo i přesto, že byla pěna Sinpol CFC
tvrdšíastabilnější.
ExperimentyspěnouSinpolCFCnáspřivedlyknutnostizměnittechnologickýpostuppřípravypěny.Důvodembylpřílišrychlýreakčníčas
monomerůPURsystémuakrátkámanipulačnídobacca30s.Jednoduchoutechnologickouúpravoujsmeprodloužilimanipulačnídobuna
cca50s.

Obr. 2 - Řez deformovaným vrtulovým listem V36o-CFC132 po ukončení teplotního namáhání při 80°C.

ZMĚNA NEBO ÚPRAVA TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY PĚNY
OdexperimentůsPURsystémemvypěňovanýmfreonembylonadále
upustěnoatozdůvodůvyššícenyikvůlisamotnýmfreonům,které
jsounepřípustnévrámciochranyživotníhoprostředí.Navícfreonové
nadouvadlorozpuštěnévizokyanátovésložcesnadnounikádoatmosféryatudížjsouPURsystémysfreonemméněvhodnékeskladování.
Pozornost byla opět zaměřena na pěnu Wehomint a technologii její
přípravy a zpracování. Vzhledem k tomu, že z podstaty technologie

isamotnéchemickéreakcebudevždyCO2vevytvrzenépěněpřítomen,soustředilijsmesenazbavenívytvrzenéPURpěnyCO2.Začali
jsme tedy PUR vzorky odplyňovat při 80°C. Ovšem zde se tvarově
složitéarozměrnějšívzorkyzačalyhorkemdeformovatabylynásledněnepoužitelnéprosamotnývýrobek.Spojenímsiněkolikafyzikálních
a chemicko-kinetických zákonů a úspěšně aplikované technologické
úpravypěnySinpolCFCnapěnuWehomintjsmezískalipěnusmenší
akonstantnějšívelikostíbuněk.
Takto získaná pěna byla stabilnější a snesla teplotní namáhání při
80°C. Vrtulový list připravený s jádrem z takto upravené odplyněné
PURpěnyodolávalbezdeformacíteplotnímunamáhánípři80°C,jak
jevidětzobrázku3.

Obr. 3 - Řez vrtulovým listem V36o-WO136 po ukončení teplotního namáhání při 80°C.
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V rámci experimentů jsme také provedli zkoušku vrtulového listu s
jádremzpěnyWehomintjenstechnologickouúpravoujakoupěny
Sinpol CFC, tedy bez odplynění. List se při teplotním namáhání při
80°Czdeformoval,jakjevidětzobrázku4.Kdeformacitedyskutečnědocházívlivemzvyšovánítlakunadouvacíhoplynuvzávislostina
zvyšování teploty. Strukturaamechanické vlastnosti pěny tedy mají
zanedbatelnývlivnatentoděj.
VdalšímkrokujsmesezaměřilinasamotnýzpůsobnadouváníPUR
pěny. Vycházeli jsme z následující premisy: „Mají-li zbytky residua
plynného nadouvadla v pěně deformující účinky při dostatečně zvý-

šenéteplotě,pakmusímezvýšitbodvarunadouvadlanapřijatelnou
mez.“Ktétoúvazenásvedlymimojinéenviromentálníexperimenty,
kdyuvrtulovýchlistůsjádremzestandardníneupravenépěnyWehomintnedocházelopřiteplotnímnamáhánípři50°Ckdeformaci[1,3].
Dálejsmepředpokládali,žepozdějšípočáteknadouvánípovedeke
tvrdšímpěnám.
OdfirmySinpolbylzískánexperimentálnípolyurethanovýsystémizokyanát/polyolsvhodnýmiparametrybeznadouvadla.Jakonadouvadlabylyvybránychemikálieztabulky1srůznýmiteplotamiboduvaru.

Obr. 4 - Řez deformovaným vrtulovým listem V36o-W134 po ukončení teplotního namáhání při 80°C.

Tab. 1 - Nadouvadla a jejich teploty varu, pro standardní tlak.
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Nadouvadlobylovždyrozmíchánovpolyolovésložceanásledněbylizokyanátpřimíchándopolyolu.Naobrázcích
5-10jsouvidětjednotlivépěnypřizkušebnímvolnémvypěněnívkelímku.

Obr. 5 – Pěna připravená pomocí vody, resp. CO2 jako nadouvadla.

Obr. 6 – Pěna připravená pomocí pentanu jako nadouvadla.
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Obr. 7 – Pěna připravená pomocí acetonu jako nadouvadla.

Obr. 8 – Pěna připravená pomocí trichlormethanu jako nadouvadla.
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Obr. 9 – Pěna připravená pomocí hexanu jako nadouvadla.

Obr. 10 – Pěna připravená pomocí ethanolu jako nadouvadla.
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Naobrázcích7-9vidíme,žebylapěnananěkolikamístechroztržena.
Tojebohuželdůsledekvyššíteplotyvarudanýchnadouvadel,kdybyl
užčástečnězpolymerizovanýpolyurethanroztrhánteprveseodpařujícímarozpínajícímnadouvadlem.
PřidalšísaděexperimentůavýroběPURdeseksejakonejvhodnějšíukázalypěnypřipravenéreakcívody,pentanuaethanolu.Ovšem
vpřípaděethanolubyloseznáno,ženapěněnímohlazpůsobitvoda,
kterájevethanoluvždypřítomna.Ztohotodůvodubylethanolnakonectakévyřazen.
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ÚPRAVA VLASTNOSTÍ PĚNY
VtétofáziexperimentůbylasoustředěnapozornostnazměnuvlastnostíPURpěny.Sledovanévlastnostibylyhustotaatvrdost.
PoužitbylopětexperimentánísystémfirmySinpolajakonadouvadlo
voda(CO2).Výsledkyjsouuvedenyvtabulce2.

Tab. 2 – Vlastnosti experimentální PUR pěny s různými poměry nadouvadla.
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Vzorkyč.7až10vykazujínelinearituvpoklesutvrdosti.Tobylozpůsobenodosažitelnoumetodouměřeníanehomogenitamipěny,které
jsoupřitaktonízkýchhustotáchvpěněvždypřítomné.Obecněsetedy
dáříci,žetytopěnymajítvrdostkolem40-50ShoreA.
Vzorky9a10sepraktickypřiblížili hustotěitvrdostipěnyWehomint
(cca0,090g/cm3,tvrdostkolem45ShoreA).
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zalajakonevhodná.Vodaapentanbylyvybrányjakojedinévhodné.
Sadou experimentů byly připraveny PUR pěny o různých hustotách
atvrdostechpřipoužitívody(CO2)jakonadouvadla.Celkověexperimentyvedlyksadětechnologickýchpostupůnapřípravupěnorůznýchkvalitách.

ZÁVĚR
Pozjištění,žepřiteplotnímnamáhánína80°CrozpínajícísenadouvacíplyndeformujevrtulovýlistV36o,byloiniciovánopodrobnějšízkoumání pěn sendvičových kompozitních konstrukcí. Technologickým
postupembylaupravenapěnaWehomintnastrukturněstabilnějšítak,
žesneslatechnologickýpostupodplynění.Poaplikováníoboutechnologiíkdeformacímlistůjižnedocházelo.
Dále byla testována různá rozpouštědla jako nadouvadla PUR pěn.
Siceseažnavýjimkypotvrdilpředpoklad„čímvyššíbodvaru,tímtvrdšíahustšípěna“,nicméněvětšinaalternativníchnadouvadelseuká-
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