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 THE COMPOSITE MARKET IN EUROPE AND WORLDWIDE – APPLICATIONS, PROCESSES, TRENDS 

GERHARD WURZER1 

1Interessengruppe verstärkter Kunststoffe, Leoben, Austria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The volume of glass fibre reinforced plastics (GRP) manufactured in the European countries has grown by over 

2.5% in 2016. Growth has thus continued at the same rate as in 2015. Total production has reached 1.096 million 

tonnes.   

Glass fibres are still by far the most commonly used reinforcing material in fibre reinforced plastics and composites. 

Glass fibres are the material of choice for approx. 95 % of all composites. However, the European GRP market is 

not growing as rapidly as the composites industry in other regions of the world. Europe’s overall share of the global 

market is therefore generally continuing to decline. This is due not least to globalisation and the relocation of 

production facilities for “commodity products” to countries with different wage structures and production 

technologies.  

The most rapidly growing European GRP market segments are currently SMC/BMC semi-finished products and the 

thermoplastic materials (LFT and GMT). These segments primarily serve the transport sector but are also relevant 

in the electro/electronic industry and some areas of infrastructure applications. In general, the area of thermoplastics 

– including short fibre reinforced thermoplastics – is growing more strongly than that of thermosetting materials.  

Germany is the largest manufacturer of GRP in the region and the Eastern European countries are also experiencing 

the most rapid growth. However, production in Scandinavia and Southern Europe also grew in 2016. Last year, these 

were less dynamic markets. 

 

The largest buyers of GRP components are to be found in the transport (automotive, aviation, railway) and 

construction sectors which each consume around one-third of total production and play a major role in national 
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economies. This is one reason why the long-term trend for GRP production tends to follow the growth of the 

economy as a whole. 

Despite the different trends observed in the markets for the various manufacturing processes, the proportions of 

GRP used by the major application industries in Europe remain the same as last year. The transport and construction 

sectors each consume one third of total production. Other application industries include the electro/electronics sector 

and the sport and leisure segment. 

Significant changes in vehicle production in individual countries or a booming construction sector have an 

immediate knock-on effect for suppliers and thus for the GRP industry. Nevertheless, no rapid expansion of 

production (similar to that seen in the CRP, carbon reinforced plastics, segment) is to be expected in the near future. 

Firstly, this is due to the well-established and very considerable level of existing production. Even strong growth in 

individual segments has a relatively small impact on total production. Secondly, composite components are very 

diverse. They are used in an extremely wide range of applications. Fluctuations in one industry are usually 

“smoothed out” by other applications.  

Europe’s share of global composites production continues to decline – despite its absolute growth in total production 

over recent years. Processing of commodities (standard products), in particular, has clearly shifted towards Asia and 

America over this period. In short, GRP production in Europe cwontinues to grow but will probably lag behind the 

global trend.   

THE GLOBAL CARBON FIBER MARKET 

The global requirement for Carbon fiber of roughly 64,000 tonnes in 2016, complies with the expected figures. This 

represents a growth of 10.4% over the previous year (58,000 tonnes) and when the years after the financial crisis 
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2009 (26,500 tonnes) are compared, then requirement has more than doubled. The annual growth rate, (CAGR) 

taken from 2010 is roughly 12 %. 

On a whole the demand for carbon fiber has shown steady growth since the general economic recession of 2009 (see 

Figure 1). The initial strong annual growth rates of over 20% seen after 2009 have reduced over the following years 

to a normal growth rate of 6.9% for 2013. From 2013 to 2014 we are again seeing a marked increase in the annual 

growth rate of 14%. With 9.4 % for 2015 and 10.4 % for 2016 we see growth rates levelling out to a stable level. 

With a view to the coming years, it can be assumed that further annual growth rates (AGR) of double figures will 

be seen, which should swing between 10 and 13%, so that we could break through the 100,000 tonnes of carbon 

fibers demand mark already in 2020. 

Alongside the continuing demand from the aerospace sector, stable growth is guaranteed above all by the growing 

usage of CC in automobile construction and in industrial applications. 

The application of CC in the aerospace and defence sector will also show strong yearly growth rates of up to 13%. 

The establishment of high performance carbon composite materials in the automotive market sector depends in the 

main on whether an automated highly efficient production of CC components will result in prices cheap enough for 

the wider application in middle class cars and not as present only in the luxury and sport cars segment. 

The application segment construction (civil engineering) is showing a surprisingly low demand for CC at the 

moment. 

Reinforcement by means of carbon reinforced concrete, so called carbon concrete, is becoming more and more 

common, for example in the repair of bridges or other constructions which are aging. 

 

In summary, the CF and CC Markets can be further seen as promising, future ready business sectors. The annual 

growth rates are and have remained stably at a high level of between 9 and 12%. 

 

NATURAL FIBER REINFORCEMENT MATERIALS 

No further updates to market data have become available for components made from natural fibre reinforced plastics, 

such as basalt, flax, and hemp, since last year. 92,000 t of components made from NRP, mostly used in the 

automotive sector, were produced in the EU in 2012. Germany is by far the largest market for these products. 
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ZTRÁTA STABILITY KOMPOZITOVÉ DESKY VYZTUŽENÉ PODÉLNÍKY – POROVNÁNÍ 

EXPERIMENTU A NUMERICKÉ SIMULACE 

BUCKLING ANALYSIS OF COMPOSITE PLATE REINFORCED WITH STRINGERS – COMPARISON 

OF EXPERIMENT AND FE SIMULATION  

ZDENĚK PADOVEC1, RADEK SEDLÁČEK2, JOSEF KŘENA3, ROMAN RŮŽEK4, TEREZA ZAVŘELOVÁ5 

1ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Technická 4, 166 07, Praha 6, 

Česká republika, Tel: +420 224 35 25 19, e-mail: zdenek.padovec@fs.cvut.cz 

2ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Technická 4, 166 07, Praha 6, 

Česká republika, Tel: +420 224 35 26 53, e-mail: radek.sedlacek@fs.cvut.cz 

3 LATECOERE Czech Republic s.r.o., Beranových 65, Praha 9, 199 02, Česká republika, Tel: +420 225 115 153, 

e-mail: ruzek@vzlu.cz 

4 Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s., Beranových 130, Praha 9, 199 05, Česká republika, Tel: +420 225 51 

20 81, e-mail: josef.krena@latecoere.cz  

5ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Technická 4, 166 07, Praha 6, 

Česká republika, Tel: +420 224 35 25 23, e-mail: tereza.zavrelova@fs.cvut.cz 

ABSTRACT 

Presented article deals with numerical simulation of buckling of composite plate reinforced with two stringers. Plate 

was manufactured in two versions with difference in lay up of stringers. Plate and stringers were manufactured from 

C/PPS fabric with 5H satin weave. Boundary conditions and details of experiment were defined in VZLU. FE model 

based on this definition was prepared in Abaqus software and “continuum shell” elements were used for calculation. 

First three buckling shapes were evaluated for each plate. Experiment was evaluated with the use of strain gauges, 

FBG sensors, acoustic emission and digital image correlation. Results from experiment and simulation were 

compared with each other. 

Keywords: FE simulation; buckling; plate with stringers, experiment 

ABSTRAKT 

Příspěvek se zabývá numerickou simulací ztráty stability kompozitové desky vyztužené dvěma podélníky. Deska 

byla vyrobena ve dvou konstrukčních variantách, které se lišily pouze skladbou podélníku. Deska i podélníky byly 

vyrobeny z C/PPS tkaniny s atlasovou vazbou typu 5H. Okrajové podmínky a vlastní průběh zkoušky byl definován 

ve VZLÚ. Na základě definované zkoušky byl vytvořen MKP model v softwaru Abaqus a pro výpočet byly použity 

elementy typu „continuum shell“. Vyhodnocovány byly první tři vlastní tvary pro každou desku. Experimenty byly 

vyhodnoceny za použití tenzometrů, FBG senzorů, akustické emise a digitální korelace obrazu. Výsledky 

experimentu a simulace byly mezi sebou porovnány.  

Klíčová slova: MKP simulace; ztráta stability; deska s podélníky, experiment 

1 ÚVOD 

V rámci projektu TAČR TA03010209 – „Výzkum a vývoj moderních technologií výroby dílů a nových aplikací 

z high-performance kompozitů s termoplastickou matricí“ byl navržen integrální panel z C/PPS tkaniny vyztužený 

podélníky tvaru obrácené T. V leteckém průmyslu se jedná o typickou část křídla nebo skořepiny trupu. 

Experimentálně a numericky byly analyzovány dva typy panelů, které se lišily jen skladbou podélníku. 

2 VÝROBA VZORKŮ 

Zkušební panely byly vyrobeny konsolidací z jednotlivých vrstev semipregu, který sestává z uhlíkové tkaniny o 

plošné hmotnosti 285 g/m2 s atlasovou vazbou 5H a termoplastové matrice z polyfenylensulfidu (dále jen PPS). 

Hmotnostní podíl matrice je 43% a tloušťka jedné vrstvy je 0,31 mm. V prvním technologickém kroku byly 

vyrobeny úhelníky v přípravku pomocí termoformingu. Vylisované úhelníky se skladbou ve verzi 1 a 2 podle 

obrázku 2.2. byly oříznuté na čistý rozměr. V dalším kroku byl z jednotlivých vrstev sestaven potah. Vrstvy byly 

mailto:radek.sedlacek@fs.cvut.cz
mailto:tereza.zavrelova@fs.cvut.cz
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vzájemně fixovány bodovou ultrazvukovou svářečkou. Potom byla celá sestava potahu a podélníků vložena do 

konsolidačního přípravku a uzavřena do vaku z vysokoteplotní plachetky. Konsolidační přípravek je v principu 

sestava několika duralových bloků přesných rozměrů, které jsou ze všech stran v kontaktu se sestavou a určují tak 

její tvar.  

 

Obr. 2.1. Konsolidační přípravek na integrální panel 

Konsolidace této sestavy proběhla za zvýšené teploty a tlaku. Teplota tavení matrice je 275° C a teplota procesu 

konsolidace je 330°C. Vyrobeny byly dva typy panelů, které se lišily skladbou vrstev v podélnících (viz obr. 2.2.). 

Ve spoji mezi podélníkem a potahem není použito žádné lepidlo nebo vložena fólie PPS. 

 

Obr. 2.2 Skladba desek s podélníky 

Výhodou takového spojení je, že se eliminují problémy lepených spojů. Ty vyžadují poměrně náročné podmínky na 

přípravu povrchu, tloušťku lepené spáry, volbu vhodného lepidla a podobně. Navíc lepení vyztužených termoplastů 

této kategorie je náročnější než lepení kompozitů s epoxidovou matricí. 

3 EXPERIMENT 

Experimenty byly provedeny ve VZLU, a.s. Panely byly před experimentem podrobeny C-scanu (byly detekovány 

poruchy ve spojení patky podélníku s deskou a také značná porosita desky v její střední části). Následně byly 

ofrézovány, aby byla dosažena rovinnost konců napříč panelem a ty byly současně kolmé k podélníkům. Poté byly 

konce zality do pryskyřice, a ještě jednou ofrézovány. To je patrné na Obr. 3.1 vlevo. Délka desky mezi vnitřními 
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hranami zalití je 544 mm. Z hlediska okrajových podmínek během zkoušky budou okraje potahu vloženy mezi 

kovové vedení (více Obr. 3.2 vpravo). Tím by se mělo oddálit zborcení panelu, zvýšit pevnost a ideálně dosáhnout 

ztráty stability mezi podélníky. Panel byl zatěžován kvazistaticky s rychlostí posuvu od 0,4 do 1 mm/min. Během 

měření byla napjatost a deformace vyhodnocována několika různými způsoby (tenzometry, optické FBG sensory, 

akustická emise a bezkontaktní optické metody). Iniciace a šíření ztráty stability bylo průběžně snímáno pomocí 

měřícího systému DANTEC Q400 a vysokorychlostní kamery [4]. 

 

Obr. 3.1 Deska zalitá do pryskyřice (vlevo) a okrajové podmínky zkoušky (vpravo) [3] 

Vlastní zkouška byla provedena na čtyř-sloupcovém rámu MTS s maximálním možným zatížením 1 MN. Panel 

upnutý v měřícím zařízení je vidět na Obr. 3.2. 

     

Obr. 3.2 Konfigurace testovaného panelu – strana se stringery (vlevo) a bez stringerů (vpravo) [4] 
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3.1  VÝSLEDKY PRO PANEL 1 

Maximální dosažená síla při zkoušce panelu 1 byla 97 321 N a jí odpovídal posuv 3,38 mm. K první ztrátě stability 

došlo při 41 kN, což se projevilo dvěma půlvlnami po délce panelu. Potom mód ztráty stability přeskočil do šesti 

půlvln při 64 kN. K žádným dalším změnám módu do porušení nedošlo. To je patrné na Obr. 3.1.1. Na Obr. 3.1.2 

je potom patrná ztráta stability těsně před poruchou (vlevo) a ztráta stability pravého podélníku jako první indikace 

porušení (vpravo) [4].  

   

Obr. 3.1.1 Měření posuvu ve směru z v celé oblasti pro 51,3 kN (vlevo), 63,5 kN (uprostřed) a 96,5 kN (vpravo) [4] 

  

Obr. 3.1.2 Ztráta stability těsně před poruchou (vlevo) a ztráta stability pravého podélníku jako indikace porušení 

(vpravo) [4] 
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3.2  VÝSLEDKY PRO PANEL 2 

Maximální dosažená síla při zkoušce panelu 2 byla 118 080 N a jí odpovídal posuv 4,41 mm. K první ztrátě stability 

došlo při 50 kN, což se projevilo dvěma půlvlnami po délce panelu. Potom mód ztráty stability přeskočil do šesti 

půlvln při 66 kN. K žádným dalším změnám módu do porušení nedošlo. To je patrné na Obr. 3.2.1. Na Obr. 3.2.2 

je potom patrná ztráta stability těsně před poruchou (vlevo) a mód porušení panelu (vpravo) [4]. 

   

   

Obr. 3.2.1 Měření posuvu ve směru z v celé oblasti pro 63,5 kN (vlevo), 96,5 kN (uprostřed) a 116,5 kN (vpravo) 

[4] 

 

Obr. 3.2.2 Ztráta stability těsně před poruchou (vlevo) a mód porušení panelu (vpravo) [4] 
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4 MKP SIMULACE  

V MKP simulaci byly využity prvky typu „continuum shell“. Při modelování kompozitních materiálů pomocí těchto 

prvků se zadává konkrétní skladba pro každou část konstrukce (tzn. vlastní deska, výztuhy pod profilem, stojina a 

pásnice) a relativní tloušťka každé kompozitní vrstvy. Efektivní hodnoty pro celý kompozit si počítá software sám. 

Při síťování konstrukce je také vhodné používat jen jeden prvek po tloušťce, který obsahuje informace o skladbě 

(úhly natočení, relativní tloušťka vrstvy, materiál dané vrstvy, atd…). Pokud bychom použili prvků více, museli 

bychom skladbu rozdělit dle počtu použitých prvků. Hodnoty elastických charakteristik pro tkaninu (C/PPS tkanina, 

vazba 5H satin) byly převzaty z materiálového listu a jsou vidět v tabulce (viz. Tab. 4.1) [1]. 

Tab. 4.1 Elastické vlastnosti C/PPS tkaniny 

Eosnova [MPa] Eútek [MPa] GLT [MPa] νLT [-]* 

58 000  4000 58 000  4000 4100  300 0,046 

*značí vypočtenou hodnotu dle [2] 

Model panelu včetně okrajových podmínek popsaných v kapitole 3 (Obr. 3.1 vpravo) je vidět na Obr. 4.1. 

 

Obr. 4.1 Okrajové podmínky pro zatíženou desku 

Na Obr. 4.2 – 4.4  jsou vidět první tři vlastní tvary desky 1, na Obr. 4.5 – 4.7 jsou vidět první tři vlastní tvary desky 

2. V tabulce 4.2 pak velikosti kritických sil pro obě desky a jejich jednotlivé vlastní tvary. 

 

Obr. 4.2 První vlastní tvar panelu č. 1 
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Obr. 4.3 Druhý vlastní tvar panelu č. 1 

 

Obr. 4.4 Třetí vlastní tvar panelu č. 1 

 

Obr. 4.5 První vlastní tvar panelu č. 2 

 

Obr. 4.6 Druhý vlastní tvar panelu č. 2 
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Obr. 4.7 Třetí vlastní tvar panelu č. 2 

Tab. 4.2 Velikosti kritických sil pro jednotlivé vlastní tvary panelů 
 

KRITICKÁ SÍLA [N] 

VARIANTA 1. 2. 3. 

Deska 1 63 380 63 973 65 455 

Deska 2 61 837 62 383 63 739 

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ A ZÁVĚR 

Během experimentu ve VZLÚ, a.s. byly zjištěny kritické síly pro první a druhý vlastní tvar ztráty stability desky 

vyztužené podélníky. Pro desku 1 to byly síly 41 kN a 64 kN, pro desku 2 potom 50 kN a 66 kN. Tomu odpovídali 

vlastní tvary se dvěma a šesti půlvlnami. Numerickou simulací byly určeny síly 63,4 kN a 63,9 kN pro desku 1 a 

61,8 kN a 62,3 kN. Tomu odpovídali vlastní tvary se šesti a pěti půlvlnami pro desku 1 a šesti a sedmi půlvlnami 

pro desku 2. První vlastní tvary a velikosti sil z numerické simulace se velmi dobře shodují s druhými vlastními 

tvary a velikostmi sil získanými z experimentu. To je vzhledem ke kvalitě vyrobených panelů (porosita a poruchy 

ve spojení podélníku a desky detekované C-scanem) uspokojivý výsledek. 
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TA03010209 Technologické agentury České republiky. 

LITERATURA 

[1] Padovec, Z. - Sedláček, R. - Král, M. - Růžička, M. - Růžička, P.: Analýza a konstrukčního návrhu elementu 

panelu letecké konstrukce s výztuhami pomocí continuum shell elementů. [Výzkumná zpráva]. Praha: 

ČVUT v Praze - Fakulta strojní, 2014. 12105/14/29. 10 s. 

[2] Kabelka, J.: Polymerní kompozity s tkanou výztuží, Výzkumná zpráva Z-1082/88, Ústav termomechaniky, 

ČSAV, 1988. 

[3] Doubrava, R. – Růžek, R.: Definice okrajových podmínek pro ověření mechanických vlastností panelu 

vyztuženého T – podélníky. [Výzkumná zpráva]. Praha: VZLÚ, 2016. R -6522. 12 s. 

[4] Růžek, R. – et. al: Experimental Verification of Thermoplastic Integral Panel Mechanical Behaviour. 

[Výzkumná zpráva]. Praha: VZLÚ, 2016. R-6626. 30 s. 



14 
 

SIMULÁCIA PRENOSU MECHANICKÉHO NAPÄTIA Z KOMPOZITNEJ KONŠTRUKCIE NA ZABUDOVANÝ 

BEZKONTAKTNÝ SNÍMAČ NAPÄTIA 
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ABSTRAKT 

V našej doterajšej práci sme experimentálne preukázali funkčnosť meracej metódy pre meranie mechanického 

napätia v kompozitných materiáloch pomocou zabudovaného bezkontaktného snímača napätia. Tento snímač je 

tvorený magnetickým mikrodrôtom s priemerom približne 50 μm a dĺžke 20 mm. Samotný mikrodrôt je kompozitný 

materiál tvorený kovovým jadrom a skleneným obalom. Kovové jadro tvorí citlivý prvok snímača, pričom sklenený 

obal je pozostatkom výroby mikrodrôtu. Pre lepšie pochopenie javov prebiehajúcich pri zaťažení snímača 

mechanickým napätím bola vytvorená simulácia prenosu mechanického napätia z kompozitného materiálu na jadro 

mikrodrôtu cez styčnú vrstvu skla. Článok popisuje vlastnosti skúmaných mikrodrôtov, ich chemické zloženie, 

mechanizmus zostavy a interakciu medzi jadrom a obalom. Simulácie sú zamerané najmä na určenie minimálnej 

potrebnej dĺžky mikrodrôtu pre zabezpečenie spoľahlivého prenosu mechanického napätia z kompozitného 

materiálu na jadro mikrodrôtu.  

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Mikrodrôt, 3D model, jadro, obal, napätie 

 

ABSTRACT 

In our previous work we have demonstrated functionality of the measuring method of mechanical stress in 

composite materials using integrated contactless sensor of stress. The sensor is made of magnetic micro wire in 

dimension approximately 50 μm and length of 20 mm. The micro wire is composite material made of metal core 

and glass wrap. The metal core is sensitive element of micro wire and glass wrap is the remnant of micro wire 

production. For better understanding the effects in micro wire in condition of the mechanical load the static 

simulation was created. The simulation deals with distribution of mechanical stress through the surfaces region, by 
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which the metal core is connected with layer of glass.  The article describes the properties of examined micro wires, 

its chemical properties, the creation of micro wire assembly and interaction between the metal core and the glass 

cover. Simulations are focused on the determination of minimal length required for providing reliable transmission 

of mechanical load from the composite material to the core of micro wire.    

 

KEY WORDS  

Micro wire, 3D model, core, cover, stress 

 

ÚVOD 

V súčasnej dobe je podiel kompozitných materiálov v leteckých konštrukciách vysoký a stále narastá. 

Kompozitné materiály v leteckých konštrukciách združujú mnoho výhod, no aj napriek tejto skutočnosti majú 

nežiaduce vlastnosti. Príkladom je náhle pretrhnutie, resp. poškodenie danej súčiastky pri prekročení jej kritického 

napätia. Jednou z možností ako predchádzať takému poškodeniu je meranie napätia pomocou zabudovaných 

snímačov v kompozitných konštrukciách. Na snímanie kritických napätí je možné použiť magnetické mikrodrôty 

[1], avšak pred praktickou aplikáciou je nevyhnutné poznať mechanické vlastnosti týchto snímačov.  

Magnetické mikrodrôty sa skladajú z kovového jadra a zo skleného obalu. Výroba magnetického mikrodrôtu 

začína vložením základného kovového materiálu do skúmavky, ktorá sa indukčným ohrevom zohreje na teplotu, pri 

ktorej sa roztaví kov. Kov ohreje skúmavku na teplotu pri ktorej je možné sklo ťahať, sklo sa uchytí a vytiahne sa 

vlákno. Roztavený kov je strhávaný ťahaným sklom. Vyťahovaný mikrodrôt je chladený a navíjaný na rotačný 

valec. Z hľadiska prenosu mechanického napätia zo skla na jadro magnetického mikrodrôtu sa teda rysuje základná 

otázka, ako je spojené jadro so sklom. Zvyčajne sa uvádza pevné spojenie po celej ploche jadra so skleneným 

obalom. Prvým krokom pri skúmaní a simulovaní prenosu mechanického napätia z jednej časti mikrodrôtu na druhú 

bude teda určenie styčnej plochy kovového jadra a skla mikrodrôtu. Následne je možné pristúpiť k analýze javov 

prebiehajúcich pri prenose mechanického napätia medzi dvomi časťami mikrodrôtu.  

 

TVORBA 3D MODELU MAGNETICKÉHO MIKRODRÔTU 

Pre potreby tvorby exaktného 3D modelu magnetického mikrodrôtu bolo nevyhnutné získať presnú informáciu 

styčnej ploche medzi sklom a jadrom. Pre určenie styčných plôch medzi jadrom a sklom bolo zrealizované meranie, 

pričom na vzorke magnetického mikrodrôtu bolo sklo mechanicky oddelené od jadra. Na meranie bol zvolený 

mikrodrôt s označením N38, chemickým zložením Fe38,5 Ni39 Si7,5 B15 a priemerom jadra 35 µm. Následne bola táto 

vzorka skúmaná pomocou elektrónového mikroskopu. Výsledky merania prezentuje Obr. 1. 
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Detail mikrodrôtu zbaveného skla (obr. 1) ukazuje plošné regióny na povrchu jadra, ktoré sú styčnými bodmi medzi 

jadrom a sklo mikrodrôtu. Celkovo bolo zhotovených deväť na seba nadväzujúcich fotografií povrchu jadra 

mikrodrôtu. 

Fotografie boli importované do 3D modelu jadra mikrodrôtu, na ktorom ešte neboli žiadne styčné plochy Obr. 

2. Na základe fotiek z merania bolo možné vytvoriť identickú skicu, ktorá je zobrazená na Obr. 2 modrou farbou. 

Tým istým spôsobom boli skice vytvorené pre každú fotku.  

Pozdĺž vytvoreného 3D modelu mikrodrôtu vznikli 2D regióny, ktoré bolo možné implementovať na plochu 

modelu mikrodrôtu, čím vznikli styčné plochy odpovedajúce skutočnému stavu. Ďalším krokom v modelovaní bolo 

vytvorenie 3D modelu skla, pričom išlo o dutý valec. 

Obr. 1 Magnetický mikrodrôt v mikroskope 
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Obr. 2 Vytváranie plošných regiónov 3D modelu magnetického mikrodrôtu 

Vďaka fotografiám získaným z merania vzoriek magnetického mikrodrôtu bolo možné vytvoriť model jadra a aj 

skla. Pred začatím výpočtov a simulácií je potrebné nasieťovať model. Vzhľadom na malé rozmery mikrodrôtu 

musel byť model zväčšený 1000 násobne, čo umožnilo tvorbu elementov siete aj na zložitých plošných regiónoch 

jadra mikrodrôtu. Priemer jadra vzrástol z pôvodných 35 μm na 35 mm. 

Zväčšený model jadra a skla magnetického mikrôdrôtu bol zaväzbený do zostavy. Bolo potrebné pevne spojiť 

každý plošný región jadra s vnútornou plochou skla. Počet vymodelovaných plošných regiónov jadra presahuje 

hodnotu 900 plôch, čo znamenalo vytvorenie 900 pevných väzieb medzi jednotlivými plochami a vnútornou 

plochou skla magnetického mikrodrôtu. Zostava magnetického mikrodrôtu je na Obr. 3. 

