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ABSTRAKT 

 

 V tejto bakalárskej práci bola študovaná problematika využitia merania striedavej 

elektrickej vodivosti pre štúdium dielektrických materiálov, v tomto prípade prepregu. V práci 

sú popísané fyzikálne vlastnosti a výroba prepregov. Ďalšia časť sa zaoberá mechanizmami 

elektrickej vodivosti v dielektrikách. Cieľom praktickej časti je meranie základných 

dielektrických veličín a preverenie s teoretickými znalosťami získanými z odbornej literatúry. 

Tiež budú objasnené pojmy ako elektrická konduktivita a elektrická permitivita.  
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 Elektrické a dielektrické vlastnosti, prepreg, elektrická vodivosť, elektrická 

konduktivita, elektrická permitivita. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 In this thesis we have studied the issue of using alternating electrical conductivity 

measurements for the study of dielectric materials, in this case, the prepreg. The thesis describes 

the physical properties and manufacture of prepregs. The next section deals with the 

mechanisms of electrical conductivity in dielectrics. The operational part of fundamental 

measurement of dielectric constants and the testing and verification of the theoretical 

knowledge gained from literature. They will also be explained concepts such as electrical 

conductivity and the electrical permittivity. 
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1 ÚVOD 

 

 

Sledovaním vnútorného usporiadania materiálov s využitím merania elektrických 

a dielektrických vlastností je okrem zvolenia vhodnej veličiny charakterizujúcej zmeny 

v objeme materiálu dôležitá skutočnosť, že metódy merania sú založené hlavne na sledovaní 

pohybu voľných, prípadne viazaných nosičov elektrického náboja. Ich typ a koncentrácia pri 

tom úzko súvisí okrem vnútorného usporiadania materiálu hlavne s kvalitatívnym 

a kvantitatívnym zastúpením defektov. Z toho vyplýva, že ich uplatnenie je vymedzené 

predovšetkým na izolanty, respektíve polovodiče.  

 

Dôležitá je aj skutočnosť, že sa jedná o metódy nepriame, následkom čoho je 

pozorovanie obmedzené len na vplyv jedného parametra. Tento parameter slúži na určenie 

vnútorného usporiadania a prípravu sledovaného materiálu. Poznatky získané z merania 

elektrických a dielektrických vlastností častokrát vyžadujú overenie aj inými metódami.  

 

Metódy merania elektrických a dielektrických veličín majú aj výhody ako sú rýchlosť 

získania výsledkov, jednoduchosť a reprodukovateľnosť nameraných výsledkov a čoraz väčšmi 

sa do popredania dostáva aj ich finančná nenáročnosť. Medzi ďalšie benefity týchto metód treba 

určite zaradiť fakt, že nevyžadujú dlhú a náročnú prípravu vzoriek. Avšak je potrebné definovať 

geometrický tvar vzorky skúmaného materiálu z dôvodu sledovania merných hodnôt 

elektrických a dielektrických veličín.  

 

Hoci prevažná časť využitia týchto metód je pri pozorovaní a analýze vnútorného 

usporiadania rôznych typov materiálov uskutočňovanom v prostredí vedecko – výskumných 

pracovísk, môžu byť tieto metódy s úspechom využívané pri sledovaní, optimalizácií a regulácií 

technologických procesov vo výrobnom segmente.  

 

Cieľom tejto bakalárskej práce je literárna rešerš o fyzikálnych vlastnostiach 

prepregov, spôsobe ich výroby a využitia. V práci sa oboznámime aj s pojmami ako sú 

kompozity, matrica a vystužujúce vlákna. Cieľom praktickej časti práce bude preverenie 

teoretických charakteristík elektrických a dielektrických veličín, spracovanie a vyhodnotenie 

nameraných hodnôt. Konkrétne pôjde o meranie teplotnej závislosti. Pre štúdium sme použili 

prepreg od spoločnosti Gurit pod komerčným označením PH840 – 300 – 42. 
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2 KOMPOZITNÉ MATERIÁLY  

 

Pojmom kompozit rozumieme heterogénny systém tvorený aspoň dvomi fázami 

rozdielneho chemického zloženia, ktoré sa líšia fyzikálnymi a mechanickými vlastnosťami. 

Tvrdšia, pevnejšia a tuhšia nespojitá zložka sa nazýva výstuž. Spojitá a väčšinou poddajnejšia 

zložka s funkciou spojiva výstuže sa nazýva matrica.  

 

Aby mohol byť materiál označený za kompozit, musí spĺňať nasledujúce podmienky:  

- podiel výstuže musí byť väčší ako 5% 

- výstuž má byť pevnejšia v ťahu 

- kompozit musí byť vyrobený zmiešaním zložiek  

 

Po zmiešaní fáz s odlišnými vlastnosťami vznikne jedna štruktúra. Ak sa tieto 

vlastnosti dopĺňajú, vznikne materiál s prídavnými alebo lepšími vlastnosťami, ako majú 

jednotlivé zložky samé, respektíve dohromady. Tento jav je zvaný ako sinergický účinok, 

ktorý môžeme vyjadriť vzťahom 2 + 3 = 7. 