 

Obr. 3 3D model magnetického mikrodrôtu 

Vďaka vytvorenému 3D modelu a mechanickému spojeniu jadra 3D modelu mikrodrôtu so sklom je možné 

vykonať statickú analýzu [2] a skúmať prenos mechanického napätia zo skla na jadro, tak ako pri aplikácií v reálnej 

prevádzke.  
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Pre potreby výpočtu bola na 3D modeli magnetického mikrodrôtu vytvorená sieť. Jeden koniec zostavy 

mikrodrôtu bol pevne uchytený a na druhom konci bolo aplikované zaťaženie. Zaťaženie bolo aplikované na čelnú 

plochu skla, a teda na kruhový výsek. Výsledky statickej analýzy sú zobrazené na Obr. 4. 

 

Obr. 4 Výsledky statickej analýzy  

Priebeh napätí na ploche magnetického mikrodrôtu je zrejmý z Obr. 4. Dve modré čiary reprezentujú hranu skla 

na povrchu jadra. Výsledky statickej analýzy znázorňujú priebeh napätí medzi sklom a kovovým jadrom, kde k 

prenosu napätia dochádza na stičných plochách jadra a skla. Jednoduchým rezom je možné skúmať napätia 

prechádzajúce zo skla cez malé plochy na povrchu jadra do vnútra jadra Obr. 5. 

 

Obr. 5 Výsledky statickej analýzy v reze 

Na okraji magnetického mikrodrôtu vznikla nehomogénna oblasť, túto skutočnosť spôsobujú okrajové 

podmienky. Obr. 6 poukazuje na miesto koncentrácie napätia na konci mikrodrôtu. Dĺžka nehomogénnej oblasti je 

0,158 mm.  
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Obr. 6 Výsledky statickej analýzy magnetického mikrodrôtu 

 

ZÁVER 

Výsledky pozorovaní magnetického mikrodrôtu elektrónovým mikroskopom jasne preukázali nehomogénne 

spojenie jadra a skla prostredníctvom malých plošných regiónov. Tento poznatok bol zahrnutý do 3D modelu 

mikrodrôtu ako základný vstup pre skúmanie prenosu mechanických napätí medzi jadrom a sklom mikrodrôtu. 

Následná statická analýza ukázala povrchové nehomogenity pri prenose mechanického napätia zo skla na jadro 

mikrodrôtu. Oblasť nehomogénneho napätia zasahuje do hĺbky približne 0,9 µm. Z analýzy ukončenia mikrodrôtu 

je jasne viditeľná nehomogenita spôsobená simulovaným zaťažením. Oblasť potrebná na zhomogenizovanie 

zaťaženia v objeme mikrodrôtu je približne 0,158 mm. Na základe tohto môžeme stanoviť nutnú minimálnu dĺžku 

mikrodrôtu potrebnú pre meranie mechanického napätia na približne 10 - 15 násobok tejto dĺžky.  
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ABSTRAKT 

Konštrukcia moderných lietadiel obsahuje čoraz väčší podiel kompozitných prvkov. V závislosti od druhu 

lietadla sa ich pomer pohybuje v rozpätí 50 - 100%. Kompozitné materiály majú v porovnaní s kovovými 

diametrálne odlišné správanie pri vzniku a šírení porúch v materiáli. Predkladaný článok popisuje projektový zámer 

medzinárodného vedecko - priemyselného konzorcia zameraný na využitie moderných bezkontaktných mikro-

senzorov pre meranie a diagnostiku leteckých kompozitných konštrukcií. Vložením mikro-senzora priamo do 

kompozitného materiálu počas jeho výroby vzniká vstavaný senzor merajúci mechanické napätie vnútri materiálu. 

Takýto senzor môže byť  vložený na kritické miesto konštrukcie do každej vrstvy tkaniny, čím je možné sledovať 

zaťaženie jednotlivých vrstiev tkaniny. V článku je opísaný súčasný stav riešenej problematiky, plánované práce v 

rámci projektového zámeru a ciele projektu s praktickou aplikáciou v konštrukcii celokompozitného športového 

lietadla. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: mechanické napätie, bezkontaktný, mikro snímač, kompozitný materiál 
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ABSTRACT 

The amount of composite materials in modern airplane constructions is still increasing. It can reach the range 

from 50% to 100% depending on the type of the airplane. In comparison with metal materials, the composite 

materials have different behaviour in creating and propagation of dislocations. The paper describes the project scope 

of the international research-industrial consortium focused on the using of modern contactless micro sensors for 

measurement and diagnostic of the aeronautical composite constructions. Embedded micro sensor for internal tensile 

stress measurement can be created during the composite material production by inserting the microwire inside the 

composite material. The sensor can be placed into the critical part of the construction between each layer of material, 

therefore it is possible to sense stress of each layer of material. The present state of the art and planned practical 

goals are described in the paper. 

 

KEYWORDS: tensile stress, contactless, micro sensor, composite material 

 

ÚVOD: 

Kompozitné materiály v súčasnosti predstavujú hlavnú skupinu materiálov používaných v leteckých 

konštrukciách. V prípade veľkých dopravných lietadiel podiel kompozitných materiálov presiahol 50% všetkých 

materiálov použitých pri konštrukcii lietadla, pričom u malých dopravných a športových lietadiel tento podiel 

dosiahol 100%. Cieľom projektu je analyzovať možnosti využitia zabudovaných bezkontaktných senzorov na báze 

magnetických mikrodrôtov pre účely diagnostiky stavu celokompozitnej konštrukcie malého športového lietadla. 

Projekt obsahovo nadväzuje na úspešne riešený projekt VEGA č.1/0286/13, zameraný na bezkontaktné senzory 

mechanických napätí v kompozitných materiáloch, vychádzajúci z projektov APVV-0266-10 a EDA-ICET 

(European Defense Agency) SESAMO (Sensors for Structural Monitoring). Tieto snímače sú rozmermi a 

povrchovou úpravou takmer identické s vláknami kompozitných materiálov používaných v leteckých konštrukciách 

a teda ich zabudovanie do konštrukcie nevytvára zárodky štruktúrnych defektov. 

 

SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Amorfné magnetické mikrodrôty sú kompozitné materiály valcového tvaru tvorené kovovým jadrom 

potiahnutým vrstvou skla. Bežne sa magnetické mikrodrôty vyrábajú v priemeroch od 20 nm do 100 μm. Štruktúra 

mikrodrôtu z hľadiska jeho magnetických vlastností závisí na výrobnom procese. Rôzne teplotné rozťažnosti 

materiálov spôsobia počas chladnutia vznik napätia vnútri mikrodrôtu. Smer ľahkej magnetizácie domény rešpektuje 

smer vnútorného mechanického napätia. Ako dôsledok monodéménovej štruktúry magnetického mikrodrôtu má 

jeho magnetizačná charakteristika pravouhlý tvar a teda hovoríme, že magnetický mikrodrôt je bistabilný. Aj keď 

premagnetovanie domény trvá zlomok sekundy a navonok pôsobí dojmom bistability, jedná sa o spojitý proces 

prebiehajúci konečnou rýchlosťou v rozmedzí 100 m/s až 10000 m/s. Zmenou mechanického napätia mikrodrôtu sa 

mení šírka hysteréznej slučky mikrodrôtu.  
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Obrázok 1 Metóda merania magnetických vlastností mikrodrôtov [1] 

 

Meranie hysteréznej slučky je založené na meraní času, obr. 1. Priebeh vyznačený zelenou farbou predstavuje 

priebeh budiaceho poľa. Budiaca cievka je napájaná trojuholníkovým symetrickým prúdovým signálom, čím vzniká 

budiace pole s premenlivou polaritou. Meranie začína súbežným spustením čítačov a budiaceho prúdu. S nárastom 

budiaceho prúdu rastie intenzita budiaceho poľa. V momente kedy dosiahne intenzita budiaceho poľa v mieste 

uloženia mikrodrôtu hodnotu jeho spínacieho poľa, spustí sa doménová stena. Jej pohyb je zaznamenaný snímacou 

cievkou ako impulz, v obrázku naznačený šípkou. Snímacia elektronika spracuje impulz a zaznamená čas od 

spustenia budenia po príchod impulzu T+. Pre klesajúcu polperiódu budiaceho poľa sa celý proces opakuje 

a zaznamená sa čas T-. Pomocou získaných časov T+ a T- je možné vypočítať šírku hysteréznej slučky a teda 

mechanické napätie mikrodrôtu podľa vzťahu 

𝐻𝑠𝑤 = 𝐻𝑚𝑎𝑥 (
𝑇+ + 𝑇−

𝑇
− 1) 

kde Hmax je amplitúda budiaceho poľa, T+ a T- sú merané časy a Hsw je spínacie pole mikrodrôtu, teda šírka 

hysteréznej slučky. Pre meranie závislosti šírky hysteréznej slučky na mechanickom napätí bola skonštruovaná 

meracia aparatúra, ktorej bloková schéma je na nasledujúcom obrázku. 

 

Obrázok 2 Bloková schéma meracej aparatúry [1] 

 

Jadro meracej aparatúry je tvorené obvodom CPLD, ktorý zabezpečuje generovanie presných budiacich 

signálov, meranie času príchodu impulzov a zasielanie nameraných údajov do priemyselného PC VORTEX. 

Budiace signály predstavujú obdĺžnikový signál s frekvenciou 500 Hz. Tento signál vstupuje do obvodov tvarovania, 
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kde sa z neho vytvára trojuholníkový signál. Tento je následne zosilnený vo výkonovom stupni a postupuje do 

budiacej cievky. Snímacia cievka zachytí prechod doménovej steny ako indukovaný impulz. zosilnený v 

predzosilňovači. Za predzosilňovač je zaradený komparátor tvarujúci analógový signál na impulzný signál presných 

parametrov. Výsledná informácia vo forme postupnosti impulzov prechádza do obvodu CPLD, kde je vyhodnotený 

čas príchodu jednotlivých impulzov. Meraním na vzorkách vyrobených zo sklo vláknového kompozitu bola získaná 

nasledujúca prevodová charakteristika vytvoreného bezkontaktného snímača mechanického napätia. 

 

Obrázok 3 Prevodová charakteristika bezkontaktného snímača mechanického napätia [2] 

 

PREDPOKLADANÝ PRÍNOS 

Splnenie cieľov projektu predpokladá prínos vo viacerých spoločensko - vedných oblastiach. Prínos vo vedeckej 

oblasti bude charakterizovaný najmä realizáciou simulácií prenosu mechanického napätia z kompozitného materiálu 

na magnetický mikrodrôt a ich následných overení v laboratórnych podmienkach. Simulačné ani experimentálne 

skúmanie prenosu mechanických napätí z okolia na mikrodrôt nebolo doposiaľ v odbornej literatúre publikované a 

realizácia týchto simulácií a experimentov bude prínosom pre vedeckú komunitu. 

Vzhľadom na jedinečnosť a originálnosť riešenej problematiky môže naplnenie cieľov projektu  významne 

podporiť publikačné výstupy medzinárodného charakteru. Praktický prínos projektu spočíva v preverení možnosti 

použitia daného snímača mechanických napätí v podmienkach leteckých konštrukcií. Snímač tohto druhu 

momentálne nie je komerčne dostupný a riešenie navrhovaného projektu by napomohlo k realizácii funkčného 

prototypu bezkontaktného snímača mechanických napätí. Existencia snímača má vysoký potenciál na zvýšenie 

bezpečnosti leteckej prevádzky prostredníctvom monitorovania stavu leteckých kompozitných konštrukcií.  

Spoločenský prínos projektu predpokladám v nadviazaní a upevnení vzťahov v rámci medzinárodnej vedecko-

výskumno-priemyselnej spolupráce a transferu poznatkov do priemyselnej praxe. Subjekty podieľajúce sa na riešení 

predkladaného projektu získajú predpoklady na vytvorenie širšieho riešiteľského kolektívu v rámci väčších 

medzinárodných projektov. Medzinárodná vedecká spolupráca podporí potenciál mladého riešiteľského kolektívu a 

upevní postavenie jeho členov v národnej aj medzinárodnej vedeckej obci. Zapojenie doktorandov do riešenia 
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projektu napomôže zvýšiť kvalitatívnu úroveň ich štúdia a získať cenné poznatky z praxe a medzinárodnej 

spolupráce. 

 

VEDECKÉ CIELE PROJEKTU 

Hlavným vedeckým cieľom projektu je realizovať výskum použiteľnosti magnetických mikrodrôtov ako 

bezkontaktných snímačov mechanického napätia zabudovaných priamo v kompozitnej leteckej konštrukcii. Za 

účelom dosiahnutia hlavného cieľa predpokladáme jeho rozdelenie do troch častí. 

Prvým čiastkovým cieľom je realizovať simuláciu prenosu mechanického napätia z kompozitnej konštrukcie na 

vložený mikrodrôt. Úlohou simulácie bude nájsť vhodnú dĺžku mikrodrôtu použitého pre realizáciu snímača. 

Súčasťou tohto čiastkového cieľa bude aj úprava existujúcej neprenosnej meracej sústavy na prenosnú. 

Druhým čiastkovým cieľom bude vytvoriť a laboratórne otestovať vzorku typickej časti kompozitných 

konštrukcií so zabudovaným mikrodrôtom. Laboratórne testy preveria zhodu nameraných mechanických napätí s 

typickými hodnotami napätí pre dané kompozitné konštrukcie. 

Tretím čiastkovým cieľom je nájsť vhodné miesto na konkrétnej leteckej konštrukcii a počas výroby konštrukcie 

do tohto miesta zabudovať mikrodrôt ako snímač mechanického napätia. Vykonaním skúšok na tejto časti 

kompozitnej konštrukcie bude preverená použiteľnosť daného typu snímača v kompozitných leteckých 

konštrukciách. 

 

REALIZAČNÉ VÝSTUPY A ODBERATEĽ VÝSTUPU 

Výstupy projektu vo forme navrhovaného bezkontaktného snímača pre letecké kompozitné konštrukcie budú 

prínosom pre národný, ale aj medzinárodný letecký priemysel. Prenos týchto výsledkov do priemyselnej praxe bude 

realizovaný navrhovanou spoluprácou so Slovenskou firmou INCOFF s.r.o., ktorá sa venuje vývoju a 

zdokonaľovaniu malého športového lietadla Shark, taktiež vyvinutého a vyrobeného na Slovensku. V spoločenskej 

oblasti je predpoklad na zvýšenie spoľahlivosti a prevádzkovej bezpečnosti kompozitných konštrukcií, čím stúpne 

dôvera používateľov v moderné kompozitné letecké konštrukcie a podporí sa ich uplatnenie na trhu. 

Magnetické mikrodrôty sú veľmi ľahko integrovateľné do uhlíkového aj skleného kompozitného materiálu, t.j. 

dvoch materiálov, ktoré sa v konštrukcii moderných leteckých a kozmických aplikácií používajú najviac. To 

umožňuje umiestniť tieto snímacie elementy snímajúce vnútorné mechanické namáhanie do takmer akejkoľvek časti 

konštrukcie lietadla, či už z hľadiska namáhania a bezpečnosti kritickej alebo nekritickej. 

Meranie okamžitého vnútorného mechanického napätia a z neho vyplývajúce elastické a plastické deformácie 

materiálu počas letu lietadla, ich záznam, spracovanie a zobrazenie posádke umožní vytvoriť výstražný systém 

pracujúci v reálnom čase. Štatistickým spracovaním získaných údajov bude možné optimalizovať údržbový predpis, 

servisné intervaly a počet skutočne nalietaných letových hodín pred predpisom nevyhnutnej generálnej opravy draku 

lietadla. Tento princíp bude využiteľný ako pre malé športové a cross-country lietadlá, tak aj pre veľké dopravné a 

transportné lietadlá. Praktické použitie snímačov tohto druhu v leteckej prevádzke by malo taktiež značný vplyv na 

úsporu servisných a prevádzkových nákladov za súčasného zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti. 
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V rámci medzinárodnej spolupráce v projekte VEGA sa na jeho riešení bude podieľať Univerzita Tomáše Bati 
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vedením doc. Ing. Soni Rusnákovej, PhD. Ústav výrobního inženýrství je vededcko-technicky vybavený pre 
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spolupráci s akademickými inštitúciami. 
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PREPREGS IN ADVANCED COMPOSITES. MATERIALS, APPLICATIONS AND PROCESSES – REINFORCED WITH 

EXAMPLES FROM C-M-P GMBH PRODUCT LINE 

VLADIMIR LEWANDOWSKI1 

1 c-m-p GmbH, Industrieparkstr. 15, D-52525 Heinsberg, Tel: +49 2452 15721 – 0, e-mail: lewandowski@ c-m-p-

gmbh.de 

Abstract: The main goal of the lecture is to review with the participants the prepreg materials. The end users 

of composites drive demand towards consistent quality of aesthetic/visual and material performance. 

Prepregs are the go to materials when easy handling, application accuracy or high performance is needed. 

The first part of the lecture will focus on description and classification of the prepregs and their unique 

characteristics. Second part will focus on processes and applications of the prepregs with introduction to c-

m-p GmbH product portfolio”  

Before we start the discussion about the prepregs let us shortly agree on definition of these products. We have to 

start from the beginning. Composites are a combination of two (or more) materials which were joined properties are 

improved in comparison to the individual components used alone. Advanced composites (ACM) are known for 

their superior performance compared to standard materials. ACM consits of matrix and the reinforcement. They are 

usually classified by the matrix characteristic. The presentation will focus on prepregs a subgroup of thermoset 

matrices composites. Thermoset resins are the main materials used among ACM prepregs. 

 
Figure 1 Advanced composites chart 

Prepreg is a material consisting of reinforcement preimpregnated with activated resin. Preimpregnation is the 

process of coating the resin onto the reinforcement. This can be achieved through solvent impregnation or hot-melt 

tape impregnation (process used by c-m-p GmbH). Due to its characteristics prepregs are easy to process, 

environmentally friendly and safe to work with and provide the accuracy in the application.  

The most important role of the matrix is to protect the fiber from external factors and transfer the loads between the 

fibers. The matrix determines composite thermal properties, surface quality and its unique characteristics (Fire 
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Smoke Toxicity/FST, UV resistance etc.). Epoxy resin is main and most popular matrix for all thermoset prepregs. 

Epoxy systems have good toughness parameters and environmental resistance. Most importantly they are easy to 

process. Therefore resin systems based on epoxy can have wide range of properties with very tailorable formulations. 

Cyanete ester resin has superior characteristics for operating in high temperatures. Additionally this resin has low 

the FST parameters. This makes it ideal for aerospace and other very demanding applications. Phenolic system 

might be harder to process due to its high reactivity. This pays off by very good FST resistance. It is used mainly in 

interior parts of aerospace/rail applications.       

The main reinforcement fibers are glass, aramid and carbon. Glass fiber reinforcements are the cheapest from the 

listed group. High tensile strength resistance, chemical resistance and prices make it the bulk material for ACM. 

When higher tensile modulus, fatigue resistance or light weight is needed glass fiber steps down to carbon 

reinforcements. They have superior tensile strength, high tensile modulus, fatigue and corrosion resistance. Aramid 

is go to material when toughness and impact resistance is needed. 

It is important to know that storage and handling of the prepreg affects heavily the material performance. 

Understatement of the handling procedure may save time and minimize the problems with the product processing. 

When not used - prepreg must be stored in the refrigerator with temperature below o0 C to prevent advancement in 

the matrix curing. Before the processing (cutting, unwrapping) prepreg must be brought to the room temperature. 

After usage the prepreg should be put back into the fridge. When material is on the shop floor the ageing process 

starts: prepreg will absorb humidity, lose tack, become stiffer and resin flow start to decrease. Therefore out-time 

should be documented and traced (for more information please contact your supplier – c-m-p GmbH.)  

We have defined the scope of our discussion. Now we can examine the prepreg applications in details.  Composites 

processing is quite wide topic divided by the requirements towards design, material, composite performance or just 

cost calculation. For the purpose of this topic, factors mentioned above will be broken into three main groups: 

reinforcements, matrix and processing method. These three main variables affect the result visible in the finished 

composite part.  

Reinforcement’s variables such as a fiber type, its filament, tow density and the orientation influence physical 

characteristics of the composite. Resin properties are affected by such characteristics as solvent, water solid content. 

Additionally impurities, resin composition and the polymerization grade (prepreg). This gives us already plenty of 

factors which affect the repeatability and quality consistence of the manufactured parts.  The processing exposes the 

stability of the finished product quality even further. Where working method is depended heavily on the human 

factor the results differences may vary from person to person or even from shift to shift. Even when human factor 

is minimalized the chosen processing method and the equipment affects the quality consistence.         

Of course the goal of any manufacturer is to minimalize these risks. It can be achieved by fixing the supplied 

materials, the recapture and the process. Although certain methods like: hand lay-up, resin infusion and even RTM 

(due to its complicity) are very hard to control. This is where use of prepregs becomes significant. Thanks to high 

automatization of the modern prepreg productions methods prepreg manufacturer (c-m-p GmbH) can achieve 

extremely tight material characteristics tolerances. Prepreg lifts the resin and reinforcement variables problem from 

the manufacturer shoulders. We have to bear in mind that even with prepregs we still have one variable open – 

processing. The processing method and desired characteristics of the finished polymer composite still is the key 

factor affecting the quality consistency.  
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Figure 2 Typical prepreg tolerances 

 

The end user is the main driver towards requirements on qualities of the finished part such us UV, heat 

resistance or aesthetic look.  The manufacturer desire to transfer his client’s idea into the finished composite 

product leads him to search for new materials and new processing methods which will create desired outcome. 

Prepreg might be the right choice here but only when the expectations and requirements are clearly communicated 

to the material supplier. Even when prepreg solutions might be wide on the paper, the process at manufacturer 

facility (the equipment, the equipment characteristics) limits the available options.  The one fixed solutions 

compatible with different industrial application and compatible with every processing method does not exist. 

Therefore the most challenging part for both supplier and the manufacturer is to understand each other capabilities 

and communicate the possible options (both from processing method and the resin characteristics).  

Even within the narrow industry application small details play important role. Please consider carbon spoiler and 

carbon front hood. The spoiler has to have good surface quality and UV resistance.  The front car hood as well. 

Although car hood should be probably impact resistance since it might receive additional damages (f.e. small stones 

on the road). This might lead to different requirements toward the resin system. Who is then responsible for 

addressing such questions – the customer, the manufacturer or the supplier? Every one of them could assume that 

this information should be known to the other because it seems obvious. This assumption can lead to frustration and 

of course waste of time and money on wrong material.  

We can reinforce it with some further examples. Customer wants to have the outstanding visual quality of the sport 

equipment. The manufacturer of the composite parts (shafts/paddles) wants to use the press molding process due to 

the high volume of the production and economics of scale. The press gives the limitation on the achieved surface 

quality and after work might be needed. This leads to the frustration of the manufacturer on the wasted resources 

for the post processing work. The end customer might be not happy with the product either. The end user might 

have different expectations towards visual quality as the manufacturer. The aesthetic look is not tightly specified 

and varies from application to application and from customer to customer. Therefore it would be in the best interest 

of the composite part manufacturer to foresee this issue and define the aesthetic quality beforehand. Again the open 

question is – who is responsible to define the visual quality of the finished product.  

As we can see even the smallest details might be crucial to receive good quality of the composite product. The role 

of the manufacturer of the composite parts is to transfer the expectations towards finished composite part and 



29 
 

explaining the process capabilities. The material selection and confronting the processer expectations against the 

technical capabilities of the prepreg systems is best support the supplier can provide.  

Below you will find the product matrix for resin systems available through c-m-p GmbH. Feel free to contact us 

and request the product for your application through: v.lewandowski@c-m-p-gmbh.de,  info@c-m-p-gmbh.de  

 
Figure 3 c-m-p product range 

   

REFERENCES: 

F.C. Campbell, Manufacturing   Processes For Advanced Composites, Elsevier LTD, Oxford, 2004  

M.P. Groover, Fundamentals of  Mordern Manufacturing. Materials, Processes and Systems, John Wiley and Sons, 

2010 

S.V. Hoa, Principles of the Manufacturing of Composite Materials, DEStech Publications, Inc., 2009 

  

mailto:v.lewandowski@c-m-p-gmbh.de
mailto:info@c-m-p-gmbh.de


30 
 

NEW STRUCTURAL MMA ADHESIVE DEVELOPEMENTS FOR TRANSPORTATION INDUSTRIES! 

CHRISTOF MAYER1, 2 

1Mayer & Mayer HandelsGmbH, Markt Allhau, Austria, www.bondingexperts.at 

26sigma Black Belt, owner or Mayer & Mayer HandelsgmbH, co-owner of EBS – Europe, 

www.acralock.eu 

 

Introduction: 

The transportation industry is one of the most important business area for all possible assembling and joining 

methods for parts made of same, similar and different class materials. Beside all others like welding, screwing, etc. 

the bonding application became of more and more interest for the market because of its ongoing development to 

various directions to improve the performances of the adhesives themselves as well as finally from the assembled 

parts. 

After long period of “outlawed” years and a huge number of undefined and /or over defined requirements for 

bonding operations, the DIN 6701 as basic standard was released, on the beginning just for German railroad 

industries only. Now, after several years this originally German standard became an unofficial but valid international 

standard already. With the new DIN 2304, this regulations are adapted to the general industries as well and for future 

application this both will become the guideline for all future adhesive developments and applications. 

 

Along this way, also structural adhesives based on MMA technology were developed and used for transportation 

applications as solution for structural bonding due to their basic product properties and technical advantages 

compared to other chemistry based adhesives but were never able to establish themselves in the other 2 areas of 

bonding applications the “Elastic and Semi - Structural Bonding applications” which are covered by 2 component 

Polyurethane and MS Polymer based adhesive types and the “High Performance Structural Bonding applications” 

which are historically covered by room temperature and heat cure Epoxy and other Hybrid adhesive types. 

 

NOW, a new, patented pure MMA technology based adhesive family was developed by Engineered Bonding 

Solutions – Acralock and the lecture will describe this new generation of MMA adhesives and show in several one 

by one comparisons with the classic used adhesives in the transportation industries in several case studies the 

technical and economic differences and advantages of them and show, how this new MMA generation can satisfy 

most of high performance - structural and semi - structural bonding demands in the transportation industries from 

both sides, technically according DIN 6701-2015 and economically according the basic economic principle. 

 

Basic Backgrounds which influenced the development process: 

Main goal of an adhesive development or better said for the development of a good product portfolio must be, to 

cover as most applications and as most industrial requirements as possible without having too much variation in the 

product range. To cover this topic, beside the mentioned DIN 6701/2015 standard also requirements from other 

industrial areas were implemented into the test and development program. 

http://www.bondingexperts.at/
http://www.acralock.eu/
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Important factor was, to find correct standards to cover both, process and adhesive property requirements to have a 

good target value to be reached. 

 

Chosen standards for product development and bench marketing: 

DIN 6701-3/2015: As general basic standard for railroad / transportation industries covers the general 

requirements on the adhesive process and really defines the criteria for qualification 

process. Beside this, the test procedures for low strength and medium/high strength 

adhesives are defined  basic test criteria. Beside this the failure and survival probability 

is defined and can be used as basic criteria for evaluation of the statistic truth of the 

results. 

Due to the fact, that a pure DIN 6701-3 test series just give results as values, to implement 

into FEA analysis but show NO target values, other standards were taken into account to 

get key levels to be targeted. 

DNV/GL CP0086: Gives as pure material standard strict target requirements to pass Wind craft criteria for 

high strength and flexible adhesives. 

Rina Rules for Marine: Gives as pure material standard strict target requirements to pass Marine criteria for 

intermediate strength/elongation adhesives. 

EN 45545-2/2015: The fire and smoke requirements including clear definition of pass/fail criteria. 

On all these standards, the maximum requirement was taken as target criteria to be reached. 

 

Out of this various standards and their requirements the adhesive description was split and defined as follows: 

• High elastic sealant adhesives 

• Lower strength elastic adhesives (elastomeric types) 

• Intermediate strength/semi elastic adhesives 

• Higher strength (duroplastic/thermoplastic) adhesives 

• High strength (duroplastic) adhesives 

From the very beginning it was understood and known, that the area of very flexible, pure elastomeric adhesives, 

better known under sealants and/or sealant adhesives will not be covered by this product development process due 

to both, technical and economic reasons. 

 

  



32 
 

 

Chosen Parameters for development process: 

• Technical Parameters: Liquid adhesive/hardener properties (pH, open time, fixture time, etc,) 

Cured adhesive properties (dogbone testing, Relaxation testing, etc.) 

Strength retention: Environmental influences 

Mechanical Influences short term 

Mechanical Influences long term: Creep 

Fatique 

Adhesion performance on various substrates: short term 

Long term (Kataplasma) 

Special parameters: Flammability 

Smoke density and toxicity 

etc. 

 

• Economical parameters: Need for pre operations: Mechanical 

Physical 

Chemical 

Need for post operations: Thermal 

Mechanical 

Need for special precautions: Humidity 

Cleanliness 

etc. 

Handling properties 

etc. 

 

Chosen bench mark PU based and Epoxy based adhesives: 

Adhesive 1: 2 component PU system with low strength/high elongation 

Adhesive 2: 2 component PU system with medium strength/medium elongation 

Adhesive 3: 2 component Epoxy system with high strength/low elongation 

Adhesive 4: 2 component Epoxy adhesive with high temperature strength retention 

 

Target applications: 

Classic joining applications of various substrates 

Panel bonding of various sandwich panels 

Special applications 
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FINAL DEVELOPED ACRALOCK STRUCTURAL ADHESIVE PRODUCT RANGE: 
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APPLICATION OF PITCH FIBRES INTO STRUCTURAL COMPONENTS OF PRODUCTION SYSTEMS 
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ABSTRACT 

The paper deals with application of fibre composites into structural components of production machines. The 

motivation was to reduce the mass of motion axes components’ or to increase the dynamic stiffness of components. 

Model beams of size 130x130x1170 were derived from steel, cast iron or from ultra-high modulus PITCH fibres 

with epoxy resin. The coupons were used for comparison of mechanical properties – static stiffness and 

eigenfrequencies with discussion about the application of composite materials into the machine tools. The results 

were demonstrated on the real structural parts – spindle rams. 

Keywords:  

ABSTRAKT 

Příspěvek se zabývá aplikací vláknových kompozitů do nosných komponent výrobních strojů s motivací snížit 

hmotnost pohybových os nebo zvýšit dynamickou tuhost systému. Na modelových nosnících smykadel vnějšího 

průřezu 130x130m s odlišnou kompozitní skladbou a s odlišnou vnitřní strukturou materiálu bylo provedeno 

porovnání uplatnění ultra-vysoko-modulových vláken typu PITCH s epoxidovou pryskyřicí. Porovnání bylo 

zaměřeno na statickou tuhost a vlastní frekvence, přičemž referenční vzorky byly z ocelového svařence a z šedé 

litiny. V příspěvku je diskutována možnost ekvivalentní tuhostní náhrady ocelového nosného dílce kompozitní 

strukturou a s tím související změna dalších parametrů (vlastní frekvence, tlumení, roztažnost). Výsledky jsou 

demonstrovány na nosných dílcích stroje – kompozitních smykadlech. 

Klíčová slova:  

1 ÚVOD 

Motivací při vývoji nových výrobních systémů (obráběcích strojů, robotických manipulátorů, apod.) je zvyšování 

užitných vlastností stroje. Do těch lze zařadit například zvyšování produktivity stroje (produktivnější obrábění 

zvýšením mezní třísky při hrubování, zkrácení výrobních mezičasů pomocí rychlejších posuvů atd.), zvyšování 

kvality a přesnosti povrchu výrobků, hospodárnost stroje. Jedna z cest, jak výše uvedeného dosáhnout, je ve vývoji 
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nosných dílců strojů s vylepšenými mechanickými parametry. Obecně lze říci, že nosný dílec pohybové osy 

výrobního stroje by měl mít co nejvyšší statickou tuhost při velmi nízké hmotnosti (a vysokých vlastních 

frekvencích) a vysokém tlumení. Dále z hlediska přesnosti komponent je vhodná malá teplotní roztažnost struktur.  

Jednou z možností vylepšení mechanických vlastností struktur je v uplatnění optimalizačních metod při návrhu 

struktur, kdy dochází k vyšší efektivitě poměru tuhosti k hmotnosti struktur. Tento postup popsal Zulaika [1], kde 

pomocí parametrické a topologické optimalizace bylo dosaženo dostatečné statické tuhosti při snížení hmotnosti 

nosných komponent a z toho plynoucí vyšší dynamiky a hospodárnosti stroje.  

Další možností je v uplatnění lehkých a přitom dostatečně tuhých materiálových struktur místo tradičně používaných 

litin nebo ocelových svařenců. U komponent pohybových os je požadavek na snížení hmotnosti při zachování tuhost 

limitující. Omezuje nové materiálové struktury na ty, jejich modul pružnosti se blíží modulu pružnosti litiny nebo 

oceli, neboť jinak by snaha o dohnání tuhosti větším množstvím materiálů vedla k zvětšování vnějších rozměrů, což 

je často nežádoucí. 

Je otázkou, jak tyto požadavky mohou splnit vláknové kompozity na bázi uhlíkových vláken, neboť nejvíce 

rozšířená vysoko-pevnostní uhlíková vlákna typu PAN se blíží více tuhostnímu ekvivalentu duralových slitin, než 

oceli a litině. Velký přehled aplikací nových materiálových struktur do výrobních strojů publikoval Mohring [2], 

kde shrnuje vláknové kompozity s uhlíkovými vlákny v komponentách typu smykadel, hřídelů vřeten, suportů 

soustruhů, apod. Větší potenciál by měla mít vlákna s vyšším modulem pružnosti. Tj. ultra-vysoko-modulová vlákna 

typu PITCH. Cílem této práce bylo na zkušebních tělesech porovnat reálnou úspěšnost náhrady tradičních 

konstrukčních materiálů v oblasti výrobních strojů.  

2 VLASTNOSTI UHLÍKOVÝCH VLÁKEN PRO APLIKACI VE VÝROBNÍCH STROJÍCH 

Nejčastějším typem uhlíkového vlákna jsou vlákna vyrobená z polyacrylonitrilu (PAN). Tato vlákna jsou dostupná 

ve formě vysoko-pevnostních vláken (HS) nebo vysoko-modulových vláken (HM). Druhým typem uhlíkových 

vláken jsou vlákna vyrobená z PITCH prekurzoru. Vlákna z PITCH jsou dostupná ve vysoko-modulové podobě 

(HM), ale také i v ultra-vysoko-modulové podobě (UHM). Porovnání samotných vláken je uvedeno v Tab. 1. Pro 

kombinaci uhlík/epoxid je porovnání mechanických vlastností uvedeno v Tab. 2.. 

Tab. 1: Porovnání PAN vláken (HS a HM) s PITCH vlákny (UHM). 

Vlákno EfL 

[GPa] 

fLt 

[MPa] 

fLt 

[%] 

f 

[kg.m-3] 

fL 

[10-6/K] 

fL 

[W.m-1.K-1] 

HS 230 4900 2,1 1800 -0,38 9,4 

HM 436 4210 1,0 1840 -0,9 8,5 

UHM1 620 3430 0,6 2120 -1,4 180 

UHM2 780 3430 0,5 2170 -1,5 320 
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Tab. 2: Porovnání konstrukčních materiálů se základními skladbami – C/E 

 ρ 

kg.m-3 

E1 

GPa 

E2 

GPa 

G12 

GPa 

α1 

106.K-1 

α2 

106.K-1 

Ocel 7850 210 210 80 13 13 

Tvárná litina 7050 169 169 66 10 10 

HS UD 1550 140 6 4 0,9 27 

UHM1 UD 1750 380 5 3 -1,2 31,4 

UHM1 [45/-45]s 1750 13 13 97 1,4 1,4 

Z porovnání vypočtených vlastností je patrné, že při požadavku na tuhost v jednom definovaném směru mají 

kompozity z UHM vláken významně vyšší tuhost než tradiční materiály – ocel, litina. U kompozitu s jednosměrově 

orientovanými vlákny (UD) je ve směru vláken dosaženo téměř dvojnásobně vyššího modulu pružnosti E1 než u 

oceli. Kompozit se symetrickou skladbou pod úhly +45° a -45° dosahuje mírně vyššího smykového modulu G12 než 

ocel stejné tloušťky. Problémem je, pokud je požadována tuhost v obou módech zároveň.  

Požadavek na tuhost kompozitu ekvivalentní s ocelí v případě kombinovaného zatížení tah a smyk v rovině laminátu 

lze splnit například kompozitem složeným z vrstev pod orientací 0° a ±45°. Pro výše uvedený materiál by daný 

kompozit měl přibližně 1,4násobku tloušťky vrstvy z oceli pro ekvivalentní tuhost. Toto 40% zvýšení tloušťky 

komponenty by ale stále znamenalo 70% snížení hmotnosti komponenty a tudíž velký potenciál pro zvýšení 

dynamického chování. V případě použití vláken s vyšším modulem (UHM2) nebo v případě porovnání s litinou, by 

tloušťkový nárůst byl méně výrazný. . Jiný způsob realizace pro kombinovaná zatížení může být např. tlustostěnný 

profil složený z 3D svazků vláken, viz například [3]. 

Pro praktické ověření těchto závěrů byly vyrobeny a testovány modelové nosníky smykadel, které umožnily 

porovnat konstrukční materiály (ocel, litina, odlišné skladby vláknových kompozitů). Porovnání bylo zaměřeno na 

statickou tuhost a dále na vlastní frekvence a tlumení. 

3 MODELOVÁ NOSNÍKOVÁ SMYKADLA 

Celkově bylo 5 porovnáno profilů vnějších rozměrů 130x130x1170 (vše mm). Profily se lišily v materiálu a tloušťce 

stěny. Celkově byly zkoušeny následující profily (viz Obr. 7): 

o Litinový nosník z šedé litiny o tloušťce stěny 10 mm 

o hmotnost 43,4 kg 

• Ocelový svařenec 

o  tloušťka stěny 5 mm, 

o hmotnost 23,2 kg. 

• Navíjený kompozitní nosník s tlumicími vrstvami, 

o tloušťka stěny 13 mm, 

o hmotnost 11,2 kg. 

• Deskový kompozitní nosník 

o tloušťka stěny 14 mm, 

o hmotnost 11,9 kg. 

• Deskový kompozitní nosník s tlumicími vrstvami. 

o tloušťka stěny 14 mm, 

o hmotnost 11,5 kg. 
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Obr. 7: Srovnávací profily modelových smykadel 

V případě nosníků s tlumicími vrstvami byly do stěn integrovány pásy poddajného materiálu (E~40 MPa), které 

měly za cíl zvyšovat tlumení součásti. Na druhou stranu vlivem své poddajnosti mohly přispívat ke snížení tuhosti 

součásti. 

Porovnání bylo provedeno pomocí experimentálních zkoušek a pomocí numerických simulací metodou konečných 

prvků, příklad viz modely na Obr. 8. Celkově bylo provedeno zjištění statické tuhosti pomocí 3bodového namáhání 

a zjištění vlastních frekvencí pomocí experimentální modální analýzy. 

  

Obr. 8: Výpočtový model navíjeného (vlevo) a deskového smykadla (vpravo) pro metodu konečných prvků. 

3.1 ZKOUŠKA STATICKÉ TUHOSTI MODELOVÝCH SMYKADEL 

Schéma zkoušky statické tuhosti je na Obr. 9. Kvazistatickým zatěžováním pomocí hydraulického válce bylo 

vyvozeno namáhání modelových těles odpovídající 3bodovému ohybu. Výsledná tuhost k=F/y byla vyhodnocena 

přepočtem ze závislosti síla – deformace z tenzometrů se zanedbáním příčného smykového namáhání. Závislost síla 

– posuv nebyla použita pro vyhodnocení z důvodu hysterezí a nelinearit chování v podporách tělesa. Vyhodnocené 

tuhosti jsou uvedeny v Tab. 3. V tabulce jsou dále uvedeny hodnoty z výpočtů metodou konečných prvků, které 

byly modelovány ve stejných okrajových podmínkách. Pro MKP byla tuhost vyhodnocena přímo z odezvy síla – 

průhyb, tj. tato hodnota obsahovala kombinaci ohybového a příčného smykového namáhání. 
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Obr. 9: Měření statické tuhosti nosníků pomocí 3bodového ohybu. 

Tab. 3: Porovnání statické tuhosti modelových smykadel. 

 Hmotnost Tuhost-experiment Tuhost-MKP 

 [kg] [N/mm] [N/mm] 

litina 43,4 73 116 56 957 

ocel 23,2 74 887 48 688 

navíjený tlumený 11,2 105 799 64 911 

deskový netlumený 11,9 77 046 53 553 

deskový tlumený 11,5 70 060 54 437 

Na porovnání těles stejných vnějších rozměrů lze vidět, že experimentálně zjištěná tuhost se s výjimkou navíjeného 

kompozitního nosníku příliš neliší (rozdíl 10%). Navíjený nosník měl vlivem spojení vrstev a odlišné struktury 

výrazně vyšší tuhost než ocelový nebo litinový nosník, které jsou 2 až 4násobné hmotnosti. U výsledků z metody 

konečných prvků, které v sobě obsahují i vliv příčného smykového namáhání, lze konstatovat stejné závěry. 

3.2 MODÁLNÍCH VLASTNOSTI  

Porovnání modálních vlastností bylo provedeno pro tělesa zavěšená na velmi poddajném uložení, viz Obr. 10. 

Z experimentální modální analýzy byly stanoveny vlastní frekvence a tvary kmitů. A dále byly stanoveny frekvenční 

přenosové funkce odezvy výchylky na buzení modálním kladivem. Z porovnání přenosových křivek byly určeny 

reálné složky přenosů. Cílem bylo porovnat minima těchto složek, neboť dle teorie stability obrábění, viz Tlustý [4], 

platí nepřímá úměra mezi minimem reálné složky frekvenčního přenosu a mezní třískou při obrábění. 
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Obr. 10: Zavěšení modelového smykadla při experimentální modální analýze. 

 

Obr. 11: Porovnání reálné složky dynamické poddajnosti z frekvenční přenosové funkce 5 těles. 

Z porovnání lze konstatovat, že: 

• nejnižších frekvencí a největšího minima reálné složky měl ocelový svařenec, 

• vlivem dobrého tlumení litiny měl litinový nosník malé minimum reálné složky, 

• vlivem nízké hmotnosti a dostatečně vysoké tuhosti měly kompozitní nosníky vysoké vlastní frekvence, 

• tlumení kompozitních nosníků bylo srovnatelné s litinovým nosníkem, 

• přídavné tlumicí materiály zvýšily zatlumení struktury (výrazně nižší amplitudy přenosové funkce vzorku 

kompozit deskový tlumený versus netlumený). 

3.3 POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ 

Celkové shrnutí výsledků modelových smykadel je v Tab. 4. Pomocí UHM vláken typu PITCH došlo k navržení a 

výrobě těles o přibližně čtvrtinové hmotnosti než u litinového ekvivalentu. Přičemž při kombinaci namáhání ohyb 

a příčný smyk byla statická tuhost tělesa přibližně stejná jako u kovového vzorku. Vlivem stejné tuhosti při snížení 

hmotnosti k významnému nárůstu vlastních frekvencí. Zároveň i k zvýšení dynamické tuhosti vlivem dobrého 

tlumení kompozitních struktur. 
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Tab. 4: Porovnání vlastností modelových těles. 

Parametr Jednotky Odlitek Svařenec Navíjený 

nosník 

Deskový 

nosík 

Deskový 

zatlumený 

nosník 

Hmotnost* [%] 100 53 26 27 26 

Tuhost 

MKP 
[%] 100 85 114 96 94 

f1 - Exp [Hz] 582 450 1078 905 914 

f1 - MKP [Hz] 585 493 1035 822  

Z hlediska návrhu podobných těles lze konstatovat, že rozdíl mezi výpočtovým modelem (MKP) a experimentálními 

výsledky byla u strukturálních vlastních tvarů do 10 % (ohyb).  

4 UPLATNĚNÍ NA NOSNÉ DÍLCE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ 

Na Obr. 12 jsou zobrazena 2 smykadla obráběcího stroje – kompozitní struktura (vlevo) a původní ocelová 

referenční struktura (vpravo). Kompozitní struktura byla navržena z kombinace vysoko-pevnostních vláken s ultra-

vysoko-modulovými vlákny a přídavnými tlumicími vrstvami. Cílem bylo dosáhnout těleso s nižší hmotností a 

vysokou dynamickou tuhostí. U daného tělesa došlo k snížení kritické amplitudy o 50 %, viz Obr. 13. 

  

Obr. 12: Porovnání kompozitního smykadla (vlevo) s ocelovým svařencem (vpravo).  
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Obr. 13: Porovnání reálné složky dynamické poddajnosti z frekvenční přenosové funkce – ocel (nahoře), kompozit 

(dole). Převzato z [5]. 

ZÁVĚR 

Byla provedena dílčí studie aplikace vláken typu PITCH do nosných komponent pro výrobní stroje. Vlivem vysoké 

tuhosti těchto vláken lze navrhnout nosné dílce s dostatečnými parametry pro uplatnění v obráběcích strojích nebo 

robotických manipulátorech. Na vzorcích byla experimentálně prokázána stejná statická tuhost jako u litiny – oceli 

a to při třetinové až čtvrtinové hmotnosti. Zároveň došlo i k zvýšení modálních vlastností, které mohou přispět 

k zvýšení produktivity obráběcích strojů. Zde je nutno podotknout, že otázkou zůstává, jak se vyšší tlumení 

materiálů projeví v celé soustavě stroje s velkým množstvím spojovacích prvků. 
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Tato přednáška se v první části zabývá vývojem a specifickou technologií zpracování kompozitů pro 

výrobu rybářských navijáků a prutů. K jejich výrobě se využívají především tři technologie výroby: Injection 

Molding (IM) ve vstřikovacích strojích, Tube Rolling (TR) kombinace navíjení a válcování prepregů a vláken na 

ocelový trn a pultruze. V druhé části se přednáška věnuje porovnání různých komerčně dostupných rybářských prutů 

z hlediska vybraných mechanických, termomechanických vlastností a zjištění obsahu a typu výztuže. Na sérii 

celkem 12 vzorků rybářských prutů různého materiálového složení, určených k rozdílným rybolovným technikám 

a zastupujících 5 významných výrobců bylo provedeno stanovení teploty skelného přechodu Tg, modulu pružnosti 

a meze pevnosti v ohybu a zjištěno hmotnostní zastoupení výztuže a matrice.  

 

The first part of the lecture deals with the development and specific technology of processing composites 

for fishing rods and spools manufacturing. Mainly the following three technologies are used in their production:  

Injection Molding (IM) in injection machines, Tube Rolling (TR) and Filament Winding (FW) of the pipes on a 

steel spine and pultrusion. The second part focuses on comparison of different commercially available fishing rods 

in view of the selected mechanical, thermo-mechanic properties and contents and type of reinforcement. In a series 

of 12 samples of different material composition fishing rods designed for various fishing techniques and representing 

5 major producers we performed measurements of the glass Tg transfer temperature, flexibility module and 

resistance threshold in flexion and found out the weight proportion of the reinforcement and matrix. 

 

K výrobě rybářských prutů a navijáků se využívají hlavně tyto tři technologie výroby kompozitních 

matriálů:  

• Injection Molding (IM) ve vstřikovacích strojích, 

• Tube Rolling (TR) kombinace navíjení a válcování prepregů a vláken, 

• Pultruze. 

Injection Molding je využíváno pro výrobu těl, rotorů a dalších součástí rybářských navijáků, ve kterých 

jsou tradiční kovy a jejich slitiny nahrazovány kompozitními materiály. Tělo navijáku se zhotovuje ze dvou 

mailto:lubos.prokupek@upce.cz
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asymetrických částí ve dvou formách. Z nichž jedna je v podstatě celé tělo a druhá je pouze kryt převodového ústrojí. 

Dohromady je drží několik mikro vrutů, aby převody byly přístupné údržbě a opravám. Rotor je monolitický výlisek 

a připevňuje se k převodovému ložisku maticí s levotočivým závitem, pojistka proti povolení při rotačním pohybu. 

Ostatní lisované části jsou taktéž monolitické. Jedinou nevýhodou vystřikování kompozitů, je přímý důsledek na 

rychlé opotřebení strojů použitými vlákny. Povrchy součástí, které přicházejí do styku s taveninou, vyžadují použití 

speciálních tvrdých nitridovaných povrchů1, 2. 

Tube Rolling (TR) je v současnosti nejvyužívanější technologií výroby rybářských prutů. Tímto způsobem 

je vyráběno až 90 % všech rybářských prutů na trhu. Současné rybářské pruty se sestávají z několika do sebe 

zapadajících kónických trubek (2 až 10 dílů). Ty se vyrábějí navíjením prepregů, poupravenou technikou Tube 

Rolling (TR), na zužující se nerezovou tyč. Ve standardním TR je jako navíjecí trn používána tyč stejného průměru 

v celé své délce. Podle zvoleného typu rybářského prutu se, na automatizovaných řezacích plotrech, připraví přířezy 

prepregu. Pro výrobu rybářských prutů se používají materiály z vláken uhlíkových (IM a HM), skleněných (S-sklo), 

hybridních uhlíkovo-bórových či uhlíkovo-skleněných s částečně vytvrzenou epoxidovou nebo termoplastickou 

matricí. Samotné rolování probíhá na speciálním rolovacím stole, na který se trn s přichycenými prepregy položí, 

za pomocí horní přítlačné a temperované desky se narolují na trn. Při této operaci se deska stolu pohybuje proti 

přítlačné desce, která vyvíjí tlak a teplo. Tímto protisměrným pohybem se začne trn otáčet kolem osy a nabalí na 

sebe prepregy, jejichž vrstvy se teplem a tlakem navzájem slepují3,4.  

Tažením (pultruzí) je vyráběno jen asi 5 – 10 % rybářských prutů. Výroba probíhá na pultruzní (tažné) 

jednotce5 s proměnnou geometrií protahovací hlavy, díky níž se docílí zužujícího se profilu prutu. Standardně jsou 

používány průvlaky s neměnným průměrem či tvarem požadovaného profilu. Na putruzních jednotkách je možné 

vyrábět profily rozličných tvarů a velikostí, plné či trubkové. Pultruze je kompaktní, všestranný a rychlý způsob 

výroby kompozitních materiálů. Jako vstupní materiály je možné použít uhlíková, skleněná i polymerní vlákna a 

matrice reaktoplastové i termoplastové. Pro výrobu rybářských prutů to jsou skleněná (S2) a uhlíková (HM a IM) 

vlákna6.  

Vybrané zkoušky byly provedeny na sérii 12 vzorků rybářských prutů různého materiálového složení, 

primárně určených k rozdílným rybolovným technikám a zastupující 5 významných výrobců. Na těchto vzorcích 

bylo provedeno stanovení teploty skelného přechodu (Tg) pomocí TMA (termomechanická analýza) a DMA 

(dynamická mechanická analýza), stanovení ohybových vlastností a gravimetrické stanovení procentuálního 

zastoupení matrice a výztuže. 

Seznam a číslování použitých vzorků rybářských prutů: 

č. 1: Trabucco Syntium 420 carp 

č. 2: GF DEGA T-rex 300  

č. 3: Trabucco Cyclone Carp 3603 

č. 4: Silstar spin 270  

č. 5: DAM GF pole 

č. 6: K-Karp Amnesia 12ft 3 lbs  

č. 7: Trabucco syntium 600 pole 
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č. 8: Trabucco light carp 360 

č. 9: Trabucco Energhia 6 m 

č. 10: SPRO Explorer feeder GF špička soft 

č. 11: SPRO Explorer feeder špička heavy 

č. 12: Byron X-wrap 360 3 lbs 

Z výsledků TMA a DMA vyplývá, že nejnižší hodnoty Tg vykazuje vzorek č. 10 (SPRO) a č. 2 (GF 

DEGA) a naopak nejvyšší hodnoty vzorek č. 3 (Trabucco) a č. 12 (Byron). 

K měření pevnosti v ohybu byly použity vybrané vzorky rybářských prutů (č. 2, 7, 10, 12). Délka vzorků 

byla stanovena dle průměrné hodnoty průměrů prutů (3 mm) tzn. 20násobek průměru tj. 60 mm. Poněvadž rybářské 

pruty mají specifickou geometrii (nestejný průměr), bylo nutné upravit i metodiku měření. Pro měření byly na 

univerzálním zkušebním stroji MTS-4/M nastaveny následující parametry rychlost posuvu: 2 mm·min-1 a vzdálenost 

podpěr 48 mm. Naměřené hodnoty modulů pružnosti a mezí pevnosti v ohybu jsou shrnuty v tabulce 1. 

Z uvedených hodnot je patrný vzrůstající trend naměřených hodnot modulů a mezí pevnosti v závislosti na 

větším průměru materiálu. Standardní vyhodnocení dle normy, se může aplikovat pouze na vzorky s minimálními 

rozdíly v průměrech. To rozhodně pro rybářské pruty neplatí, protože v mnoha případech je mezi prvním a 

posledním vzorkem série rozdíl i 1,5 mm. 

Tím, že rybářské pruty jsou dosti specifickou záležitostí, co se profilu týče, a v jejich průměru dochází ke 

zmenšování množství materiálu od rukojeti ke špici, nabízí se jako vhodnější varianta vyhodnocení podle postupu 

spol. Tricel7, která porovnává možné zatížení výrobků v závislosti na tloušťce materiálu. Aplikací zmíněného 

postupu se dospěje k následujícím grafům, které znázorňují linearizovanou závislost modulu pružnosti a meze 

pevnosti v ohybu a průměru vzorku č. 2 (Graf 1 a 2). 

Hodnoty intervalů spolehlivosti (R) obou grafů se pohybují velmi blízko 100 % (Rmodul=99,4 % a Rmez=99,3 

%), což ukazuje na vhodnost proložení naměřených hodnot lineární regresní přímkou. A lze tedy uvažovat 

linearizovanou závislost modulu a meze pevnosti na průměru za možný způsob vyhodnocení. Standardní zkouška 

dle ČSN EN ISO 178 je pro tento typ vzorků nevhodná.  

Dále bylo provedeno gravimetrické stanovení procentuálního zastoupení matrice a výztuže (Tab. 2). Z výsledků 

vyplývá, že u některých analyzovaných prutů jsou patrné rozdíly v zastoupení výztuže a matrice mezi analyzovaným 

vzorkem a) a b). To je zřejmě způsobeno nehomogenitou ve složení blanku prutu, plynoucí přímo z výrobních 

technologií.  

Při optickém prozkoumání materiálového složení testovaných prutů bylo zjištěno, že některé pruty, 

deklarované jako čistě uhlíkové, jsou ve skutečnosti pruty směsné uhlíkovo-skleněné. Což má své opodstatnění 

z hlediska mechanického, pruty nejsou tak křehké. Na druhé straně jsou skleněná vlákna také levnější. Fotografické 

snímky popelů jsou uvedeny na Obr. 1. 
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Závěr 

Při stanovení meze pevnosti a modulu pružnosti v ohybu je nutné opustit standardní typ vyhodnocení a 

aplikovat zcela jinou metodu, a sice metodu maximálního možného zatížení na středním průměru vzorku, která se 

ukázala být vhodnou. 

U gravimetrického stanovení procentuálního zastoupení matrice a výztuže bylo stanoveno, že podíl výztuže 

se pohybuje od 21,5 % do cca 70 %. Nejčastěji používané množství výztuže je kolem 45 %, které zaručuje optimální 

vlastnosti rybářských prutů, napříč oblastmi jejich využití. Nemilým překvapením bylo zjištění, že řada prutů je ve 

skutečnosti vyrobena ze směsi uhlíkových a skleněných vláken, přičemž v produktových katalozích jsou uvedeny 

jako pruty uhlíkové.  

Ze všech provedených zkoušek vyplynulo, že nejkvalitnější matrice, respektive kompozitní materiály 

používají společnosti Trabucco (IT) a SPRO (USA). 

POUŽITÁ LITERATURA 

[1] LINKE, Bernhard a Stephen Unruh. Aplication Note 4717. Injection Molding [online]. 2010, 2010-08-03 [cit. 

2016-10-29]. Dostupné z: http://www.maximintegrated.com /en/app-notes/index.mvp/id/4717 

[2] OK China Industrial Ltd. Fishing Rod and Equipment. Fishing Reel [online]. 1999–2013 [cit. 2017-01-29]. 

Dostupné z: http://www.okokchina.com/Files/uppic13/ fishing%20reels592.jpg 

[3] ASM Handbook volume 21. Composites. ASM International. 2001. 2605 s 

[4] ATA Industrial Holdings (H.K.) Co., Ltd. Prepreg Rolling Machine [online]. 2001–2009 [cit. 2014-11-30]. 

Dostupné z: http://www.atamachinery.com/en/product/ productDetail397.html 

[5] STRONGWELL Corp. Custom Pultrusion [online]. 2008 [cit. 2017-01-06]. Dostupné z: 

http://www.strongwell.com/wp-content/uploads/2013/04/Custom-Pultrusions-Brochure.pdf 

[6] KOPELIOVICH, Dimitri. Pultrusion [online]. 2012. 2012-06-02 [cit. 2016-11-30]. Dostupné z: 

http://www.substech.com/dokuwiki/doku.php?id=pultrusion 

[7] TRICEL HONEYCOMB CORPORATION. Composite Aplications – Strength Capacity of FRP Honeycomb 

vs Flat Fiberglass [online]. 2012 [cit. 2017-01-07]. Dostupné z: http://www.tricelcorp.com/tricel-

honeycomb-applications/composite-applications/ strength-capacity-of-frp-honeycomb-vs-flat-fiberglass/ 

 

 



46 
 

Tabulka 1: Naměřené moduly pružnosti a meze pevnosti v ohybu 

 

Tabulka 2: Stanovená procentuální zastoupení matrice a výztuže 
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Graf 1: Závislost modulu pružnosti v ohybu  v závislosti na tloušťce materiálu  

 

Graf 2: Závislost meze pevnosti v ohybu v závislosti na tloušťce materiálu 
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Obr. 1: Celkový pohled na všechny vzorky 

 

 

  



49 
 

MASS REDUCTION FOR MASS PRODUCTION 

PETER CATE1, RAINER KÖNIGER1, LUCA LOTTI1, TIM MORLEY1, KATJA OSWALD1, MARTIN REIMERS1 

1 DOW AUTOMOTIVE SYSTEMS, FRANKFURT, GERMANY 

INTRODUCTION: 

Growing global demand for transportation is actively shaping the automotive industry. Global CO2 reduction 

legislation (Figure 1) is driving an intense focus on reducing fuel consumption while elevating the issues of 

sustainability and the conservation of resources.  Vehicle weight reduction has become an important element to 

meeting global fuel consumption and emissions targets. Increased use of high strength steel and aluminum are 

currently suitable solutions to meeting 2015  CO2 emission targets, however, to meet 2020 targets and beyond, 

carbon fiber composites will be a key contributor to vehicle weight reduction. The traditional cost of carbon fiber 

reinforced plastic (CFRP), driven by carbon fiber fabric cost and slow process speed, may be too high to compete 

against traditional materials in all segments. However, automakers can realize substantial CFRP part cost reduction 

by reducing molding cycle times to one to two minutes. The following article will illustrate how this aim has become 

reality. 

 

Figure 1. CO2 reduction – global requirements 

MATERIAL CHOICE:  

Traditional CFRP materials have been employed in aerospace and defense applications for several decades. They 

have also been utilized in in highly competitive racing applications and migrated from there into supercars. Typically 

the plastic matrix chosen is based on epoxy chemistry, due to key benefits such as: 

- Durability – fatigue resistance (long aerospace history) 

- Low shrinkage or residual stress 

- Excellent thermal stability – creep resistance at temperature 

- Advanced moisture stability 

- Superior chemical resistance 

Therefore, epoxy resin systems are still a primary product group of choice, however they previously were lacking 

process speed and causing long cycle times in the range of 30 to 60 minutes, often requiring an additional post-cure 
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step.  However cycle times below three minutes without any post-cure requirements are required to obtain production 

numbers of 100,000 units a year and achieve process affordability (Figure 2).  

 

Figure 2. Faster cycles reduce CFRP part cost 

COMPOSITE PROCESSES & FUNCTIONAL INTEGRATION: 

The manufacturing process is the second element needed to determine production speed, part performance and part 

complexity, and therefore cost efficiency. While traditional prepreg systems provide the best fiber volume content 

in the composite material, best fiber orientation and alignment, and therefore very good mechanical performance of 

the final part - the preform preparation and required cure and post-cure pattern are really not economic for mass 

production. A further composite process, SMC, has proven to provide fast process speed. However a high fiber 

volume content cannot be achieved and precise fiber orientation and alignment is also difficult to achieve. In 

addition, the required fillers in the matrix systems affect key product parameters, such as break elongation, which 

limits the mechanical performance and the application options. 

The RTM process (resin transfer moulding) and derived processes such as gap injection or wet compression 

represents the golden middle. It facilitates high fiber volume contents and preforms can be prepared to orient the 

fibers along the major load paths. It also allows the moulding of small and simple shapes up to very complex shapes.  

Functional integration is a key element of the CFRP component value proposition. Typical metal design would 

require the assembly of multiple metal parts which all have undergone a multiple step shaping process, consuming 

substantial machine and factory space resources. Each of the parts to be assembled have tolerances which adds to a 

broader tolerance field. Moulded complex CFRP parts can integrate all of that functionality in one part – eliminating 

additional assembly steps and improving the overall part tolerance, while saving machine investments and factory 

space. The illustration in Figure 3 (Source VW/TecABS) shows how one composite part can replace 28 individual 

components and therefore contribute positively to the economic competitiveness of composites. 

 

Figure 3. The epoxy RTM technology enables a significant potential for parts integration 
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The standard RTM process is operated with a completely closed mold (Figure 4). Therefore the preform in place is 

most compressed and will cause highest resistance against resin systems injected into the cavity. Gap injection is a 

process modification where the mould is kept partially open, e.g. a “gap” of 1 mm could be maintained. However 

the word gap is misleading, since this action will only help to achieve a lower compression of the preform and 

therefore a lower fiber volume content during injection, reducing the resistance against the flow of the injected 

epoxy system. The newly developed product follows the framework for an ideal resin system to meet the objective 

of mass production. 

 

Figure 4. Feasible cycle times with RTM and wet compression 

Viscosity: 

Looking at the process boundaries described above, it is apparent that the injected material should have a viscosity 

that is as low as possible. While it is known in the industry that a viscosity of less than 200 mPas provides good 

fiber wetting, especially, since the space between carbon fiber filaments is much tighter than with glass fiber at 

similar fiber volume content - typical systems are in the range of 50 mPas at the start of the reaction. The newly 

developed epoxy system however, provides a starting viscosity as low as 15 mPas. This reduces the flow resistance 

through the preform, minimizes fiber movement and allows for faster injection, allowing longer flow paths in the 

same time period, therefore enabling larger parts. In addition, it helps to reduce clamp tonnages and is key to fiber 

adhesion. The developed solution has been shown to perfectly adhere to carbon fibers and glass fibers of key 

suppliers, providing composite cross tensile strength values of up to 59 MPa (measured on UD laminate in 90° 

direction). 
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Figure 5.  Feasible injection time – the benchmark. ™ Trademark of The Dow Chemical Company 

Latency and cure: 

Epoxy systems are reactive systems and are composed of at least two elements, an epoxy resin and a hardener. In 

order to develop solutions for the mass production market, the high pressure RTM injection technology has been 

established as the reference.  

Components are mixed at high pressure (100 – 150 bar) in a mix head, which is directly attached to the heated 

mould, then injected into the cavity. As soon as the two reactive components meet, the reaction starts. This reaction 

unfortunately requires a continuously increasing viscosity, which will limit the capability to fill a mould and 

therefore affect feasible moulding size and part complexity. The system described here, however behaves in a latent 

manner, meaning the reaction start is delayed and the system maintains its low viscosity for a long time period, 

therefore increasing the window for injection. This allows maximizing flow length and possible part size.  

On the other side, after the mould has been filled and the preform wetted out, the reaction should complete as quickly 

as possible to keep the total cycle time as short as possible. With real parts, the solution enables an injection time of 

60 seconds and a demould time of 90 seconds after completion of injection with an almost completely cured part 

(98% conversion, no post cure required). That enables complete cycle times of about three minutes for the standard 

RTM process for complex parts. This ratio between possible injection time and cure time should be the key focus 

for developers. Any system can be accelerated by increasing the temperature, but if the open time is short, it will 

very much affect the usability. Figure 5 illustrates the new latent Dow product development in comparison with 

standard non-latent behaviour and a current market benchmark.  

WET COMPRESSION PROCESS 

The wet compression process is a further advancement of the RTM process in speed, tailored for flat, more two-

dimensional type structures (Figure 4). In this process, resin is applied to the preform outside of the mould. When 
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the resin application is complete, the pre-impregnated preform is transferred into the hot mould which is then closed. 

During the closing, the resin will be further distributed within the preform by compression, ensuring efficient wetting 

of all carbon fibers. However, the major flow direction will be only in the thickness direction and not in the length 

direction as during standard RTM. The part will cure more rapidly at elevated mould temperatures while the next 

preform will already be impregnated with resin. After demould of one part, the next pre-impregnated preform is 

entered into the mould immediately. The decoupling of resin application and the cure in the mould allows further 

shortening of the cycle time. In-mould cure times down to 30 seconds have been accomplished at full cure. If the 

adjacent processes, such as preforming, resin application, transfer into the mould and transfer out of the mould are 

adapted, a cycle time of one minute is in reach, enabling production numbers of up to 300,000 parts a year. 

INTERNAL MOULD RELEASE (IMR) 

For industrial processes with short cycle times, cleaning steps or frequent application of external mould release 

agents is hard to accept, since they negatively affect the production rates. Therefore an internal mould release agent 

was added to the developed system as a part of the material formulation. The function of the IMR is to migrate 

during the short cure period in the mould, up to the part surface, to provide a separating interface between part and 

mould surface. Since the function of the IMR is migration and separation, it is challenging to premix into the system. 

Therefore, it is preferred, that the IMR is directly blended into the formulation as a third component in the mix head. 

Even if for start up of the mould an external mould release is recommended until stable conditions occur, the IMR 

functionality needs to be durable without causing residues or solid build-ups in the mould. With the new system, 

more than 80 demoulding units were realized in a row without cleaning and the mold remained as clean as after the 

first shot. Also, a smooth start-up the following day, without external mould release was successfully realized. 

However, there can be cases where the IMR needs to premixed into the resin, e.g. if the moulded geometries are 

small and low throughput rate could cause challenges to the dosing of minimal amounts of IMR. In those cases, the 

developed IMR can be blended into the resin and will maintain stability for about five days, which accommodates 

potential stand-stills and week-ends without requiring the material be taken off the machine.  

CORROSIVITY 

Reactive systems are often corrosive to equipment. This is not desirable, since it will cause an increase in shut-down 

time and maintenance stand-stills, coupled with reduction in production capacity and adding cost for maintenance 

and changed machine components. The developed system has not caused any shutdown to our equipment in more 

than two years of operation. 

SUMMARY AND OUTLOOK 

VORAFORCE™ epoxy resins from Dow Automotive, as presented here (Table 1), have proven to be a breakthrough 

technology, which truly enables mass production, allowing production rates up to 100,000 units/year for RTM and 

up to 300,000 units/year for wet compression, allowing reduced part costs and CFRP parts produced competitively 

vs. metal alternatives. In conjunction with the very good mechanical performance, the low viscosity coupled with a 

good latency enables large, integrated complex RTM moulded components, a vital element for cost-effective carbon 

fiber composite parts.  
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VORAFORCETM 5300 Cured resin       

Elongation at Break % ISO 527-2 7 

Elastic Modulus GPa ISO 527-2 2.8 

Tensile Strength MPa ISO 527-2 68 

        

Composite Data (DowAksa cf, 49 Vol %)       

90˚ Tensile Modulus (UD fabric) GPa ISO 527-4 8.2 

90˚ Tensile Strength (UD fabric) MPa ISO 527-4 59 

90˚ Elongation (UD fabric) % ISO 527-4 1.1 

Fracture Toughness K1C MPa√m ISO 13586 1.3 

        

Processing       

Mix viscosity @ target mould temp MPas Rheometer 15 

Open time RTM sec Rheometer 60 

Cure time RTM sec trial 90 

Cure time wet compression  sec trial 30 

    

Table 1.  Overview – Voraforce properties. ™ Trademark of The Dow Chemical Company 

This mass production system integrates a release functionality which is not affecting further processes, such as 

bonding, and is a preferred assembly solution for CFRP vs. screwing or riveting. In a further aspect, a low corrosivity 

was accomplished, reducing maintenance intervals to a minimum. 

A further need will be to incorporate CFRP parts into the body shop to have them combined in a multi-material mix. 

E-coat requirements will drive further developments, for products that show proven mechanical performance, even 

after passing an e-coat temperature scheme. 
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NOVÁ ŘADA BEZSTYRÉNOVÝCH PRYSKYŘIC ADVALITETM A ULTIMATETM 

NEW RANGE OF STYRENE FREE RESINS ADVALITETM AND ULTIMATETM 

JAROSLAV UDATNÝ1, IVAN KOTEK2, OLLI PIIROINEN3 

1REICHHOLD CZ s.r.o., Veleslavínova 10, Ústí nad Labem 400 11, Česká republika, e-mail: 

jaroslav.udatny@reichhold.com 

2REICHHOLD CZ s.r.o., Veleslavínova 10, Ústí nad Labem 400 11, Česká republika 

 

ÚVOD: 

 Vzhledem ke stále se zpřísňujícím normám na 

emisní limity styrénu v laminačních halách  

a možnému budoucímu zařazení styrénu mezi 

karcinogenní látky, vyvinula společnost REICHHOLD 

průlomovou technologii bezstyrénových pryskyřic 

řady ADVALITETM a ULTIMATETM na bázi vinyl 

hybridního systému. Řada ADVALITETM představuje 

jak kapalné, tak i teplem tavitelné produkty, které lze 

využít ve všech odvětvích jako dnes již běžné 

polyesterové a vinylesterové pryskyřice. Svými 

vlastnostmi však mnohé polyestery a vinylestery 

převyšují a navíc se dostávají i do přímé konkurence 

s epoxidy. Bezstyrénové gelcoaty představuje řada 

ULTIMATETM, která díky nové technologii umožňuje 

aplikaci s žádnými, respektive ultra nízkými emisemi.  

 Tak jako běžné polyesterové, vinylesterové 

i epoxidové pryskyřice mají své limity ve vlastnostech 

a použití, tak i pryskyřice řady ADVALITETM 

a ULTIMATETM vykazují určitá omezení, která jsou 

předmětem dalšího vývoje a vylepšení. Již nyní nabízí 

REICHHOLD komerčně dostupné produkty, které 

jsou, na rozdíl od konvenčních materiálů, klasifikovány 

jako bezpečné - „Label free“ (neobsahující výstražné 

symboly nebezpečnosti), což představuje velké snížení 

nároků na přepravu, skladování, bezpečnost i 

zacházení. 

 

INTRODUCTION: 

Due to constantly tightening standards of 

styrene emission limits in lamination workshops and 

possibility of being styrene categorized as carcinogenic 

substance, REICHHOLD has developed a novel 

technology of styrene free resins ADVALITETM and 

ULTIMATETM based on vinyl hybrid system. The 

ADVALITETM range represents liquid and hot melt 

products usable in all branches as now commonplace 

polyester and vinyl ester resins. They even exceed 

many polyesters and vinyl esters by their properties and 

moreover they are directly competing epoxies. An 

ULTIMATETM range represents styrene free gelcoats 

which permits, due to novel technology, to make an 

application with no or ultra-low emissions.  

 As the common polyesters, vinyl esters and 

epoxies have their own limits in properties or 

application, so ADVALITETM a ULTIMATETM show 

some restrictions which are continuously improved. 

Already now REICHHOLD has commercially 

available products which are, unlike conventional 

materials, classified as “Label free” (having no 

pictograms) representing a noticeable reduction of 

demands on transport, storage, handling and safety. 
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TEORIE: 

Nenasycené polyesterové (UP) a vinyl esterové (VE) pryskyřice jsou odolné pryskyřičné polymery ředěné 

styrénem. Jsou používány v kombinaci s vláknitými materiály, jako jsou skleněná nebo uhlíková vlákna, k výrobě 

vyztužených kompozitních produktů. Konečný kompozitní výrobek (laminát) je tvořen reakcí pryskyřičného 

polymeru se styrénem a vytvrzen.  

Styrén je pro průmyslové využití synteticky vyráběn z ropy a zemního plynu. Kapalný styrén je kromě 

pryskyřic používán především na výrobu obalových materiálů, potravinových obalů, pryží, automobilových 

součástí, lodí i elektroniky. Pouze 5% z celého vyprodukovaného množství styrénu v Evropě jde na výrobu UP a VE 

pryskyřic.  

Dle posouzení rizik EU bylo zjištěno, že styrén je bezpečný pro životní prostředí, je bezpečný pro lidi 

vystavené okolnímu prostředí, je bezpečný ve spotřebním zboží, jako jsou stavební materiály, koberce, potravinové 

obaly, žvýkačky a je také bezpečný i při společném působení okolního prostředí a spotřebního zboží. Evropská 

komise však navrhla opatření k omezení rizik pro pracovníky ve výrobě kompozitních materiálů a výrobě samotných 

UP a VE pryskyřic. 

Hlavním rizikem spojeným s expozicí na pracovišti je především používání techniky otevřených forem. Při 

vystavení vysokým krátkodobým koncentracím styrénu byl zaznamenán vliv na nervový systém. Z akutních projevů 

bylo pozorováno podráždění očí a sliznic nosu a krku. V důsledku toho je investováno do aplikací s nízkou emisí 

styrénu, pryskyřic s nízkými emisemi a nízkým anebo žádným obsahem styrénu. Důrazně se doporučuje použití 

ochranných prostředků. 

Hygienické limity styrénu v ovzduší jsou v současné době stanoveny na národní úrovni, a proto se liší 

v celé EU. Limitní hodnoty počítané na 8-hodinový průměr jsou v rozmezí od 10ppm ve Švédsku až po 100ppm ve 

Velké Británii[1].  

I přes veškeré omezení a investice do záchytných zařízení se ročně vypustí do ovzduší stovky tun styrénu. 

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) zařadila styrén mezi možné lidské karcinogeny. 

 

ADVALITETM SYSTÉM 

 Bezstyrénový vinyl hybridní systém ADVALITETM byl vyvinut společností REICHHOLD na základě 

požadavků trhu, který vyžaduje materiály s velmi nízkým nebo nejlépe žádným obsahem styrénu. Navíc tyto 

produkty musí splnit náročné technologické požadavky, jež současné materiály plní a také v co největší míře 

minimalizovat náklady na případné investice. Jednou z výhod tohoto systému je právě minimalizace vstupních 

nákladů při přestavbě stávajících nebo výstavbě nových výrobních hal, hlavně do ventilačního a odvodového 

systému na snížení emisí v pracovním prostředí. Další nemalou výhodou je možnost použití těchto materiálů na 

nových, ale i stávajících výrobních zařízeních bez nutnosti renovace. ADVALITETM je přímým konkurentem pro 

epoxidové pryskyřice nejen v oblasti mechanických vlastností, ale především všestranností a  zpracovatelností, kde 

je mnohdy pomalé vytvrzení epoxidů velmi limitujícím faktorem pro další rozvoj trhu. 

 Primárně byl systém ADVALITETM navržen k výrobě teplem tavitelných/tvrditelných pryskyřic na 

prepregy, ovšem zanedlouho byla vyvinuta kapalná řada a poté i řada bezstyrénových gelcoatů pod označením 

ULTIMATETM. Všechny tyto produkty jsou vytvrzovány radikální polymerací, stejně jako současné UP nebo VE 

pryskyřice, za použití běžných organických peroxidů, a to jak při pokojové, tak i zvýšené teplotě, tak i pomocí UV 

záření. Pryskyřice ADVALITETM vykazují ultra nízké, resp. žádné emise při jejich použití a dovolují vyrábět 

bezemisní finální produkty. Unikátní kombinací velmi rychlého vytvrzení bez potřeby reaktivního rozpouštědla lze 
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docílit vysoce kvalitních, robustních a cenově dostupných konstrukčních materiálů s vynikajícími mechanickými 

vlastnostmi a velmi dobrou povětrnostní odolností. 

 

ADVALITETM TEPLEM TAVITELNÉ PRYSKYŘICE NA PREPREGY 

 Jsou to speciální, za normální teploty polotuhé, bezstyrénové pryskyřice navržené k výrobě prepregů při 

teplotě 70-80°C. Prepregy obsahují všechny komponenty potřebné k následnému vytvrzení za zvýšené teploty 

a tlaku, jako jsou výztuže (uhlíková nebo skleněná vlákna - jednosměrná (UD), tkaná nebo multiaxiální), pryskyřice 

(dodávána v přesném poměru), tvrdidlo (stálé za normální teploty) a eventuálně pigmenty, plniva, samozhášivá 

aditiva, vnitřní separátory, atd. ADVALITETM prepregy jsou vytvrzovány pomocí tlakového lisování za zvýšené 

teploty (130-150°C) s dobou jednoho cyklu 1-5 minut nebo vakuově.  

 Tato řada teplem tavitelných pryskyřic je přímou konkurencí epoxidům. Epoxidové prepregy musí být vždy 

skladovány za chladu a mají velmi omezenou životnost za normální teploty. V závislosti na reaktivitě epoxidu je 

běžná životnost za normální teploty 4 až 8 týdnů. Naopak ADVALITETM prepregy mohou být skladovány za 

normálních teplot s životností až jednoho roku, což opět snižuje náklady na skladování, dopravu i ztrátu za prošlé 

zboží. Různé typy epoxidů mají také velmi různorodé chování při normální teplotě, a to hlavně jejich lepivost 

povrchu. Díky značné lepivosti povrchu je manipulace a použití epoxidových prepregů omezená. Prepregy vyrobené 

ze systému ADVALITETM mají ideální a upravitelnou lepivost, která dovoluje bezproblémové vyložení formy a 

podporuje využití automatických linek (automatické zakládání a robotická manipulace s prepregy). Reakce 

epoxidových pryskyřic je také velmi limitující. Epoxidy, které vytvrzují rychle, často vyžadují určité kompromisy 

a  omezení. Radikální vytvrzení, které ADVALITETM využívá, bude vždy rychlejší bez větších nároků na 

technologii výroby. Další obrovskou předností oproti epoxidovým pryskyřicím je dostupnost tzv. „Label free“ typů 

(neobsahující výstražné symboly nebezpečnosti), což opět představuje snížení nároků na přepravu, skladování, 

bezpečnost i zacházení. 

V současnosti jsou komerčně dostupné čtyři typy teplem tavitelných pryskyřic s různými mechanickými 

 

Obr. 1: Baterie elektromobilu GM Chevrolet Spark vyrobené z prepregů ADVALITETM 35051 

 

vlastnostmi v závislosti na jejich konečném použití a cílem vyrábět nízkolepivé, bezemisní prepregy překonávající 

epoxidy. ADVALITETM 35000 je speciální brómovaná pryskyřice pro samozhášivé prepregy s Tg 120°C (HDT 

94°C). ADVALITETM 35051 s Tg 109°C (HDT 84°C) pro všestranné použití je cenově dostupná vinyl hybridní 

pryskyřice. Prepregem z tohoto materiálu byla úspěšně vyrobena baterie do elektromobilu GM Chevrolet Spark 
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(Obr. 1) a také exklusivní hodinky RM 27-02 od Richarda Milla, navržené pro Rafaela Nadala (Obr. 2). Tyto 

hodinky dostaly Cenu za inovaci na JEC 2016. ADVALITETM 35045 má Tg 

170°C (HDT 151°C) dovolující zhotovovat výrobky do teplotně náročných 

aplikací. Posledním typem je ADVALITETM 35500 s Tg 154°C (HDT 116°C) 

s velmi dobrou kompatibilitou s uhlíkovými vlákny a určený pro sériovou 

výrobu automobilových součástí. 

Obr. 2: hodinky RM 27-02 od Richarda Milla zhotovené z prepregů ADVALITETM 35051 

 

ADVALITETM KAPALNÉ PRYKSYŘICE 

 Jedná se o sérii bezstyrénových pryskyřic s nízkou viskozitou navržené pro vysoce kvalitní a odolné 

konstrukční kompozity. Neobsahují žádné nebo jen velmi malé množství monomeru, což zajišťuje velmi nízké 

emise jak na pracovišti, tak i v konečných výrobcích. Samozřejmostí je dostupnost „Label free“ typů, stejně jako u 

první skupiny teplem tavitelných pryskyřic. Předností této řady je její všestranné použití s širokým rozpětím 

konečných vlastností, jak mechanických (HDT až 150°C, protažení až 35%), tak i odolností proti povětrnostním 

vlivům nebo chemická odolnost. ADVALITETM kapalná řada je vhodná pro většinu současných aplikací (infúze, 

RTM, navíjení, pultruze, atd.) v různých odvětvích (větrné turbíny, automotive, stavebnictví, průmyslové využití, 

apod.). Zpracování kapalných vinyl hybridů je velmi podobné jako u standardních UP a VE pryskyřic. Všechny 

produkty této řady jsou vytvrzovány radikální polymerací za použití běžných organických peroxidů, a to jak při 

pokojové, tak i zvýšené teplotě, tak i pomocí UV záření. Hlavním cílem této série pryskyřic je používání materiálů 

eliminující emise, redukující veškeré náklady a modernizující průmysl kompozitů. 

 Komerčně dostupné jsou v současnosti tři základní báze, ze kterých lze dále modifikovat produkty na  přání 

zákazníků a dle potřeb technologie výroby. První bází je ADVALITETM 

35065, která je základním typem kapalných vinyl hybridů s HDT 70°C. Z této 

báze jsou prozatím připraveny tři modifikace, laminační VH-1232, licí VH-

1246 (vhodná k plnění) a pultruzní VH-1200, jež obsahuje anti-smršťující 

aditiva. Druhou bází je ADVALITETM VH-1223, která disponuje HDT 90°C 

a z ní vycházející laminační VH-1233, speciální houževnatá laminační VH-

1234/VH-1235 a konečně infuzní VH-1207. Poslední bází je ADVALITETM 

35060 s HDT 134°C. Je to speciální základní pryskyřice, ze které lze připravit 

ADVALITETM 35061 vhodnou pro vysokotlakou RTM (HPRTM) (např. 

výroba autodílů Obr. 3) nebo chemicky odolnou VH-1203 obsahující 5% 

styrénu pro její dobré aplikační vlastnosti.  

 

Obr. 3: Automobilová podlaha vyrobená infuzí z ADVALITETM 35061  

 

ADVALITETM kapalná řada je stále hojně rozvíjena dle přání zákazníků a také na základě určitých 

omezení, která do jisté míry limitují zpracování těchto pryskyřic v současné době. Tato omezení se týkají především 

ruční laminace, kde je kladen vysoký důraz na aplikační vlastnosti zpracovávaných materiálů. Laminační pryskyřice 

ADVALITETM hůře rozpouští práškové CMS rohože. U 2D profilů (rovných laminátů) se tento rozdíl neprojevuje, 

ovšem 3D profily jsou tímto značně ovlivněny. Emulzní rohože lze zpracovávat stejně jako u běžných UP a VE 
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pryskyřic. Předmětem testování jsou nyní bez-pojivové výztuže, které ukazují vynikající přilnavost i u složitých 3D 

profilů. Co se týče formátů rohoží, tak si tyto laminační pryskyřice dobře poradí s většinou dostupných formátů.  

Dalším výrazným limitujícím faktorem ruční laminace je působení vzdušné inhibice při vytvrzování. 

Vytvrzení s nelepivým povrchem trvá při pokojové teplotě, v závislosti na typu pryskyřice i laminátu, od několika 

hodin do několika dní. K eliminaci inhibice lze použít speciální film-tvořící systém, nebo různé fyzické bariéry 

(fólie, atd.). V uzavřených formách toto samozřejmě nenastává.  

Pro vytvrzování kapalných ADVALITETM se nedoporučuje použití standardních organických MEK 

peroxidů s vysokým obsahem H2O2 (NORPOL 1, Butanox M50, apod.) z důvodu pěnění. Využívají se proto 

peroxidy s nízkým obsahem peroxidu vodíku, jako jsou NORPOL 11 (MEKP), NORPOL 24 (cumene 

hydroperoxide) nebo směs obou typů. Doporučené dávkování je 1,5% a na rozdíl od UP a VE pryskyřic dochází při 

snížení množství peroxidu k urychlení vytvrzení. Pro další snížení bezpečnostních rizik pracuje ADVALITETM 

s polymerickým kobaltem. 

Stabilita kapalných pryskyřic ADVALITETM je velice dobrá. Vždy se však doporučuje skladování 

v uzavřených obalech při daných podmínkách. Při skladování v otevřených obalech nebo za příliš vysokých teplot 

může docházet k tvorbě prstence na povrchu pryskyřice, a to hlavně u urychlených typů. Tento prstenec nemá vliv 

na kapalné vlastnosti materiálu, ale postupem času dokáže pokrýt celý povrch uvnitř obalu. 

 

BEZSTYRÉNOVÉ GELCOATY NORPOL ULTIMATETM 

 NORPOL ULTIMATETM jsou gelcoaty s ultra nízkými emisemi na bázi nové průlomové technologie 

ADVALITETM. Tento materiál je vyvinut pro široké možnosti použití v automotive a dopravě, průmyslu větrných 

turbín, stavebnictví, výrobě průmyslových dílců a vnější úpravu povrchů. V současné době existují tři aplikační 

verze tohoto gelcoatu – ruční, válečková a stříkací. Dostupná je jak pigmentovaná, tak i transparentní řada.  

 Nepřekonatelnou výhodou oproti ostatním komerčně dostupným gelcoatům jsou velice nízké emise 

a zápach při aplikaci. Dle směrnice Evropského parlamentu a rady 2004/42/ES (pro látky mající bod varu ≤250°C 

za tlaku 101,3kPa.) je množství emisí uvolněných z gelcoatů ULTIMATETM maximálně 6%. U válečkové verze 

byly v expozičním testu naměřeny hodnoty pod 3% a pro stříkací verzi 4%. Získané hodnoty odpovídají poklesu o 

90% oproti standardním polyesterovým gelcoatům a o 75% vůči 

gelcoatům s nízkým obsahem styrénu. Navíc ruční a válečková 

verze nejsou, podle nařízení EU 67/548/EEC a 1999/45/EC, 

označeny žádnými symboly nebezpečnosti – tzv. „Label free“. 

Vysoká teplota vzplanutí nad 93°C je zvláště z bezpečnostního 

hlediska velmi žádoucí na rozdíl od standardních polyesterových 

gelcoatů, které mají tuto hodnotu pouze 32°C (styrénové 

gelcoaty), resp. 26°C (akrylátem modifikované gelcoaty). 

 Další obrovskou výhodou NORPOL ULTIMATETM gelcoatů 

je vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům díky jejich 

chemické povaze a také nulovému obsahu styrénu. V porovnání s běžnými polyesterovými gelcoaty i gelcoaty 

s nízkým obsahem styrénu má NORPOL ULTIMATETM několikanásobně nižší ztrátu lesku a malou změnu barvy 

(žloutnutí). Výborná adheze nejen k UP a VE, ale i epoxidům a polyuretanům, je další předností této řady. 
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 Doporučená teplota aplikace je v rozmezí 20-25°C. Nižší teplota má za následek prodloužení doby gelace 

i celkového vytvrzení. Zvýšení teploty sice vede ke zkrácení doby gelace, ale zároveň k prodloužení vytvrzení. Pro 

aplikace při teplotách 30-50°C je nutné použít speciální modifikaci gelcoatu, která je také dostupná. K vytvrzení 

NORPOL ULTIMATETM lze použít komerčně dostupné peroxidy NORPOL 11, Butanox LPT nebo Norox KP 925 

H v přídavku 0,5-1%. Snížením množství peroxidu se geltime i vytvrzení zkrátí. Klasické MEK peroxidy NORPOL 

1 nebo Butanox M50 způsobují pěnění a následnou porozitu. Důležitý je také výběr formového separátoru, protože 

i ten má vliv na správné vytvrzení a kvalitu povrchu. Produkty této řady lze snadno zpracovávat stejnými technikami, 

zařízeními a potřebami jako u klasických polyesterových gelcoatů. 

 Gelcoaty NORPOL ULTIMATETM vychází ze základní báze ADVALITETM 35065 a nesou si tak i její 

velmi dobré mechanické vlastnosti, které jsou srovnatelné s vysoce kvalitními gelcoaty na trhu. Jejich materiálové 

označení je NORPOLTM NSG a jsou většinou připravovány na přání zákazníků a dle parametrů dané technologie. 

Vyšší nákupní cena je však mnohonásobně kompenzována redukcí nákladů na dopravu, skladování, bezpečnost, 

výrobu (kratší výrobní cykly), ventilaci a také dochází k výraznému zlepšení pracovních podmínek i ovzduší.  

 

ZÁVĚR 

 Řady ADVALITETM a NORPOL ULTIMATETM byly speciálně vyvinuty potřebami a rozvojem trhu 

k ochraně zdraví a prostředí a zvýšení bezpečnosti a produktivity. Všechny produkty lze okamžitě nahradit za 

současně používané materiály bez nutnosti nákladných renovací a úprav. Jejich radikální vytvrzování napomáhá 

velmi rychlým výrobním cyklům v širokém rozmezí aplikací a typů konečných výrobků. Teplem tavitelné 

pryskyřice ADVALITETM slouží k výrobě prepregů na velmi technologicky i tvarově náročné aplikace a hravě 

konkurují a v mnohém i překonávají epoxidy. ADVALITETM kapalná řada disponuje širokou škálou pryskyřic pro 

nejrůznější použití. Vytvrzení běžnými peroxidy, standardní aplikace a variabilita jsou skutečnými výhodami, které 

předurčují těmto materiálům velkou popularitu na trhu i přes drobné nedostatky, jež jsou stále předmětem dalšího 

vývoje. Bezstyrénové gelcoaty NORPOL ULTIMATETM vynikají svými aplikačními vlastnostmi nad ostatními 

materiály stejného využití. Široké možnosti použití a vynikající stálost těchto gelcoatů jsou jejich hlavními klady. 
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ABSTRACT 

Due to the limitation of fossil resources interest in bio-based composite materials is rising. Several different 

materials are available, whether industrialized or under development. From the manufacturing point of view, 

material related challenging topics arise when bio-based materials are used. For example, bio-based fibers are not 

available as continuous fibers! If textile structures delivering oriented fibers are aimed to be used as reinforcement, 

natural fibers first have to be processed into yarns. Such yarns are not directly comparable with single filaments or 

rovings based on continuous fibers. The infiltration behavior, e.g. when liquid composite molding processes are 

used, is highly effected by the yarn. 

Keywords: Renewable materials, hemp, liquid composite molding, impregnation 

INTRODUCTION 

The majority of today’s polymers are based on fossil resources. Also reinforcements for polymer based composite 

materials are based on fossil resources (in case of carbon fibers) or do need intensive heat treatment (carbon as well 

as glass fibers) during the fiber manufacturing process. The limited availability of fossil resources is not the only 

argument to use renewable materials. Several different advantages are reasonable for the steadily increasing 

application of materials based on renewable resources. Especially fiber reinforced polymeric composite materials 

(FRPC) are of interest if mechanically loaded structures are aimed. Joshi et al. compared natural fiber based FRPC 

to glass fiber reinforced ones and argues, beside others, a lower environmental impact concerning fiber production, 

better light weight performance in service and, even if incineration is aimed at end of life, carbon credits and 

recovered energy [1]. Different to today’s standard reinforcing fibers, i.e. glass and carbon fibers, natural fibers are 

available only as discontinuous fibers. Accordingly natural fibers are very often used in form of random oriented 

fiber reinforcement in FRPC. For utilizing the good mechanical performance of natural fibers, first yarns and based 

on them fabrics with high degree of fiber orientation are necessary [1-4]. Typically twisted yarns are used and due 

to the twist slight misalignment of filaments compared to load direction is given. As a result, load capability of the 

single filaments is not fully utilized. But, if proper handled, it can be optimized [2]. Another effect of using yarn 

based fabrics can be observed especially if liquid composite molding techniques are used to manufacture FRPC 

components. A pronounced two level impregnation can be observed during processing (Figure 1). Resin flow in 

between the filaments of the yarn is highly hindered since the twist results in a dense package of the filaments. In 

between the yarns open spaces are much more easily filled with resin and flow front develops much faster in these 

regions. Well adapted processing parameters are necessary to ensure a fully impregnated structure without any dry 

spots or voids. 

mailto:Ralf.Schledjewski@unileoben.ac.at
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Figure 1: Micro and macro impregnation during liquid composite molding of yarn based fabrics 

GREEN COMPOSITES FOR GREEN TECHNOLOGIES 

In frame of the project “Green composites for green technologies” a consortium consisting of several different 

companies placed along the chain from plant to composite component and additionally several research groups have 

worked together. Based on the purpose of bio-based industries’ innovative approach to develop components which 

are consequently produced from green composites the project aims to develop according material systems. Industrial 

hemp plants are used as raw material, since they are locally available in Europe.  

Hemp-seed oil is epoxidized and used as basis for a thermoset resin. Since bio based catalysts and hardener are not 

available, standard systems which are commercially available are used. So, the cured resin system results in a bio 

based carbon content of 59%. Hemp fibers based woven fabric is used as reinforcement. Besides general 

investigations to characterize the processing behavior, for demonstration purpose, a rotor blade of a small wind 

energy turbine (SWT) is selected and manufactured using the bio-based materials.  
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Figure 2: From plant to component – From hemp to fully bio based rotor blades 

COMPONENT PROCESSING 

Components like the here aimed rotor blade are typically manufactured using liquid composite molding techniques. 

To minimize processing costs, a single sided tooling in combination with resin infusion is used. The specific 

processing characteristics of resin infusion can be adapted to be beneficial if natural fiber based yarns are used as 

reinforcement.  

A relatively slow flow front advancement is necessary to ensure a well micro impregnation of the yarns without a 

predominant macro impregnation. This way, incomplete filling or improper micro impregnation as shown in Figure 

1 is prevented. Based on permeability measurements and filling simulations an optimized process strategy regarding 

position and length of gates and venting points is defined to minimize the total filling time. 
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SUMMARY 

Impact fracture behaviour of PP/wood fibre composites modified with maleated PP as compatibiliser and SBR as 

impact modifier has been studied by instrumented Charpy impact testing. Although the impact strength reflects 

toughening of the PP matrix of modified composites by using the impact modifier and the compatibiliser, analyses 

on the individual stages of the impact event, such as crack initiation and propagation, have been undertaken for 

deeper understanding of toughness behaviour. While the crack initiation energy is mostly only little material-

dependent and reflects the matrix behaviour, the crack propagation energy is much more influenced by the 

morphology. From the plot of stiffness–toughness balance it can be summarised that the maleated PP/wood fibre 

composite combines pronounced enhancement in stiffness with sufficient toughness. Furthermore, the recording 

(depth-sensing) microindentation technique was applied to analyse the effect of natural fibres on the multi-

parametric mechanical performance of biomaterial-modified polymers-based materials. For this purpose the 

indentation modulus and the Martens hardness of poly(butylene adipate-co-terephthalate) – pure and reinforced with 

10 – 60 wt. % microcrystalline cellulose extracted from wheat stalk – were analysed using load–indention depth 

diagrams. 

 

KEYWORDS 

PP/wood fibre composites, poly(butylene adipate-co-terephthalate)/microcrystalline cellulose composites, 

instrumented impact test, depth-sensing indentation test, stiffness–toughness relationships, indentation properties 

 

MATERIALS AND PROCESSING 

The polypropylene (PP) used in this work for preparing PP/wood fibre composites was a commercial 

polypropylene–ethylene copolymer (Buplen 7523) kindly supplied by Luck Oil Bulgaria. Commercial 

poly(butadiene styrene) rubber (SBR; grade Bulex 1500, Luck Oil Bulgaria) and non-commercial maleated PP 

containing 0.5 wt.% maleic anhydride (MA) were also employed as impact modifier and compatibiliser, 

respectively. Pine free sawdust as the wood filler was ground into wood fibres having average diameter of 20 μm 

and a broad distribution of length ranging from about 0.5 mm to about 3–5 mm, and used without any treatment. 

The compositions of the composites under investigation are outlined in Table 1. Further information about the 

materials is given in [1]. 
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The polypropylene, untreated wood fibres and compatibiliser were preblended in a mixer and then extruded 

twice using a single screw extruder. Both the rubber and untreated wood fibres were blended on a calendar 

combining the elastomer plastication and mixing with wood fibres. The sheet obtained was cut into small pieces that 

were extruded with PP and PP/MA to produce the impact-modified PP/wood fibre composites. The extruded 

materials were air quenched and then granulated. The granules were annealed in an oven and compression moulded 

into 4 mm thick plates. Specimens according to ISO 179 were cut from these plates, and a V-notch having notch tip 

radius of 0.1 mm was machined. Detailed information about processing and specimen preparation is listed in a 

previous paper [1]. 

The matrix polymer of the poly(butylene adipate-co-terephthalate)/microcrystalline cellulose (PBAT/MCC) 

composites was a commercial grade (Ecoflex, kindly supplied by BASF) filled with 10 – 60 wt.% non-commercial 

MCC extracted from wheat stalk, and also used in the neat form. The extraction of MCC has been carefully done by 

co-workers in the group of Prof. Dr. Rameshwar Adhikari at the Tribhuvan University Kathmandu (Nepal). 

After mixing and extrusion of PBAT with MCC the composites are compression moulded into 1 mm thick plates. 

Dog-bone shaped specimens according to ISO 3167 (type 5A) were cut from these plates for uniaxial tensile testing. 

 

ANALYSIS OF MORPHOLOGY AND MECHANICAL TESTING 

Impact testing was carried out at room temperature (23 °C) by an instrumented Charpy impact tester with 4 J capacity 

at maximum pendulum height. The support span was 64 mm, and the pendulum hammer speed was 1.0 m/s. The 

measured load–displacement diagrams were analysed to determine the characteristic parameters such as the 

initiation energy AG to be composed of a plastic (Apl) and an elastic part (Ael), and the propagation energy (AP). 

Furthermore, concepts of elastic–plastic fracture mechanics were applied to determine J values Jd
BL by Begley and 

Landes (BL) based on the energetic interpretation of the J integral and values d of the crack-tip opening 

displacement (CTOD) describing the deformation capacity of the material close to the crack tip. Further information 

about instrumented Charpy impact testing and determination of fracture mechanics parameters for polymer materials 

is summarized in [1, 2]. 

Tensile testing applying a Zwick/Roell universal testing machine having a crosshead speed of 50 mm/min has 

been carried out according to ISO 527 at room temperature. 

Depth-sensing microindentation tests were done using a testing machine Fischerscope (Helmut Fischer GmbH) 

where both loading (up to 1 N) and unloading have been done using the same speed of 50 mN/s. The measured 

load(F)–indentation depth(h) diagrams were further analysed according to ISO 14577 to calculate Martens hardness 

HM and indentation modulus. 

The fracture surfaces of the specimens fractured in liquid nitrogen were sputtered with gold and observed using 

a Jeol JSM-6300 scanning electron microscope (SEM) at an accelerating voltage of 8 kV. 

 

MORPHOLOGICAL OBSERVATIONS 

The fracture mode of the unmodified PP/wood fibre composite is mainly characterized by poor adhesion between 

the matrix and fibres with fibre pull-out (Fig. 1a). By adding maleated PP the interfacial adhesion is noticeably 
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improved. The cryo-fractured surface of the rubber-toughened PP/wood fibre composite additionally modified with 

maleated PP shown in Fig. 1b indicates very good adhesion between the fibres and matrix due to formation of an 

interfacial polymer layer. 

As shown in Fig. 2, the MCC fibres are well distributed in the PBAT matrix also at 40 % MCC mass fraction. 

IMPACT FRACTURE CHARACTERISTICS OF PP/WOOD FIBRE COMPOSITES 

Typical load–displacement curves of PP/wood fibre composites are illustrated in Fig. 3, from which it can be 

conclude that the overall fracture process may be divided into crack initiation (AG = Ael + Apl, up to maximum load) 

and crack propagation (AP, from maximum load to final breakage) stages. Incorporation of compatibiliser and/or 

rubber shifts the deformation behaviour from predominantly elastic (Fig. 3a) to elastic–plastic (Fig. 3b–d)  

Fig. 4a shows the specific initiation energy of the PP/wood fibre composites. In principle, changes of morphology 

do not have great effects on AG (except for the unmodified PP/wood fibre composite), i.e. it is mainly influenced by 

the matrix behaviour. Compared to AG, the propagation energy AP of the PP/wood fibre composites is greatly 

affected by the morphology (Fig. 4b). The best performance related to toughening is not achieved for the rubber-

modified materials but for the compatibilised PP/wood fibre composite (PP/wood 3). 

To analyse the stiffness–toughness relationship of the PP/wood composites in detail both J and CTOD values 

are plotted vs. the elastic modulus E from tensile testing [3] in Fig. 5. The limit lines with E  Jd
BL = const. (Fig. 5a) 

and E  d = const. (Fig. 5b) (the values were normalised to that of neat PP) separate the areas of “good” performance 

from that of “bad” performance. Whereas incorporation of wood fibres into PP without any further modification 

results in the worst properties of all materials, PP/wood 3 combines highly improved stiffness with sufficient 

resistance against crack initiation (but there is still a toughness reserve, see Fig. 4b). 

 

MECHANICAL PROPERTIES OF PBAT/MCC COMPOSITES 

From the stress–strain diagrams of PBAT/MCC composites as shown in Fig 6 it can be shown that additional 

blending of PMAT with MCC microfibres results in decreasing ductility (i.e. a drop in strain at break) due to 

constraints of micromechanical deformation processes inside the PBAT matrix. However, for practical applications 

of composites the low-strain behaviour (Fig. 6b) is more important than the high-strain behaviour (Fig. 6a). Both 

elastic modulus and stress at 5 % strain (a typical value of loading in practise) are strongly increased up to PBAT 

containing 40 wt.% MCC. Further addition of filler (60 wt.% MCC) induces overfilling effects such as decreasing 

strength. 

By analysing load(F)–indentation depth(h) diagrams of the PBAT/MCC composites as shown in Fig. 7a, Martens 

hardness HM and indentation modulus were determined and plotted as a function of the MCC fraction in Fig 7b. 

Approximately the same statements as for the tensile properties can be issued: Both HM and modulus of PBAT are 

highly improved (by a factor 3 – 5) by MCC addition. Also in that case overfilling (60 wt.% MCC) is apparent. 
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DESCRIPTIONS OF FIGURES AND TABLES 

Table 1: Composition of the PP materials. 

material wood fibres: 10 wt.% compatibiliser (maleated PP): 10 wt.% rubber (SBR): 10 wt.% 

PP    

PP/wood 1    

PP/wood 2    

PP/wood 3    

PP/wood 4    

 

    

Figure 1: SEM micrographs of cryo-fractured surfaces of PP/wood composites: (a) PP/wood 1: poor adhesion with 

fibre pull-out, (b) PP/wood 4: formation of interfacial polymer layer. 
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10 µm 

a b 
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Figure 2: SEM micrograph of cryo-fractured surfaces of PBAT with 40 wt.% MCC: (good dispersion of MCC in 

PBAT). 
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Figure 3: Load–displacement diagrams of PP/wood composites (a) PP/wood 1, (b) PP/wood 2, (c) PP/wood 3, (d) 

PP/wood 4 (Ael and Apl – elastic and plastic deformation energy, AP – crack propagation energy). 
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Figure 4: Relative values of the resistance against (a) crack initiation (less morphology-sensitive) and (b) crack 

propagation (highly morphology-sensitive) for the PP/wood composites. 
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Figure 5: Stiffness–toughness relationship of the PP/wood composites: (a) energy dissipation, (b) deformation 

capacity (data of E modulus from [3], measured using uniaxial tensile test). 
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Figure 6: Stress–strain diagrams of PBAT/MCC composites: (a) high-strain and (b) low-strain behaviour. 
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Figure 7: Load(F)–indentation depth(h) diagrams of PBAT/MCC composites (a); Martens hardness and indentation 

modulus as a function of the MCC fraction (b). 

 

  

a b 



72 
 

UHLÍKOVÉ NANOTRUBKY NAVRŽENÉ NA MÍRU PRO PŘÍPRAVU STABILNÍCH MATRICÍ PRO ODOLNÉ KOMPOZITY 

DANIELA VAREČKOVÁ 1, MARTIN KAŠKA 1 

1 Synpo, akciová společnost, Pardubice 

 

 

ABSTRAKT 

Využití uhlíkových nanotrubek je často limitováno problematikou zpracovatelnosti a omezením dávkování. Jemná 

struktura uhlíkových nanotrubek a silných interakcí mezi jednotlivými nanotrubkami zvyšuje jejich tendenci 

vytvářet aglomeráty a udržovat nanotrubky ve formě zapletenců. Různé typy čistých a povrchově oxidovaných 

nanotrubek byly sledovány technikami AFM, infračervená a Ramanova spektroskopie. Byly připraveny speciální 

akrylátové kopolymery připravené polymerací s přenosem skupin, které byly použity k povrchové úpravě 

nanotrubek. Tyto akrylátové polymery se lišily v molekulové hmotnosti a funkčnosti koncových skupin. Nanotrubky 

byly povrchově upravovány těmito polymery kovalentní a nekovalentní vazbou na povrch nanotrubek. Jako pojivo 

byla použita epoxidová matrice na bázi bisfenolu A a cykloalifatického tvrdila. U připravených systému byla 

sledována reakční kinetika, mechanické a tepelné vlastnosti. 

 

ABSTRACT 

The potential of using CNT`s as reinforcement is usually limited due to the difficulties in processing and limitation 

on load transfer. Tiny size of the nanostructures and strong attraction of the CNT`s intensifies their tendency to form 

agglomerates and held tubes together as bundles. Different types of pristine or modified nanotubes were confirmed 

by means of AFM, infrared and Raman spectroscopy. Synthesis of modifiers (acrylic copolymers) was done by 

group transfer polymerization to get suitable material for modification of CNT`s surface. The prepared copolymers 

varied in molecular weight distribution and functionality of terminal group. The covalent and non-covalent 

modification of derivatized CNT`s with copolymer pendant/functional groups was done to increase compatibility 

with the epoxy binder system. Epoxy binder based on bisphenol A epoxy resin and cycloalifatic diamine hardener 

was used for comparison of reaction kinetics and mechanical and thermal properties. 

 

ÚVOD 

Vynikající mechanické a elektrické vlastnosti uhlíkových nanotrubek (CNT) směřují jejich uplatnění v 

elektronických zařízeních, kompozitních materiálech, chemických senzorech atd. Vlastní povaha nanotrubek je 

udržuje v zapletených formacích a zajišťuje jejich extrémně nízkou rozpustnost. Na základě silných - interakcích 

mezi nanotrubkami je velmi obtížné připravit stabilní disperzi. O chemickou modifikaci a přípravě disperzí 

nanotrubek je publikováno mnoho článků. Chemickou modifikací se rozumí začlenění různých funkčních skupin, 

jakými jsou hydroxylové, karboxylové, aminové a mnohé další funkční skupiny na nanotrubice, ačkoli to často vede 

k vytváření defektů na struktuře nanotrubic anebo jejich přetržení. Jinou formou přípravy stabilních disperzí je 
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využití ionogenních a neionogenních povrchově aktivních látek, které adsorbcí k povrchu nanotrubek minimalizují 

silnou přitažlivost mezi nanotrubkami pomocí elektrostatické odpudivosti anebo sterickým bráněním. 

V této práci jsme se věnovali přípravě speciálních akrylátových kopolymerů, jež byly použity k úpravě uhlíkových 

nanotrubek. Akrylátové kopolymery byly připraveny polymerací s přenosem skupin (group transfer 

polymerization). Tyto modifikující kopolymery se lišily typem funkčních skupin a molární hmotností. Tyto 

kopolymery obsahovaly hydrofilní část s dobrou snášenlivostí s polymerní matricí, do níž se modifikované uhlíkové 

nanotrubky vnášely, (na bázi glycidylmetakrylátu anebo kyseliny metakrylové atd.) a více či méně hydrofobní část 

s lepší kompatibilitou s nepolárními nanotrubkami (na bázi metylmetakrylátu, benzylmetakrylátu, 

isobornylmetakrylátu atd.).  

Modifikující kopolymery byly k povrchu uhlíkových nanotrubic vázány kovalentně i nekovalentně. U kopolymeru 

na bázi glycidylmetakrylátu byl předpoklad kovalentního navázání glycidylové skupiny kopolymeru na 

aminoskupiny na povrchu nanotrubek. Nanotrubky bez povrchové oxidace byly těmito kopolymery pouze obaleny 

a zajišťovaly tak lepší stabilitu v polymerní matrici (bránili sedimentaci). U kopolymeru nesoucího karboxylovou 

skupinu byl předpoklad kovalentního navázání na povrch nanotrubek nesoucích aminoskupinu v průběhu 

vytvrzovacího procesu (nekovalentní vazba kopolymeru s nanotrubkami následovaná kovalentním navázáním). 

 

 

PŘÍPRAVA VZORKŮ, HODNOCENÍ A ZKOUŠENÍ 

Byly testovány uhlíkové nanotrubky, které jsou komerčně dostupné (Glonatech, Arkema, Cheap Tubes Inc.). 

Porovnávány byly uhlíkové nanotrubky bez povrchové funcionalizace, s funkcionalizací karboxylovou skupinou a 

aminoskupinou. 

 

Tabulka 1: Přehled komerčně dostupných uhlíkových nanotrubek, které byly testovány. 

 

Pro testování stability směsí epoxidové pryskyřice s uhlíkovými nanotrubkami byla vybrána epoxidová pryskyřice 

CHS-EPOXY G530 (Spolchemie, Ústí nad Labem, ČR) a tvrdidlo Telalit 0600 (Spolchemie, Ústí nad Labem, ČR). 

Tato matrice je sama o sobě vhodná pro aplikace vyžadující vysokou teplotní odolnost. Poměr mísení složek 100 : 

33. 
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Mikroskopií atomárních sil (AFM) byla sledována topologie uhlíkových nanotrubek. Koloidní roztok nanotrubek 

v ethanolu anebo cyklohexanonu byl připraven s využitím ultrazvukové lázně a nanesen v tenké vrstvě na slídu při 

pokojové teplotě a poté vysušen za vakua (ethanolické roztoky) anebo při teplotě 90 °C po dobu 12 hodin 

(cyklohexanon). Měření bylo provedeno pomocí přístroje Bruker Icon s Scan-Asyst v modu PF-QNM (Peak Force 

Quantitative Nano-mechanical Measurement) pro simultánní zobrazení topologie, adheze a Youngova modulu. 

Ramanovou a infračervenou spektroskopií byla sledována čistota a stupeň funkcionalizace komerčních nanotrubek. 

Ramanova spektroskopie byla prováděna v uspořádání Lambda Solution Dimension P2 s laserem operujícím při 

532 nm, 20 skenů s laserovým výstupem 10 mW s integračním časem 2 s na každý sken a rozlišením 4 cm-1. FT-IR 

byla prováděna na KBr peletách s obsahem nanotrubek okolo 0.0025 to 0.035 hm. %. Nicolet 6700 spektrofotometer 

s rozlišením 2 cm-1, počet skenů 200 v transmisním módu. 

Molekulová hmotnost akrylátových kopolymerů byly sledována gelovou permeační chromatografií (Waters 

Alliance chromatograph) s detektorem indexu lomu 2414, THF jako nosné médium 1 mL/min, kolony 300 × 7.5 

mm Polymer Laboratories Mixed-C columns. Kolony byly kalibrovány 10 polystyrenovými standardy s rozsahem 

molekulových hmotností 162 – 34000 g/mol.  

Jednotlivé akrylátové kopolymery byly připraveny polymerací s přenosem skupin (GTP polymerace) v roztoku 

tetrahydrofuranu. 

Příprava vzorků pro stanovení mechanických vlastností probíhala tak, že čistá epoxidová pryskyřice či pryskyřice 

naplněná uhlíkovými nanotrubkami byla smísena v poměru 100 : 33 s tvrdidlem. Směs byla pečlivě promísena a 

bublinky vmísené při míchání složek byly odstraněny krátkodobou aplikací sníženého tlaku v exsikátoru. Poté byla 

směs nalita do separované kovové formy (QZ 13 Huntsman) předehřáté na 80 °C a vložena do sušárny vyhřáté na 

teplotu 80 °C. Vytvrzovací proces: výhřev 80-140 °C po dobu 6 hodin, výdrž 1 hodinu na 140 °C, výhřev 140 – 180 

°C po dobu 2 hodin, výdrž 2 hodiny na 180 °C. Poté následovalo samovolné chlazení v sušárně. Tělesa pro stanovení 

mechanických vlastností v tahu, ohybu a DMA byla nařezána řezačkou OMAX (model 2626). 

Mechanické vlastnosti v tahu byly stanoveny dle normy ASTM D 1708, v ohybu dle ISO 178 a DMA dle ISO 6721-

5. Tahové a ohybové vlastnosti Zwick GmbH & Co (Germany), model TC-FR050SN.A4K / 2002; napětí: 5 kN, 

rychlost příčníku: 1mm/min. Dynamicko-mechanická analýza byla provedena na přístroji firmy R.M.I., model 

DX04T s nastaveným deformačním limitem 1 mm, frekvencí 1 Hz, rychlostí ohřevu 3 °C/min v teplotním rozsahu 

-60 až 250 °C. 

Součinitel teplotní vodivosti a tepelná vodivost byla stanovena dle normy ISO 22007-4:2008 na přístroji Erich 

NETZSCH GmbH & Co. Holding KG (Germany), model: LFA 457 (Micro Flash). Velikost vzorku: průměr 12.5 

mm a tloušťka ~2 mm, rychlost pulzů 0.5 ms laseru. 

 

VÝSLEDKY A DISKUZE 

Vibrace C-C s širokým pásem a maximem 1100 cm-1, C=C vibrace (široký pás 1580 cm-1) a OH vibrace (3400 cm-

1) jako suma všech -OH skupin (společně s kontaminací například ze vzdušné vlhkosti) byly sledovány v FTIR 

spektrech. Přítomnost -COOH funkčních skupin byla prokázána charakteristickými pásy 1720 cm-1 a 1630 cm-1. 
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Kontaminace zbytkovou HNO3, jež mohla být použita k oxidaci povrchu nanotrubek, byla prokázána pásem 1385 

cm -1. 

Ramanova spektroskopie posloužila k identifikaci stupně substituce a čistoty nanotrubek. Byla sledována intenzita 

D-pásů (okolo 1350 cm-1) a G-pásů (okolo 1580 cm-1).  

Nanotrubky Graphistrength jsou výrobcem doporučovány pro využití v epoxidových matricích. Ze záznamů AFM 

byla potvrzena jejich silná nestabilita a tendence se rozpadat na malé fragmenty při použití nevhodného rozpouštědla 

(jak naznačuje následující obrázek, který porovnává chování nanotrubek během dispergace v ultrazvukové lázní 

v cyklohexanonu a etanolu).  

 

Obrázek 1: Mapa adheze stanovená AFM. Koloidní roztoky uhlíkových nanotrubek firmy Arkema (cyklohexanon 

versus ethanol) připravené v ultrazvukové lázni.  

Jako velmi stabilní byly shledány nanotrubky firmy Cheaptubes Inc., které si i v etanolickém koloidním roztoku 

udržely tvar nanovláken. 
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Obrázek 2: Mapa adheze stanovená AFM. Etanolické koloidní roztoky uhlíkových nanotrubek firmy Cheap Tubes 

Inc připravené dispergací v ultrazvukové lázni. 

 

Nejčistšími nanotrubkami bez povrchové funkcionalizace byly shledány nanotrubky Pristine Onex MW 1000C1 

(Glonatech): Z Ramanova spektra je patrný nejvýraznější pás při 1580 cm-1.  

V případě povrchově modifikovaných nanotrubek karboxylovou skupinou Pristine Onex MW 1001 firmy Glonatech 

se při dispergaci ultrazvuku v ethanolickém roztoku podařilo rozbourat strukturu nanotrubky do lamelární struktury. 

 

Obrázek 3: Ramanova spektra nefunkcionalizovaných uhlíkových nanotrubek.  
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Obrázek 4: Nanotrubky Pristine Onex MW 1001 (Glonatech) povrchově modifikované karboxylovou skupinou. 

Mapa adheze naskenovaná AFM (rozok v cyklohexanonu a ethanolu připravený v ultrazvukové lázni).  

 

Příprava akrylátových kopolymerů probíhala v rozpouštědle tetrahydrofuranu (p.a., Aldrich). Dávkování 

akrylátového kopolymeru k danému typu uhlíkových nanotrubek vycházelo z počtu funkčních skupin akrylátového 

kopolymeru, jež se mohly kovalentně navázat na funkční skupiny na povrchu nanotrubek. V případě nekovalentní 

modifikace povrchu nanotrubek bylo odzkoušeno, jaké množství kopolymeru je nutné pro zajištění stabilních 

směsných kompozic nanotrubek v epoxidové matrici bez známek sedimentace.  

Na základě výsledků z testování stability směsných kompozic nanotrubky v epoxidové pryskyřici, nanotrubky 

modifikované akrylátovým kopolymerem v epoxidové pryskyřici a vlivu použitého dispergačního zařízení 

(dissolver, ultrazvuková lázeň, tříválec), byl vybrán způsob přípravy směsných kompozic s nanotrubkami 

v ultrazvukové lázni (Sonorex Digital 10P o objemu 9 litrů, o effektivním výkonu 180 W; teplota 40 °C, nastavení 

výkonu 40 %), kdy bylo dosaženo dokonalé dispergace bez mechanického poškození nanotrubek. 

 

Tabulka 2: Akrylátové kopolymery použité pro modifikaci povrchu uhlíkových nanotrubek.  

 

Pro testování mechanických vlastností a tepelné vodivosti byly vybrány uhlíkové nanotrubky firmy Glonatech. 

Nejprve byly uhlíkové nanotrubky smočeny roztokem akrylátového kopolymeru, v případě potřeby byly dále 

převrstveny dalším množstvím tetrahydrofuranu. Tato směs byla vložena do ultrazvukové lázně při teplotě 40 °C, 

40 % výkonu ultrazvuku po dobu 6 hodin. Poté byla přivážena epoxidová pryskyřice CHS-EPOXY G530 a po 

krátkém zamíchání pomocí dissolveru, byla směs opět vložena do ultrazvukové vany za stejných podmínek po dobu 

2 hodin. Následně byl ze směsi oddestilován tetrahydrofuran pomocí vakuové odparky při tlaku pod 60 torr a teplotě 

50 °C. Připravené směsi byly smíseny s tvrdidlem Telalit 0600 v poměru 100 : 33 a vytvrzeny při vyšší teplotě. 

Zavedením nanotrubek do epoxidové matrice vedlo ke snížení teploty skelného přechodu stanovené metodou DMA 

a vzrůstu soufázového modulu. Zavedením akrylátového kopolymeru, jehož teplota skelného přechodu nedosahuje 

150 °C, do směsné kompozice vedla k dalšímu snížení teploty skelného přechodu v porovnání s čistou epoxidovou 

pryskyřicí. Tyto kompozice však byly v porovnání s kompozicí obsahující pouze nanotrubky dlouhodobě stabilní 

bez známek sedimentace nanoplniva. 

Pozitivní efekt na hodnotu pevnosti, prodloužení a přetvárné práce byla zaznamenána u směsných kompozic, v nichž 

byly nanotrubky funkcionalizované aminoskupinou navíc modifikované akrylátovým kopolymerem nesoucím 

epoxidovou skupinu. Zlepšení těchto vlastností oproti čisté pryskyřici se pohybovalo v případě pevnosti o 14 %, 

prodloužení o 16 % a přetvárné práce o 30 %. Naopak akrylátové disperze nesoucí karboxylovou skupinu, jež byly 
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také použity k modifikaci nanotrubek funkcionalizovaných aminoskupinou vedlo ke zhoršení těchto vlastností. 

Obdobné navýšení a ponížení hodnot pevnosti v ohybu, průhybu a přetvárné práce v ohybu byly stanoveny u 

stejných směsných kompozic při sledování mechanických vlastností v ohybu.  

 

Tabulka 3: Mechanické vlastnosti v tahu čisté epoxidové pryskyřice, pryskyřice plněné uhlíkovými nanotrubkami 

s funkcionalizací aminoskupinami a pryskyřice plněné nanotrubkami s funkcionalizací aminoskupinami a 

modifikací akrylátovým kopolymerem s obsahem epoxyskupin a pryskyřice plněné nanotrubkami bez povrchové 

funkcionalizace modifikované akrylátovým kopolymerem. 

 

 

Tabulka 4: Mechanické vlastnosti v ohybu čisté epoxidové pryskyřice, pryskyřice plněné uhlíkovými 

nanotrubkami s funkcionalizací aminoskupinami a pryskyřice plněné nanotrubkami s funkcionalizací 

aminoskupinami a modifikací akrylátovým kopolymerem s obsahem epoxyskupin a pryskyřice plněné 

nanotrubkami bez povrchové funkcionalizace modifikované akrylátovým kopolymerem. 
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Tabulka 5: Mechanické vlastnosti stanovené DMA u čisté epoxidové pryskyřice, pryskyřice plněné uhlíkovými 

nanotrubkami s funkcionalizací aminoskupinami a pryskyřice plněné nanotrubkami s funkcionalizací 

aminoskupinami a modifikací akrylátovým kopolymerem s obsahem epoxyskupin a pryskyřice plněné 

nanotrubkami bez povrchové funkcionalizace modifikované akrylátovým kopolymerem. 

 

Ze stanovených hodnost součinitelů teplotní vodivosti a tepelné vodivosti bylo patrné až 20 % navýšení těchto 

hodnot u kompozice připravené z nanotrubek funkcionalizovaných aminoskupinou navíc modifikované 

akrylátovým kopolymerem nesoucím epoxidovou skupinu v porovnání s čistou epoxidovou kompozicí. Tato 

hodnota sice zdaleka nedosahuje hodnot vycházejících z vlastností samotných nanotrubek, avšak lze je využít u 

kompozitních materiálů, které vyžadují vyšší odvod tepla. 

 

Obrázek 5: Součinitel teplotní vodivosti a tepelná vodivost u čisté epoxidové matrice (modré sloupce) v porovnání 

s epoxidovou matricí upravenou uhlíkovými nanotrubkami, jejichž povrch byl modifikovanán akrylátovým 

kopolymerem s obsahem epoxyskupin (oranžové sloupce).  
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KOMPOZITNÍ NANOMATERIÁLY PRO ZESLABENÍ IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ 

STANISLAV NEVYHOŠTĚNÝ1, EVA KUŽELOVÁ KOŠŤÁKOVÁ1, JIŘÍ CHVOJKA1, JAN GRÉGR1 

1 Technická universita v Liberci 

ABSTRAKT:  

Kompozitní polymerní nanomateriály obsahující nano a mikro částice sloučenin těžkých kovů mohou efektivně 

zeslabovat gamma a rtg záření. Úspěšně byla odzkoušena příprava a inkorporace nanočástic oxidů a wolframanů 

těžkých kovů do polymerních nano a mikrovláken pomocí bezjehlového elektrostatického zvlákňování. Měření 

zeslabení ionizujícího záření bylo provedeno se vzorkem radionuklidu 241Am (cca 14, 18 a 60 keV fotony) pomocí 

upraveného Geigerova čítače 

COMPOSITE NANOMATERIALS FOR IONIZING RADIATION ATTENUATION 

Composite polymeric nanomaterials containing nano and micro particles of heavy metals compounds can 

effectively attenuate gamma and X-rays. The preparation and incorporation of nanoparticles of oxides and 

tungstates heavy metals into the polymeric nano and micro fibers using needleless electrospinning was sucessfully 

tested. Ionizing radiation attenuation measurements were performed using a sample of the 241 Am radionuclide 

(about 14, 18 and 60 keV photons) using a modified Geiger counter 

 

V příspěvku na minulé konferenci PC jsme seznámili s technologiemi možností přípravy polymerních 

nanokompozitů s anorganickými částicemi1. Úspěšně jsme vyzkoušeli přípravu polymerních nanokompozitů 

s vyšším obsahem částic a jejich schopnost zeslabit účinky ionizujícího záření2. Polymerní nanokompozity 

využívají efektivnější zapojení ultrajemných částic do procesu zeslabení3. V literatuře bylo publikováno několik 

zajímavých experimentů pro polymerní kompozity s anorganickými částicemi, kdy masivní kompozitové součásti 

byly odzkoušeny pro ochranu před zářením, např.: epoxidové pryskyřice s FeTiO34, polyétersulfonové polymery 

s PbO5, isoftaláty s oxidem bismutitým6, podobně jako nenasycené polyestery7, respektive klasické textilní 

materiály s povrchovým zátěrem, obsahujícím kovové částice8. Naší snahou je vytvořit materiál textilního 

charakteru, použitelný na součásti ochranných oděvů, které nesmí zřetelně bránit pohybu chráněné osoby a při 

praktickém používání nesmí anorganické částice opadávat.  

Zásadním problémem při vytváření nanokompozitních materiálů je vzájemná smáčivost polymerních 

roztoků a anorganických částic, která musí být zaručena i pro stav pevného polymeru. Jinak by částice nevstoupily 

homogenně do zvlákňovacího roztoku, nebo by se vznikající vlákna při procesu trhala a částice by se z výsledného 

produktu uvolňovaly. Prakticky nám pro nanočástice z oxidů těžkých kovů, respektive wolframanů těžkých kovů 

splňovaly tuto podmínku zvlákňovací roztoky s rozpouštědlem vodou nebo etanolem, případně směsmi polárních 

rozpouštědel obsahujících funkční oxo-skupiny. Díky tomu jsme měli omezeno použití polymerů na úzkou skupinu 

(PVA, PVB, PCL). V současné době zkoušíme na základě modifikace rozpouštědlových systémů možnosti využití 

i dalších polymerů. Pro rozpouštědla je ještě další důležitý požadavek – nízká toxicita, a snadné vypařování. 

Nanovlákna se stopami zbytků rozpouštědel se slepují při dalším použití.  

Hlavní technologie přípravy nanovláken jsme představili před dvěma roky, v současné době využíváme 

především postupy s nejvyšší produktivitou, tedy elektrospinning z válečku a elektrospinning střídavým proudem. 

Dalším požadavkem na vkládané částice je jejich primární schopnost zeslabit ionizující záření, čím těžší atom, tím 
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větší šance na záchyt fotonů (Moseleyův zákon). Nejtěžším nejedovatým prvkem  je bismut. Jeho spektrum však 

v oblasti absorpčních píků mohou překrýt některé vzácné zeminy, jak názorně ukazuje připojený graf 1. Graf je 

vyjádřením hmotnostních zeslabovacích koeficientů vypočtené pro čisté kovy, ve sloučeninách je účinek snížen 

ekvivalentně k obsahu kovu ve sloučenině. Z těchto důvodů jsme se také snažili o co nejvyšší obsah částic ve 

vláknech. Z velkého množství pokusů vyplývá, že dosažitelné množství výztuže v polymeru je ovlivněno také 

jednotností velikosti částic. V uvedeném grafu 2 je porovnán tento efekt pro částice o rozměrech striktně mezi 50 

až 100 nm se vzorkem netříděného materiálu získaného koprecipitací s částicemi o rozměrech 40 – 600 nm. Proto 

jsme část výzkumu zaměřili též na porovnání jednotlivých metod přípravy anorganických nanočástic a možnosti 

jejich třídění či alespoň omezení horní hranice rozměrů částic. Morfologie připravených nanočástic byla studována 

pomocí skanovací elektronové mikroskopie. Ilustrace produktů představují obrázky 1 a 2.  

 

Graf 1 Hmotnostní koeficient zeslabení záření pro studované prvky 

 

 

Graf 2 Vliv jednotnosti částic na jejich obsah v kompozitních nanovláknech 
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Měření zeslabení ionizujícího záření bylo provedeno pomocí soupravy ČEZ Gamabeta (1995 s diskrétním 

zdrojem záření 241Am. Sada Gamabeta je primárně tvořena zdrojem záření, Geiger-Müllerovým čítačem a čítačem 

dopadů, který je pomocí mono audio kabelu připojen ke Geiger-Müllerovu čítači. Pomocí tohoto zařízení lze měřit 

počet částic (β-elektrony nebo γ-fotony) za dobu 10 nebo 100 sekund. Vzhledem k poměrně vysokým fluktuacím 

počtu dopadů při proměřování radiačního pozadí a vzorku je ale instrumentace nedostatečná.  

Byla proto vyvinuta nová metoda záznamu a analýzy informací o počtu detekovaných dopadů. Díky audio 

výstupu z detektoru je možné jej připojit k audio vstupu kteréhokoli počítače.  Pomocí programu pro zpracování a 

analýzu zvukového signálu je pak možné data zaznamenávat a vyhodnocovat. Pro tyto účely byl použit program s 

otevřeným kódem (open source) Audacity 2.1.1. na operačním systému Manjaro Linux. Vzorkování zvukového 

záznamu bylo nastaveno na 4000 Hz pro snížení velikosti výsledného souboru (běžně je zvuk zaznamenáván se 

vzorkováním minimálně 44100 Hz). S tímto vzorkováním bylo možné provádět měření po dobu několika hodin, 

přičemž velikost souboru zůstávala pod hranicí 100 MiB. Každý zaznamenaný dopad je v diagramu reprezentován 

kladným a záporným maximem. Program Audacity je vybaven základními algoritmy pro analýzu záznamu, jako 

jsou hledání ticha a zvuku, kontrast, kreslení spektra a hledání přebuzení. Pro požadované použití se nejlépe hodí 

funkce hledání zvuku, která číselně označí všechny impulzy nad zadanou hranicí citlivosti. Měření zeslabení bylo 

proto provedeno pomocí této metody, namísto přiloženého čítače, který může zaznamenávat dopady pouze po dobu 

10 nebo 100 sekund. Naměřené hodnoty pak reprezentují průměrnou hodnotu za mnohem delší čas, čímž se výrazně 

snižuje vliv fluktuací počtu dopadů částic ionizujícího záření za jednotku času.  

Měření prokázala zeslabovací účinky polymerních nanokompozitních textilií. Je zřejmá závislost na 

tloušťce použité vrstvy. Jako vyztužující nanočástice byla využita směs oxidů bismutitého, oxidů vzácných zemin, 

wolframanů vzácných zemin a jodidu bismutitého. Jako pojivo sloužil polyvinylbutyral. Zvlákňovací roztoky byly 

připraveny v 95 % etanolu při poměru složek jeden hmotnostní díl PVB ku třem hmotnostním dílům nanočástic. 

Nanokompozitní materiály mají výhodu v tom, že zeslabení ionizujícího záření není omezeno jen na Comptonův 

jev, ale je zvýšeno rozptylem záření na rozhraních částic v kompozitu. 
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Obr. 1 Nanočástice wolframanu barnatého připravené mikroemulsní metodou 

 

 

 

Obr. 2 Nanovlákna oxidu holmitého připravené AC elektrospinningem a následným žíháním 
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Obr. 3 Zeslabení gama záření americia vlivem kompozitní nanotextilie 

 

ZÁVĚR 

Protože v předchozím výzkumu byla zjištěna dobrá efektivita nanočástic pro stínění 

ionizujícího záření, bylo v této práci pokračováno zdokonalováním jednotlivých aspektů 

výroby kompozitních nanomateriálů pro tyto účely. Na prvním místě byla syntéza nanočástic 

sloučenin těžkých kovů v co možná největším množství, ale zároveň rychle, efektivně a co 

nejjednodušeji, se zárukou jednotnosti velikosti částic. Řešení tohoto problému bylo nalezeno v produkci 

keramických nanovláken pomocí technologie zvlákňování střídavým proudem (AC elektrospinning). Oproti 

klasickému  elektrostatickému zvlákňování lze touto metodou zpracovat roztoky s výrazně vyšším podílem 

rozpuštěných anorganických solí a kalcinací získaných vláken tak vyrábět keramická nanovlákna. Při dodržení 

specifických postupů přípravy roztoků pro zvlákňování a podmínek procesu produkce lze navíc touto metodou 

vyrábět nanovlákna silně porézní nebo dutá. 

Do polymerních nanovláken z PVB byly následně inkorporovány směsi takto vyrobených nanočástic. 

Dominantní podíl však tvořily částice připravené spalováním citrátových prekurzorů (cca 95 %). Naměřené 

zeslabení ionizujícího záření touto vrstvou pak odpovídalo dříve získaným datům. Zeslabení je vyšší, než 

předpokládá Lambert-Beerův zákon díky velkému množství rozhraní v materiálu, na nichž je ionizující záření 

rozptylováno. 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Příspevěk byl podpořen z grantu Ministerstva vnitra České republiky VG20102014049, 

program BV II/2-VS, “Nanomaterials to persons protection against CBRN substances” 

a projektu SGS Technické univerzity v Liberci (21115). 

 



85 
 

 

LITERATURA 

1. Grégr J., Kuželová-Košťáková E., Havlíček K., Nevyhoštěný S.: Kompozitní polymerní nanovlákna, 

Mezinárodní konference Polymer Composites 2015, 20.-21.5.2015, Kurdějov, ČR, sbornik str. 4-10, ISBN 978-

80-905224-2-8 (editor, B. Foller, vydavatel RPIC-ViP, Ostrava 2015) 

2. Nevyhoštěný S., Grégr J., Kuželová-Košťáková E,, Chvojka J.: Inkorporace oxidů těžkých kovů do 

polymerních nanovláken, Sborník 2. mezin. konf. o ochraně proti CBRN látkám, HAZMAT PROTECT 2016, 9.-

11.11.2016, SÚJCHBO v.v.i. Kamenná, ČR, ISBN 978-80-270-0474-4, str. 26, fulltext DVD – HAZMAT-article-

Nevyhoštěný 

3. Artem’ev V. A.: Estimate of the Attenuation of γ Rays by Nanostructural Materials, Atomic Energy, 93, 

|2|, 2002, UDC 620.186.4/5; 621.386.8-784.74.  

4. El-Sarraf M.A., El-Sayed Abdo A., Abdul-Wahab M.A.: Usability of epoxy/ilmenite composite material 

as an attenuator for radiation and a restoration mortar for cracks, Annals of Nuclear Energy 60, 362–367 (2013) 

5. Harish V., Nagaiah N., Niranjana Prabhu T., Varughese K.T.: Preparation and characterization of lead 

monoxide filled unsaturated polyester based polymer composites for gamma radiation shielding applications, 

Journal of Applied Polymer Science, 112, 1503–1508 (2009) 

6. Ambika M.R., et all: Preparation and characterisation of isophthalic-Bi2O3 polymer composite gamma 

radiation shields, Radiation Physics and Chemistry 130, 351–358 (2017) 

7. Ambika M. R., Nagaiah N., Suman S.K.: Role of bismuth oxide as a reinforcer on gamma shielding ability 

of unsaturated polyester based polymer composites, J. Appl. Polym. Sci. 2017, DOI: 10.1002/APP.44657 (1-7) 

Nebahat Aral, Banu Nergis F. and Cevza Candan: An alternative X-ray shielding material based on coated textiles, 

Textile Research Journal 86, |8| 803–811 (2016) 

  



86 
 

MOŽNOSTI PŘÍPRAVY POLYESTEROVÝCH KOMPOZITŮ S VYŠŠÍ PŘIDANOU HODNOTOU V OBLASTI 

POVRCHOVÝCH VLASTNOSTÍ 

PREPARATION POSSIBILITIES OF POLYESTER COMPOSITES WITH HIGHER PERFORMANCE SURFACE PROPERTIES 

RADIM HOLUŠA1, JIŘÍ HUSÁK1, JAN SKOUPIL1, IVAN BERÁNEK1 

1SYNPO a.s., S. K. Neumanna 1316, Pardubice 

 

 

ABSTRAKT 

Práce se zabývá možnostmi jak zlepšit povrchovou úpravu  polyesterových kompozitů. Kvalita povrchů 

těchto kompozitů je dána použitým typem barevného gelcoatu.  I při použití velmi kvalitního gelcoatu, dochází 

vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření u výrobku k degradaci pojivového a pigmentového systému. 

Tato degradace je doprovázena výraznou barevnou změnou a poklesem lesku výrobku. Dochází tedy ke ztrátě 

esteticko-vjemových a ochranných vlastností vrchního povrchu. Povrchové vlastnosti kompozitu lze výrazně zlepšit 

dvěma možnými způsoby. První možností je přelakování již hotových výrobků vhodnou kombinací adhezní vrstvy 

(plniče LV PL 350) a vrchní 2K-PUR nátěrové hmoty (LV EM 020). Druhou možností je příprava kompozitu již s 

2K-PUR ochranou v jednom kroku „All in One Step“.  Oběma způsoby je docíleno výrazného zlepšení povrchových 

vlastností kompozitu bez viditelné ztráty barevného vjemu a lesku v horizontu let. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: gelcoat, akrylmetal, kompozit, povrch, lesk, barevná diference 

 

ABSTRACT 

This work deals with possibilities to improve the surface finishing of polyester composites (GRP). The 

quality of surfaces of these composites is given by the type of used color-gelcoat. Binder-pigment system 

degradation of product occurs due to weather conditions and sunshine, even though high quality gelcoat is used. 

This degradation is accompanied with a distinct color change and gloss reduction of the product. The surface of the 

product loses its decorative and protective properties. Surface properties of the composite can be significantly 

improved in two different ways. The first way is: the repainting of finished product by suitable combination of 

adhesive layer (Filler LV PL 340) and top 2K-PUR coat (LV EM 020). The second possibility is: preparation of 

composite with 2K-PUR protection in a single step, "All in One Step". Significant improvement of surface properties 

without visible change of color shade and gloss reduction during long-term usage was achieved by both ways. 

 

KEYWORDS: gelcoat, akrylmetal, composites, surface, gloss, color diference  

1. ÚVOD 

Z obecného pohledu je v dnešní době povrchová úprava kompozitů (na bázi nenasycených polyesterových 

pryskyřic a skelných rohoží nebo tkanin - GRP) dána typem gelcoatu použitého při výrobě. I při použití velmi 



87 
 

kvalitního gelcoatu (ISO-NPG) dochází vlivem povětrnostních podmínek a slunečního záření u výrobku k degradaci 

pojivového a pigmentového systému v horizontu měsíců - let. Tato degradace se projevuje v úbytku lesku a je 

doprovázená barevnou změnou oproti původnímu vzhledu výrobku. U méně kvalitních gelcoatů (orthoftalových) je 

tato degradace výrazně vyšší. Jedním z řešení může být provedení povrchové úpravy 2K-polyurethanovými 

nátěrovými hmotami, které vykazují vynikající odolnost proti UV záření, povětrnosti a otěruvzdornost.     

Synpo a.s., Pardubice je tradiční výrobce rozpouštědlových 2K-polyurethanových nátěrových hmot. 

Nátěrový systém /Akrylmetal/ je formulován s použitím akrylátových pryskyřic, které svými vlastnostmi propůjčují 

upravenému povrchu vynikající vlastnosti a stabilitu. V kombinaci s vysoce jakostními barevnými organickými 

pigmenty, které jsou odolné vůči působení UV záření, je nátěrový systém vhodný pro nejnáročnější aplikace 

(automobilový průmysl, průmyslové lakování). Nátěrový systém /Akrylmetal/ je formulován pro nanášení za využití 

nanášecích zařízení s vysokou přenosovou účinností: vzduchovým stříkáním s podporou elektrostatiky, 

vysokotlakými stříkacími zařízeními, vysokoobrátkovými zvonky atd.  

 

Jednou z běžně používaných metod pro urychlené posouzení odolnosti vrchního povrchu vůči vlivům vnějšího 

prostředí je vystavení vzorku povrchu zkoušce na tzv. QUV-panelu, obrázek č. 1. Vzorky jsou vystaveny záření 

UV fluorescenční lampy a změnám teploty s kondenzací vlhkosti. Takto jsou modelovány povětrnostní vlivy, 

které se vyskytují, když je nátěr vystaven slunečnímu svitu, dešti, rose apod.  Obvyklá doba expozice je 

2000 hodin (lampa UVA-340 nm, 0,89 W, osvitová fáze 60°C, 8 h, kondenzační fáze 50°C, 4 h), což odpovídá 

cca 7 rokům vystavení vlivu venkovního prostředí. Při expozici se v pravidelných intervalech (obvykle po 500 

hodinách) hodnotí změny lesku a barevného odstínu oproti vzorkům bez expozice. Barevná stabilita odstínu je 

sledována pomocí celkové barevné diference dE. Lze říci, že celková barevná diference mezi exponovaným 

vzorkem a vzorkem bez expozice v hodnotě dE < 1,5 je pro necvičené oko těžce rozeznatelné. V rozmezí 

1,5 < dE < 2,5 již lze pozorovat odstínové rozdíly oproti původnímu novému výrobku. Tyto hodnoty jsou 

zároveň hraniční u výrobků, kde je kladen požadavek na vzhled a stabilitu odstínu.  

 

Obr. 1: QUV komory 
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Pojivovou složku nátěrových hmot a gelcoatů tvoří podle typu různě odolné druhy polymerů. Působením 

povětrnostních vlivů tyto polymery podléhají degradaci podle své kvality různou rychlostí. Degradace pojiva se 

projevuje ztrátou lesku nátěru a vytvářením bílé, křídě podobné vrstvy na povrchu nátěru.  

Změna lesku povrchu lze snadno měřit pomocí leskoměru, obrázek č. 2. Stupeň lesku lze definovat jako 

poměr mezi intenzitou dopadajícího záření a záření odráženého. V případě lesklých povrchů se dopadající světlo 

z daného předmětu odráží v jednom směru. Měření lesku je založeno na měření intenzity odráženého záření podél 

různé geometrie (u většiny přenosných přístrojů je geometrie nastavitelná na hodnoty 20°, 60° a 85°). Stupeň lesku 

bývá vyjadřován v jednotkách (GU, Gloss Unit). Hodnota 100 GU odpovídá standardu z černého lesklého skla o 

indexu lomu 1,567. U vysoce kvalitních povrchů je úbytek v lesku během dlouhodobého stárnutí materiálu 

v jednotkách GU. 

 

  

Obr. 2: Leskoměr 

 

Cílem naší práce je seznámit posluchače s výsledky stability povrchů testovaných kompozitů a  možnostmi 

zlepšení povrchové úpravy. První možnost je přelakování již hotových výrobků vhodným 2K-PUR nátěrovým 

systémem. Tento postup vyžaduje použití plniče, jeho přebroušení a přelakování vrchním barevným emailem a je 

proto pracný a časově náročný. Druhá možnost je vysoce sofistikovaný postup přípravy kompozitu již s 2K-PUR 

ochranou v jednom kroku „All in One Step“, který bude v naší prezentaci představen. 

2. STABILITA GELCOAT POVRCHŮ 

 

U vzorků kompozitů různých barevných odstínů byla provedena simulace stárnutí v QUV komoře s cílem 

zjistit jejich barevnou a pojivovou stabilitu komerčních gelcoatů. Byly testovány následující odstíny, které se 

používají u nádob pro třídění odpadu (plast, papír, sklo): 

RAL 1018, žlutý gelcoat (isoftálový) 

RAL 5015, modrý gelcoat (Iso-NPG) 

RAL 6018, zelený gelcoat (Iso-NPG)  

Výsledky změny odstínu a ztráty lesku jsou vyjádřeny v grafické formě na obrázku č. 3. Ze získaných dat lze 

říci, že sledovaná povrchová stabilita u použitých typů gelcoatu je poměrně dostatečná do expozice 1000 h (simulace 

stárnutí cca 3,4 roku). Potom dochází k výrazně nežádoucí změně odstínu a po 1500 hodinách k značné degradaci 

pojiva, nátěry úplně ztrácejí lesk a potahují se bílou, křídě podobnou vrstvou. Ztrácejí tedy svou funkci, jak 
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ochranou, tak i dekorativní. U modrého odstínu je degradace lesku výrazně rychlejší a dochází k ní již po 500 

hodinách (1,7 roku) a ke změně barevnosti dochází po desítkách hodin a roste úměrně s časem. 

Obr. 3: Změny lesku a barevného odstínu při expozici gelcoatu v QUV panelu 

3. STABILITA 2K-PUR NÁTĚROVÉ HMOTY  

Uvedené odstíny, ve formě dvousložkových polyurethanových barev (produktová řada Akrylmetal, LV EM 020), 

byly podrobeny stejné simulaci stárnutí nátěrového systému/povrchu jako u gelcoatů. Výsledky jsou uvedené 

v grafické formě na obrázku č. 4. Z výsledků je patrné, že tento typ povrchové úpravy je výrazně stabilní k vlivům 

povětrnosti a slunečního svitu oproti testovaným vzorkům barevných kompozitů. U testovaných 2K-PUR povrchů 

dochází jen k mírně změně barevného odstínu a nepatrnému poklesu lesku v celém rozsahu testování, tedy i pro 

delší doby expozice 1000 h – 2000 h (3,4 – 6,8 let).  

Obr. 4: Změny lesku a barevného odstínu při expozici dvousložkových polyuretanových barev v QUV panelu 
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4. MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ ODOLNOSTI POVRCHU KOMPOZITŮ 

 

Při požadavcích na dosažení vysoké odolnosti povrchu laminátových výrobků vůči povětrnostním vlivům 

lze zvolit některou z následujících strategií: 

- použití vysoce kvalitních barevných gelcoatů odolných proti UV-záření; (dle dostupných výsledků je však 

stabilita povrchu z dlouhodobého hlediska přesto nedostačující), 

- přelakování kompozitu kvalitním dvousložkovým polyuretanovým barevným lakem, 

- příprava kompozitu s 2K-PUR povrchem v jednom kroku - „All in One Step“ 

 

4.1 PŘELAKOVÁNÍ KOMPOZITU 

 

Ze zkušenosti víme, že povrchy gelcoatů (kompozitů) mají ve srovnání s vrchními laky mnohem horší 

kvalitu povrchu. Na povrchu jsou četné drobné prohlubně, póry a tyto vady povrchu zapříčiňují problémy při 

lakování. 

Při lakování kompozitních výrobků je nutné se zaměřit na řešení následujících problémů: 

- eliminace výše uvedených povrchových vad gelcoatů např. s použitím tzv. „ucpavačů pórů“, 

- předúprava povrchu spočívající zejména v odstranění zbytků separátorů, které zhoršují přelakovatelnost 

povrchů,  

- kontrola přilnavosti vrchního laku ke gelcoatu a řešení případných problémů této mezivrstvové adheze, 

např. s použitím tzv. adhezních promotorů.  

 

Postup přípravy výrobku standardně používaným postupem je následující: 

- výroba kompozitu z levného bílého gelcoatu, 

- odmaštění a odstranění separátoru z povrchu (např. isopropanolem) 

- aplikace plniče se zaručenou adhezí k laminátům (Akrylmetal LV PL 350, Akrylmetal LV PL 370), 

- vybroušení plniče do požadované kvality, 

- aplikace vrchního Top Coatu Akrylmetal LV EM 020 k dosažení vysokého lesku a stability. 

 

Toto řešení nabízí možnosti barevné úpravy v široké škále odstínů, dodržení shody odstínu v jednotlivých 

výrobních šaržích, vysokou stabilitu povrchu pro venkovní použití, jedinečnost výrobku. 

 Na druhou stranu je tento postup časově náročný a pracný a s tím souvisí i vyšší náklady. 

4.2 ALL IN ONE STEP 

  Možnou alternativou, jak dostat vysoce jakostní povrch/nátěr snadnější způsobem na kompozit, a tím 

zvýšit výrazně kvalitu povrchu a užitné vlastnosti celkového výrobku, je možnost přípravy kompozitu v jednom 

kroku. Tento způsob přípravy je znázorněn na obrázku č. 5.    
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Obr. č. 5: 1) Forma + separátor, 2) nastříkaný 2K-PUR email, 3) aplikace gelcoatu, 4) laminace se sklo vyztuží, 5) 

produkt z formy neořezaný 

  

Výsledný finální povrch kompozitu po vyjmutí z formy vykazuje lesk (˃ 90 GU) srovnatelný jako při 

postupu s přelakováním kompozitu popsaným v oddíle 4.1. Nedošlo ani k viditelné barevné změně (dE ˂ 1,5), to 

znamená, že finální odstín je dán zvoleným odstínem použité 2K-PUR nátěrové hmoty. Aby celkový „All in One 

Step“ postup byl úspěšný, byl vyvinut speciální typ separátoru VP 393, který je nedílnou součástí tohoto 

technologického postupu.  

 

5. ZÁVĚR 

 

Odolnost povrchů  polyesterových kompozitů je vůči povětrnostním vlivům časově omezená. Relativně v krátkém 

časovém období (během 1 - 3 let) dochází k výrazným odstínovým změnám a degradaci povrchu/pojiva výrobku. 

Výrazně zlepšit vlastnosti finálního povrchu kompozitu lze přelakováním 2K-PUR nátěrovou hmotou. Tento postup 

je však velmi časově náročný. Jiný postup, který byl úspěšně testován, je příprava kompozitu v jednom kroku. Tímto 

postupem lze připravit kompozit s 2K-PUR povrchem přímo ve formě a získat takto vynikající povrchové vlastnosti 

finálního výrobku. 

  

1 2 3 4 

5 
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ABSTRAKT: 

Tato studie se zabývá vlivem velikosti a koncentrace krátkých uhlíkových vláken na výsledné elektrické vlastnosti 

epoxidových kompozitů. Byly připraveny epoxidové vzorky plněné sekanými a mletými uhlíkovými vlákny Carbiso  

Milled  Carbon  Fibre v následujících hmotnostních koncentracích: 0,5wt%, 1wt%, 2,5wt%. Dále byl sledován vliv 

struktury a koncentrace uhlíkového plniva na výsledné elektrické vlastnosti vzorků (stejnosměrnou vodivost σDC, 

střídavou vodivost  σAC, povrchovou vodivost σ a permitivitu ). 

ABSTRACT: 

Presented work is focused on influence of size and concentration of short carbon fibers on resulting electrical 

properties of epoxy composites. Prepared epoxy specimen were filled with cutted and milled carbon fibers Carbiso  

Milled  Carbon  Fibre in following mass concentrations: 0,5wt%, 1wt%, 2,5wt%. Finally was analysed influence of 

carbon filling structure and concentration on electrical properties of epoxy specimen (direct current conductivity 

σDC, alternating current conductivity  σAC, surface conductivity σ, and permittivity ). 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

krátká uhlíková vlákna, elektrovodivá plniva, epoxidové kompozity, elektrické vlastnosti 

KEYWORDS: 

short carbon fibers, electroconductive filling, epoxy composites, electrical properties 

 

ÚVOD 

Krátká uhlíková vlákna v různých formách jsou často využívána jako lehká elektrovodivá plniva do prakticky 

nevodivých polymerních matric.  Do epoxidových kompozitů je možné jako plniva použít např.: mletá vlákna (CB), 

sekaná vlákna (CF), nanovlákna (nanotubes), fullereny nebo grafenové destičky (GNP), viz. obr.1.   

Tato plniva mohou být i kombinována. 
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Obr. 1 – Příklady schémat možných uhlíkových plniv 

Nevodivé epoxidové kompozity plněné vodivými uhlíkovými částicemi jsou atraktivní alternativou běžných 

kovových materiálů v mnoha aplikacích, jako jsou součásti automobilů, lodí, letadel, budov atd. Mezi jejich výhody 

patří zejména nízké pořizovací náklady, jednoduchá výroba a nízká hmotnost [6-8]. 

Tato studie se zabývá vlivem koncentrace mletých recyklovaných uhlíkových vláken na výsledné elektrické 

vlastnosti epoxidových kompozitů. Vzhledem k tomu, že elektrické vlastnosti zároveň indikují strukturní změny 

kompozitů, může být jejich studium zajímavým ukazatelem např. degradace C/P kompozitů v průběhu jejich výroby. 

Vliv koncentrace částic je sledován pomocí změn elektrické vodivosti připravených kompozitních vzorků, jejíž 

mechanismus vodivosti popisuje perkolační teorie [2]. 

PÁSOVÁ TEORIE PEVNÝCH LÁTEK 

Interakce nekonečně mnoha periodicky uspořádaných atomů v pevné látce je příčinou toho, že se energetické 

spektrum elektronů skládá z řady pásů dovolených energií oddělených zakázanými oblastmi. Nejvyšší obsazený pás 

se nazývá valenční, nejbližší prázdný nebo neúplně obsazený pak vodivostní. O elektrické vodivosti látky rozhoduje 

hustota nositelů elektrického náboje v objemu látky a jejich pohyblivost.  

Pevná látka s určitým počtem zcela zaplněných energetických pásů a s ostatními pásy zcela prázdnými je izolátorem, 

neboť nemůže dojít k usměrněnému toku nositelů náboje. Látka s neúplně obsazeným pásem je vodičem (kovy). Je-

li šířka zakázaného pásu mezi valenčním a vodivostním pásem velká (několik eV), zůstává látka za všech okolností 

izolátorem. Avšak je-li malá (1eV), budou elektrony z nejvyššího zaplněného pásu (valenčního) při teplotách 

odlišných od nuly vzbuzeny do nejbližšího prázdného pásu (vodivostního) a látka je vlastním polovodičem. Hustota 

nositelů náboje u polovodičů s teplotou vzrůstá, elektrická vodivost zpravidla exponenciálně roste. U kovů (volné 

elektrony) je hustota nositelů náboje stabilní, s rostoucí teplotou však klesá střední volná dráha jejich pohybu, a tak 

vodivost většinou lineárně klesá [1,14]. 

Pro elektrickou vodivost  plyne z teorie vztah: 

  = e  n   (1) 

kde e je volný elektron. O elektrické vodivosti látek tedy rozhoduje hustota nositelů elektrického  

náboje n a jejich pohyblivost . Mechanismus vodivosti elektrovodivých polymerů popisuje perkolační teorie [2]. 

Podle této teorie platí pro vodivost v blízkosti perkolačního prahu následující vztah: 

  𝜎(𝛾) ∝ (𝛾 − 𝛾𝑐)
𝑡        (2) 

kde 𝛾𝑐  je kritický objemový zlomek plniva, σ (γ) značí vodivost kompozitu, a γ je objemový zlomek plniva [2]. 
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Tyto parametry lze určit fitováním z experimentálně stanovené závislosti vodivosti vzorků na jejich složení. Příklad 

experimentálně získané perkolační křivky ukazuje obr. 2 [7]. 

 

Obr 2. Perkolační práh,  CF/ MWCNT,  epoxidová matrice [7] 

 

EXPERIMENT 

Byla použita pryskyřice MGS LR 285 (epoxid)/ H 508 (tvrdidlo), míchací poměr 100:40 dle hmotnosti [3]. Jeden 

vzorek tvořila čistá pryskyřice, ostatní byly plněny sekanými (CF) nebo mletými uhlíkovými vlákny (CB) 

v následujících hmotnostních koncentracích: 0,5wt%, 1wt%, 2,5wt%. Výchozí sekaná vlákna byla  Carbiso  Milled  

Carbon  Fibre   s průměrem  7 µm a průměrnou délkou 100 µm [4]. Mletá vlákna Carbiso  Milled  Carbon  Fibre   

měla průměr 0,1- 1 µm. 

 

 

Obr 3. Carbiso sekaná (CF) a mletá (CB)vlákna. 
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Směs byla míchána při pokojové teplotě po dobu 10 minut pomocí magnetického míchadla Hanna HI190, poté vlita 

do kruhových skleněných forem s průměrem 145 mm předem natřených separačním činidlem  Frekot (firma Havel 

Composites). Vzorky byly následně vytvrzovány 24 hodin při pokojové teplotě. Následovalo dotvrzení  

v peci při 60°C po dobu 15 hodin. Před měřením elektrické vodivosti byl povrch vzorků opatřen stříbrnou vodivou 

pastou ELEKTRODAG 1415 (Agar scientific), abychom zamezili vlivu povrchových nerovností vzorků na výsledné 

hodnoty elektrických parametrů. 

Obr 4. Vnitřní struktura testovaných kompozitů při 0,1% CF (distribuce sekaných vláken). 

VÝSLEDKY 

Na základě provedené literární rešerše byly měřeny následující elektrické veličiny, viz. Tab. 1. 

Tab. 1 Přehled měřících metod, měřených a dopočtených veličin a používaných přístrojů 

 

Pro získání co nejkompletnější analýzy elektrických vlastností C/P kompozitů byly měřeny vodivosti vzorků a 

ztrátový úhel tan (z těchto údajů pak byla dopočtena střídavá vodivost) při frekvenčním rozsahu 100Hz -3MHz. 

Stejnosměrná vodivost byla získána pomocí obvodu (Obr. 5), kde bylo na zdroji nastaveno konkrétní napětí 

dopočtené podle tloušťky vzorku. 

Obr. 5 Schéma měření DC vodivosti[5]. 

Veličina Stejnosměrná vodivost Sřídavá vodivost Povrchová vodivost Permitivita

Zkratka σDC[Sm
-1

] σAC[Sm
-1

] σ[S] [-]

Vzorce

  

Použité přístroje Keithley 6514 AGILENT 4294 HP  4339B  High 

Resistance  Meter

RCL  meter  INSTEK-

LCR821

Zdroj Statron 3241.5               

(DC 0-300V/0.4A)

Napětí 100 V

Frekvence 50 Hz 100 Hz – 3MHz 50 Hz 1 kHz 

Norma  IEC   61340-2-3 IEC 62631-2-1 
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Povrchová vodivost byla stanovena podle normy IEC 61340-2-3:2000"Electrostatics - Part 2-3. Nakonec byla 

vypočtena permitivita vzorků pomocí měřené konduktance (kde d a S jsou geometrické rozměry elektrody) při 1kHz. 

 

Obr. 6 Schéma měření povrchové vodivosti 

Kde D1 je vnější průměr vnitřní elektrody, D2 vnitřní průměr vnější elektrody a Rs měřený povrchový odpor. 

 

Tab. 2. Souhrn výsledných elektrických vlastností všech vzorků 

Plnění [%] 

Stejnosměrná 

vodivost σDC  

[10-10Sm-1] 

Střídavá 

vodivost  σAC  

[10-5Sm-1] 

Povrchová 

vodivost σ         

[10-15S] 

Permitivita        

 [-] 

0,0 0,0039 1,71 45 4,23 

0,5CF 0,0067 1,10 34 5,48 

1,0CF 0,0063 1,23 73 5,87 

2,5CF 0,0104 2,35 100 10,57 

0,5CB  0,0049 1,03 24 5,68 

1,0CB  0,0052 1,23 39 5,90 

2,5CB  0,0087 1,25 57 6,09 

 

 

A 

D
1
 

D
2
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Obr.7 - Stejnosměrná vodivost DC 

 

 

 

Obr.8 - Střídavá vodivost AC při 1000kHz 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.9 - Povrchová vodivost 
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Obr.10 – Permitivita 

 

ZÁVĚR 

Elektrická vodivost je jednou z fyzikálních veličin s vůbec největším řádovým rozsahem hodnot a lze ji podstatně 

měnit změnou struktury látky a jejím dopováním příměsemi, což využívají četné experimentální studie [6-13].  

Přidání příměsí způsobuje zvýšení hustoty molekulární struktury polymeru. Lze předpokládat integraci uhlíkových 

částic do řetězce makromolekuly, kde tak vzniká vodivostní síť a prudce vzrůstají hodnoty vodivosti a zároveň 

dochází ke zlepšení dalších materiálových vlastností. 

Cílem této práce bylo zjistit, zda má velikost uhlíkových částic připravených mletím z recyklovaných uhlíkových 

vláken vliv na zlepšení elektrických vlastností epoxidových kompozitů. Přes původní předpoklady se nepotvrdilo, 

že čím menší velikost částic, tím lepší elektrická vodivost.  Vzorky plněné sekanými vlákny vykazují zatím lepší 

vodivosti než vzorky plněné mletými. Další výzkum tak bude zaměřen na hlubší studium tohoto jevu, zejména na 

jeho souvislost s vnitřní strukturou kompozitních vzorků, pro praktické aplikace pak bude výzkum zaměřen na 

efektivní kombinaci uhlíkových plniv epoxidových kompozitů. 
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STIFFNESS REDUCTION OF COMPOSITE TEST SPECIMENS UNDER TENSILE FATIGUE LOADING 

POKLES TUHOSTI KOMPOZITNÍCH ZKUŠEBNÍCH TĚLES PŘI CYKLICKÉM ZATÍŽENÍ V TAH-TAHOVÉ OBLASTI 
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1 VZLU, Composite Technologies Department, Beranových 130, 199 05 Praha - Letňany. Czech Republic. E-mail: 

kral@vzlu.cz 

ABSTRACT 

Fatigue damage in fiber composites is cumulated in a whole volume of material and is characterized by the 

development of more damage mechanisms. Due to these facts, the outer sign of fatigue damage is a significant 

stiffness reduction. In this paper the stiffness reduction of Glass/Epoxy test specimens under tensile fatigue loading 

is described. Test specimens were reinforced using 8 layers of fabric with plain weave, stacking sequence [(0/90)8]. 

The procedure of stiffness reduction measurement shown to be a key issue and the proposal of this procedure is also 

described in this paper.  

ABSTRAKT 

 Únavové poškození se ve vláknových kompozitech rozvíjí v celém exponovaném objemu a je 

charakteristické rozvojem několika módů poškozování. Vnějším projevem únavového poškození je mimo jiné 

pokles tuhosti kompozitní konstrukce. V tomto příspěvku je popsán pokles tuhosti kompozitu na bázi Sklo/Epoxid 

při cyklickém zatížení v tah-tahové oblasti. Jako výztuž byla použita tkanina s plátnovou vazbou, skladba [(0/90)8]. 

Jako klíčová se ukázala metodika samotného měření poklesu tuhosti a její návrh je v tomto příspěvku také 

diskutován.  

KEYWORDS 

Fiber composite, fatigue loading, residual stiffness 

INTRODUCTION 

 Stiffness reduction of composite materials under fatigue loading is the outer sign of fatigue damage. Fatigue 

damage in fiber composites is a frequently discussed phenomenon, which is the object of research for over than fifty 

years. As an example of famous publications can be mentioned e.g. [1], [2], [3].  Stiffness of the structure is a very 

important parameter effecting the loading capacity, resistance to buckling a many others. For the identification of 

degradation models it is necessary to propose the methodology for the stiffness reduction measurement during basic 

tensile experiments.  

 The stiffness of testing specimens can be expressed using Young’s modulus, which can be measured e.g. 

according to ASTM D3039 [4]. The procedure described in mentioned standard consists of using strain gages or 

extensometer for the description of strain in loaded specimen. Based on knowledge of stress and strain, Young’s 

modulus can be determined by the constitutive equations.  

PROPOSAL OF MEASUREMENT PROCEDURE 

 Residual stiffness was measured eleven times during fatigue loading according to the mentioned ASTM 

D3039. A typical progress of residual stiffness is shown in figure 1. The main decrease of stiffness is situated at the 
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beginning up to approximately 104 cycles. To get a valid information of the initial decrease, six measurements were 

performed up to 104 cycles. From 104 cycles the progress is approximately linear and the number of measurements 

can be lower.     

 

Figure 1- Residual stiffness of specimen under tensile fatigue loading 

     It must be mentioned that the difference in residual modulus between individual measurements can be 

low and sometimes equal to the uncertainty of measurement using strain gauges. To get more precise values of 

residual modulus the measurement in each of eleven points was repeated three times and the average value was 

further taken into account.  

TEST PLAN AND RESULTS OF  EXPERIMENTS 

 Specimen were tested on three loading levels. Cycle asymmetry coefficient was equal to 0.1. The peak 

stress was 169 MPa, 135 MPa and  101 MPa. Both fatigue loading and static test were performed using MTS testing 

machine. Fatigue loading was realized with defined force and with frequency of 10 Hz. Test specimen were 

manufactured by VIP technology and further cut using water jet. The shape of test specimens was an analogy of dog 

bone optimized for this type of experiments, see [5].     

  The result in normalized form are shown in figure 2. The results are in conformity with expectations.  On 

the highest loading level 169 MPa, the fracture of specimens occurred before reaching 5.105 cycles.  On the lower 

loading level 101 MPa,  the stiffness after 2.105 cycles is almost constant.   



102 
 

 

Figure 2- Residual stiffness of specimen on three loading levels with R=0.1 

CONCLUSION 

 Fatigue in composites is very life topic and a satisfactory approach for calculations hasn’t been found yet. 

Methodology described in this paper offers the possibility for stiffness reduction measurement of all layers in tested 

specimen for stacking sequence [(0/90)8]. For other stacking sequences, such as [(±45)8], this method based on 

ASTM D3039 is not useable on meso-level (level of layers).  

 Described data will be used for identification of degradation model implemented in commercial FE 

software. Due to the fact, that  tensile stiffness is expressed by Young’s modulus and stiffness in shear can be 

expressed by shear modulus it is possible to use this data for modelling using FEM.      
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ABSTRAKT 

Č: Studie se zabývá změnami tvrdosti, modulu pružnosti, hustoty a hmotnostními ztrátami vytvrzených 

polymethylsiloxanové and polymethylphenysiloxanové pryskyřice v průběhu teplotní konverze těchto vytvrzených 

termosetů na keramickou strukturu s převažujícím silicon oxycarbide. Tato problematika je zkoumána z hlediska 

změn mechanického chování v kontextu se změnami chemické struktury pyrolyzátů. Na těchto materiálech byla 

provedena prvková analýza, EDS, and FTIR spektroskopie a následně byla měřena hustota. Pro charakterizaci 

mechanického chování byly použity indentační metody. Výsledky těchto experimentů jsou diskutovány s ohledem 

na využití zkoumaných pryskyřic při vývoji teplotně odolných kompozitních materiálů a sendvičových struktur. 

An: The subject of this study is the thermally induced conversion of cross-linked polymethylsiloxane and 

polymethylphenylsiloxane resins into inorganic silicon oxycarbide glass. This topic is studied in view of the changes 

in the chemical structure of the precursor and in the context of the changes in hardness and elasticity, pyrolysis 

weight losses, density changes, and sample shrinkage. The mechanical properties were evaluated by means of micro-

indentation tests, while the characterisation of the themical structure was performed via FTIR spectroscopy, 

combustion analysis and EDS. The results of these experiments are discussed in the context of the use of examined 

materials as a precursor for the composite matrix or the sandwich core. 

 

ÚVOD 

Předmětem našeho zkoumání je teplotně indukovaný proces přeměny vytvrzených polysiloxanových pryskyřic na  

silicon oxycarbide [1,2]. Tato tematika je studována z pohledu změn v chemické struktuře prekurzoru v kontextu se 

změnami jeho mechanických vlastností. Znalost parametrů této přeměny může být využita například při přípravě 

kompozitních materiálů vyztužených keramickými vlákny (CMC) [3-5], kde silicon oxycarbide tvoří matrici. 

Další možností uplatnění této technologie je výroba teplotně odolných pěn [6,7]. Vhodnost silicon oxycarbide pro 

takováto využití je dána jeho vysokou teplotní a oxidační odolností a zcela mimořádnou teplotní stabilitou jeho 

amorfní struktury [8]. Novou perspektivní oblastí, kde má studium této pyrolýzní přeměny zásadní význam je 

technologie výroby částečně pyrolyzovaných kompozitů [9-11]. Tyto vývojové materiály jsou svojí strukturou 

nejblíže CMC kompozitům. Narozdíl od nich jsou však vyrobeny pyrolýzou, jejíž teplota nepřekračuje 750 °C. 

Částečně pyrolyzovaný kompozit je tvořen běžnými minerálními (nejlépe čedičovými) vlákny a částečně 

pyrolyzovanou polysiloxanovou matricí. Jak technologií, tak použitými komponentami je možné tyto kompozity 

zařadit mezi low cost materiály. Ve srovnání s konvenčními kompozity tvořenými polymerní matricí a vyztuženými 
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silikátovými vlákny vynikají tyto kompozity především dobrou tepelnou a požární odolností při zachování dobrých 

mechanických vlastností.  

Příprava silicon oxycarbide ze siloxanových pryskyřic probíhá ve dvou základních krocích. Prvním krokem je 

vytvrzování pobíhající při teplotě do 250 °C. Druhým krokem je pak pyrolýza prováděná pomalým řízeným ohřevem 

až do teploty 1000 °C v ochranné atmosféře. Tato technologie je z hlediska účelu i probíhajících reakcí velmi 

podobná procesu výroby keramiky běžnými sol-gel metodami. Navíc je však splněn technologický požadavek na 

vytvrditelnost polymerního prekurzoru – tedy schopnost nevytvrzené kapalné pryskyřice vytvořit při patřičném 

zvýšení teploty hustou 3D síť vazeb a tím zajistit zesíťovanému polymeru dostatečnou pevnost. Další předností 

siloxanových pryskyřic je jejich dlouhodobá skladovatelnost v kapalném stavu. Tyto vlastnosti umožňují používat 

polysiloxanové termosety pro výrobu CMC při zachování standardní technologie vláknových kompozitů či využívat 

teplotou aktivovaná nadouvadla při přípravě prekurzorů pro teplotně odolné pěny. 

Cílem naší studie je sestavení systematického popisu pyrolýzní  přeměny polysiloxanového prekurzoru, který bude 

využitelný pro technologii výroby teplotně odolných kompozitů a sendvičových struktur. Materiál v různém stupni 

přeměny je studován především s ohledem na vývoj tvrdosti a na hmotnostní ztráty a smrštění v průběhu 

pyrolýzního procesu.  

 

MATERIAL 

Pro všechny níže uváděné experimenty byly použity dva typy standardních siloxanových pryskyřic: 

polymethylsiloxane s obchodním označením Lukosil M130 (MS) a polymethylphenilsiloxane s obchodním 

označením Lukosil L901 (MPS). Obě pryskyřice byly vyrobeny v Lučebních závodech Kolín, ČR.  

 

EXPERIMENTY A JEJICH DISKUSE: OVĚŘENÍ VLIVU TEPLOTY PYROLÝZY NA STRUKTURNÍ ZMĚNY 

V POLYSILOXANOVÝCH MATRICÍCH 

Termogravimetrická měření v průběhu pyrolýzy 

Vliv teploty na děje probíhající při pyrolýze polysiloxanů má zásadní význam. Pro přesnější popis změn 

probíhajících v průběhu pyrolýzy bylo provedeno TGA měření, kdy vzrůst teploty o rychlosti 4 °C/min je 

následován izotermou drženou jednu hodinu na zvolené teplotě. Měření bylo provedeno za stejných podmínek u 

obou zkoumaných prekurzorů pro izotermy 400, 500, 600, 70, 800, 900 a 1000 °C podle obr. 1. Graf na obr. 2 

zobrazuje výsledky TGA těchto měření pro oba prekurzory, a to jak pro ohřev, tak pro izotermní výdrž zobrazující 

se jako vertikální pokles. MS vykazuje po pyrolýze na 1000 °C celkový hmotnostní úbytek 8,5%. Pro tento prekurzor 

jsou prakticky významné především výsledky měření při teplotách nad 600 °C. Ostatní měření vykázaly úbytek po 

hodinovém procesu méně než 0,5 %. Nejvyššího hmotnostního úbytku 3% bylo dosaženo při procesu 700 °C. 

Prekurzor MPS vykazuje po pyrolýze na 1000 °C celkový hmotnostní úbytek 13%.   
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Obr. 1 Teplotní režim termogravimetrických měření 

s hodinovou izotermní prodlevou – tento proces byl 

použit pro přípravu obou zkoumaných materiálů 

 

 

Obr. 2 Termogravimetrický záznam hmotnostních 

úbytků s izotermní prodlevou podle obr.1 (silná čára) 

a měření s lineárním vzrůstem teploty 0,5 °C/min. 

(tenká čára) 

 

Hustota a smrštění při pyrolýzním procesu 

Hustota zkoumaných prekurzorů vykazuje v průběhu pyrolýzy vzrůst z 1,22 g/cm3 u MS prekurzoru, resp. 1,26 

g/cm3 u MPS ve vytvrzeném stavu až na hodnoty 2,01 g/cm3 u MS, resp. 1,82 g/cm3 u MPS ve stavu pyrolyzovaném 

na 1000 °C. Výsledky uvedené v grafu na obr. 3 byly měřeny na materiálech získaných teplotními procesy podle 

obr. 1. Z grafu je patrné, že smrštění je ovlivněno především vzrůstem hustoty, který mezi polymerním a plně 

pyrolyzovaným stavem činí 40 % pro MS a 30% pro MPS. Hmotnostní úbytek vstupující do výše uvedeného vztahu 

ovlivňuje smrštění podstatně méně.  

 

 

Obr. 3 Závislost hustoty a objemového smrštění na teplotě pyrolýzního procesu. 
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Chemická charakterizace pyrolyzovaných materiálů  

Obměnami polymerní struktury prekurzoru lze získat dosti variabilní prvkové složení výsledného silicon 

oxycarbide. Pro určení poměru Si, C a O u materiálů získaných pyrolýzou podle obr. 1 byla použita metoda EDX 

integrovaná v SEM. Počáteční molární poměr pryskyřice vytvrzené na 250 °C je pro MS: 50% H, 20% Si, 15% C a 

15% O, resp. pro MPS: 46% H, 17% Si, 27% C a 10% O. Molární poměr plně pyrolyzovaného stavu na 1000 °C je 

pro MS: 10% H, 42% Si, 22% C a 6% O, resp. pro MPS: 7% H, 31% Si, 42% C a 20% O. 

Stupeň přeměny polymeru na silicon oxycarbide je nejlépe zřetelný z úbytku vodíku na obr. 4, který byl detekován 

spalovací elementární analýzou na pyrolyzovaných vzorcích. MS prekurzor vykazuje pokles nad 500 °C, který je 

od 600 °C intenzivní až do 900 °C. Tento pokles souvisí s tepelnou degradací methylových skupin. Pokles vodíku 

u MPS prekurzoru nastává s poměrně velkou intenzitou již nad 400 °C, což má souvislost s dergadací fenylových 

skupin. Pozdější degradace methylových skupin není z poklesu zřetelná, ale lze jí předpokládat nad 600 °C.   

 

 

 

 

 

Obr. 4 Závislost molárního poměru C/Si, O/Si a H/Si na teplotě ukončení pyrolýzního procesu  - vlevo MS; vpravo 

MPS pryskyřice 

 

 

 

 

Obr. 5 Vliv teploty pyrolýzy na IR spektra – vlevo MS pryskyřice; vpravo MPS pryskyřice  
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Vliv teploty pyrolýzy na změny chemických vazeb v MS prekurzoru je dokumentován záznamy FTIR měření na 

obr. 5. Z těchto záznamů je patrné, že polymerní charakter vytvrzeného methylsiloxanu zůstává zachován až do 

teploty 600 °C, pouze mezi 500 a 600 °C lze sledovat velmi malý pokles peaku (symetric deformation of Si-CH3) 

při 1271 cm-1.  Patrný pokles peaku 1102 cm-1 pro překrývající se peaky (asymetric stretch of Si-O-Si) 

pravděpodobně souvisí s pokračujícím dotvrzením, tzn. sesítěním termosetu. Zánik polymerní struktury lze sledovat 

mezi teplotami 600 až 800 °C. Teplotně indukované chemické změny u MPS prekurzoru jsou indikovány pomocí 

FTIR na obr. 5 vpravo. Stav prekurzoru vytvrzený na 250 °C a stav pyrolyzovaný na 400 °C nevykazuje prakticky 

žádné rozdíly IR spektra. Při teplotě pyrolýzy 500 °C však dochází k výraznému snížení peaku „stretch vibration of 

aromatic C-H bonds“. Při teplotě 600°C již není tato vibrace patrná. V souladu s tímto jevem také zanikají píky 

aromatických uhlíků na 1592 cm-1. 
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Změna mechanických vlastností v průběhu pyrolýzy 

Měření mechanických vlastností pyrolyzovaných polysiloxanových pryskyřic představuje značný problém, neboť 

tyto pryskyřice nelze připravit ve formě vzorku pro mechanické zkoušky. Tělesa, jejichž tloušťka přesahuje 

několik desetin milimetru, při pyrolýze praskají a rozpadají se na menší střepy. V případě, že tento materiál tvoří 

matrici vláknového kompozitu, praskání se projevuje v podstatně menší míře, a tak kompozitní materiál s touto 

matricí jednosměrně vyztužený čedičovými vlákny může dosáhnout ohybové pevnosti až 800 MPa. 

Jednou z mála možností jak tyto pyrolyzované polysiloxany zkoumat z hlediska mechanických vlastností je použití 

indentačních metod. Obr. 6 ukazuje vzrůst tvrdosti v průběhu pyrolýzy, kdy dochází k přeměně polymeru 

v keramický materiál. Tyto výsledky ukazují, že zhruba do 600 °C lze siloxan považovat za standardní polymerní 

materiál. Nad touto teplotou dochází ke značnému zvýšení tvrdosti, která při 1000 °C vzroste o tři řády proti 

polymernímu stavu po vytvrzení. Na základě těchto zjištění lze předpokládat i obdobné zvýšení pevnosti a modulu 

pružnosti a také sklon ke křehkému chování.   

 

 

Fig. 6 Vzrůst tvrdosti zkoumaných polysiloxanů v průběhu pyrolýzy 

 

Klíčové poznatky o vlivu měnící se chemické struktury v průběhu pyrolýzy na mechanické vlastnosti polysiloxanů 

lze shrnout v následujících čtyřech bodech: 

1) Mechanické vlastnosti příliš nekorespondují s výsledky termogravimetrických měření: např. pro proces 700 °C 

prekurzor MS prodělal téměř 90 % své potenciální hmotnostní ztráty, ale tvrdost nedosáhla ani dvacetiprocentní 

hodnoty svého maxima.  

2) Mechanické vlastnosti korespondují s obsahem vodíku. Tato shoda je významnější u MS prekurzoru, což 

ukazuje na význam vodíku v methylových skupinách. 

3) Mechanické vlastnosti korespondují se změnou hustoty, ale také spíše jen u MS prekurzoru. 

4) Mechanické chování (přeměna polymeru v keramiku) velmi dobře korespondují s výsledky FTIR měření, a to 

především pro vibrace 1271 cm-1 (symetric deformation of Si-CH3) a v případě MPS ještě lépe pro vibrace kolem 

700 cm-1 ((Ar)C-H bonds). 
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ZÁVĚR 

Experimentální výsledky předkládané práce objasňují průběh tepelně indukované přeměny vytvrzených 

polysiloxanových termosetů na keramický stav silicon oxycarbide. Tato přeměna se velmi zřetelně projevuje na 

hodnotách tvrdosti. Mezi čistě polymerním vytvrzeným stavem termosetu a anorganickým stavem silicon 

oxycarbide vykazují tyto veličiny řádový rozdíl. Autoři předpokládají, že poznatky obsažené v předkládané práci 

budou využity při vývoji kompozitů, pěn či sendvičových struktur připravených pyrolýzou.  
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ABSTRACT 

We introduce results of testing joins, made from aluminium plate and polypropylen without treatment surface, 

after mechanical roughing and with plasma treatment, provided by SurfaceTreat, a.s. (www.surface-treat.cz). In 

these days we optimize way of preparation plasmatic treatment layer. 

Keywords: joining polyolefins, surface tension, plasma, polypropylene 

ABSTRAKT 

Představujeme výsledky zkoušek lepení hliníkového plechu s deskami z polypropylénu bez úpravy povrchu, po 

jeho mechanickém zdrsnění a s plasmovou úpravou, kterou provedla firma SurfaceTreat, a.s. (www.surface-

treat.cz). V této době optimalizujeme způsob přípravy plasmově upravené vrstvy. 

Klíčová slova: lepení polyolefinů, povrchové napětí, plasma, polypropylen 

1 ÚVOD 

Při vytváření kvalitního lepeného spoje je potřeba zajistit soudržnost lepidla s povrchem mechanicky, fyzikálně 

nebo chemicky. Lepidla doporučovaná výrobci lepidel pro nepolární polymery jsou minimálně dvakrát dražší, než 

pro lepení polárních polymerů. Navrhovaný způsob úpravy povrchu nepolárních polymerů je založen na principu 

vytvoření polárních skupin na molekulovém řetězci nepolárního polymeru pomocí působení plasmy. Povrch desky 

z polypropylénu je vystaven po určitou dobu působení nízkotlakého plasmového výboje. Prostředí při zpracování 

je buď kyslík, nebo vzduch [1]. Tímto procesem se na makromolekulách, které přijdou do styku s plasmou, vytvoří 

polární skupiny, které jsou schopny zajistit lepší adhezi k lepidlu.  Modely řetězce polyethylenu (PE) pro simulaci 

změny elektronegativity [1] jsou na obr. 1a – základní stav řetězce a obr. 1b - řetězec s plasmovou úpravou. Místa 

se změněnou polaritou jsou barevně označena. 

 

mailto:zdenka.jenikova@fs.cvut.cz
http://www.surface-treat.cz/
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a      b 

Obr. 1. Model řetězce PE pro simulaci změny elektronegativity [1]  

a- základní stav řetězce, b- řetězec s plasmovou úpravou 

 

2 EXPERIMENT 

Byly vytvořeny přeplátované vzorky se slepenou plochou 25x12,5 mm [2]. Zkouška tahem byla provedena na 

univerzálním trhacím stroji ZD 10 při rychlosti polohování 20 mm.min-1.  

                  

Obr. 2 Schéma vzorku upnutého do čelistí zkušebního zařízení, s pomocnou vyrovnávací destičkou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3 Graf s hodnotami pevnosti pro lepené spoje 
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ZÁVĚR 

Pokud se pro lepení použije lepidlo, které není určené pro lepení nepolárních povrchů, je pevnost spoje 1,5 MPa. 

Spoj realizovaný stejným lepidlem, ale s mechanicky zdrsněným povrchem desky, má pevnost 3x vyšší. Pokud se 

spoj uskuteční opět stejným lepidlem, ale povrch desky je plasmově upraven, je pevnost spoje 4x vyšší než 

s neupraveným povrchem desek.   
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