 

Medzi vlastnosti, ktoré môžu byť výrobou kompozitu zlepšené patria: 

- tuhosť 

- pevnosť 

- oteruvzdornosť (trvanlivosť)  

- odolnosť proti korózií  

- estetický vzhľad 

- hmotnosť 

 

Faktory, ktoré ovplyvňujú vlastnosti kompozitných materiálov súvisia s ich 

štruktúrou prípadne s medzifázovými vzťahmi (vnútorným povrchom). Jednotlivé fázy 

ovplyvňujú výsledné vlastnosti kompozitného materiálu svojimi charakteristikami 

a vzájomnou interakciou. Interakcie medzi zložkami sú fyzikálne, fyzikálno-chemické a občas 

chemické (na fázových rozhraniach môže dôjsť k vzniku medzifázy, ktorej vlastnosti sa môžu 

markantne líšiť od vlastností pôvodného materiálu). Interakcia fázy práve spôsobuje vznik 

novej kvality, ktorú nie je možné dosiahnuť žiadnou zložkou samostatne.  
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 Parametre ovplyvňujúce vlastnosti kompozitov: 

- Vlastnosti fáz (aj tekutú fázu – póry), čiže mechanické vlastnosti fáz a ich pomer 

(pevnosť, modul pružnosti, Poissonov súčiniteľ, medzné pretvorenie a pracovný 

diagram) a anizotropie jednotlivých fáz. 

- Objemové zastúpenie fáz, ich geometrický tvar a geometrické usporiadanie 

v systéme v rátaní pórov (napr. priemerné vzdialenosti dispergovanej fázy, 

orientácia a množstvo). 

- Interakcie jednotlivých fáz a vlastnosti styku, teda vlastnosť prenosu zaťaženia 

matrice do vystužujúcich častí a naopak (súdržnosť styku fáz). 

- Interakcia s okolitým prostredím, ktorá istým spôsobom závisí na troch 

predchádzajúcich parametroch. 

- História materiálu a fáz od ich vzniku, ktorá hlavne zahŕňa technológiu výroby, 

časové faktory a pod.  

 

Kompozitné materiály môžeme deliť podľa niekoľkých základných hľadísk ako sú: 

a) matrica materiálu na: 

- kompozity s organickou (polymérnou) matricou 

- kompozity s kovovou matricou 

- kompozity s keramickou a silikátovou matricou   

 

b) druh spevňujúceho komponentu na: 

- kompozity spevnené vláknami (vláknové kompozity) 

- kompozity spevnené krátkymi vláknami (whiskery)  

- časticové kompozity (penobeton, ľahčené polyméry)  

- disperzne spevnené kompozity (napr. oxidy kovov)  

- eutektické kompozity vyrábané kryštalizáciou  

 

c) rozmery vystužujúcej fázy na: 

- mikroskopické kompozity (s priečnym rozmerom výstuže 100 – 102 µm, 

najvýznamnejšie v priemysle) 

- makroskopické kompozity (s priečnym rozmerom výstuže 100 – 102 mm, 

používané hlavne v stavebníctve) 

- nanoskopické kompozity (s priečnym rozmerom výstuže v jednotkách nm) 
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3 MATRICA 

 

Pojmom matrica rozumieme materiál, ktorým je presýtený systém vlákien 

a partikulárnych komponentov tak, že po spracovaní vznikne výrobok, ktorý je tvarovo stály. 

Vzniknutá surovina sa potom nazýva komponent. 

 

Úlohou matrice je zabezpečenie geometrického tvaru, zavedenie a prenos síl, 

ochrana vlákien, čo znamená: 

- prenos namáhania na vlákna 

- prevedenie namáhania z vlákna na vlákno 

- zabezpečenie geometrickej polohy vlákien a tvarové stálosti výrobku 

- ochrana vlákna pred vplyvom okolia  

 

Hlavným predpokladom pre kvalitu kompozitu je zabezpečenie adhézie na fázovom 

rozhraní fáza – vlákno. Aby došlo k lepším fyzikálnym, respektíve chemickým väzbám medzi 

vláknom a matricou nanesie sa na vlákno apretácia (vrstva k zvýšeniu adhézie k povrchu 

vlákna) vhodná pre daný druh matrice. Je dôležité, aby matrica mala vhodnú viskozitu 

a povrchové napätie, aby vlákno zmočila dostatočne a bez bublín. 

 

Typy matríc: 

- polymérne  

- kovové 

- uhlíkové 

- sklené 

- sklo - keramické 

- keramické 

- prírodné (bio – polyméry)  

 

Najdlhšiu tradíciu spolu s najväčším uplatnením má polymérna matrica. 

U polymérnych kompozitov sa matrice delia na termosety (reaktoplasty – zahriatím alebo 

použitím vytvrdzovacieho prostriedku prechádzajú do netaviteľného a nerozpustného stavu) 

a termoplasty (polymér, ktorý za vyššej teploty, čiže tepelným alebo termickým účinkom je 

možné uviesť zo stavu tuhého do stavu plastického). 
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3.1   Polymérna matrica 

 

Pre kompozity s kontinuálnymi vláknami sa najviac využívajú matrice polymérne a to 

buď termoplastické alebo reaktoplastické. Najpoužívanejšími matricami sú nenasýtené 

polyestery UP, vynylestery VE a epoxidy EP a z termoplastov to potom sú polypropylén PP 

a polyamidy PA. Reaktoplasty a aromatické termoplasty s vysokou teplotou tvarovej stálosti 

sa pre svoju cenu využívajú vo vojenskom priemysle respektíve u špičkových zariadeniach 

(družice, kozmické lode, atď.). 

 

Termosety sa na rozdiel od termoplastov lepšie spracovávajú, zmáčajú a podstatne 

lepšie presycujú vlákna. Dôvodom tejto skutočnosti je viskozita (fyzikálny jav spôsobený Van 

der Waalsovými silami, ktoré pôsobia medzi časticami kvapaliny alebo plynu pri ich pohybe) 

[1], ktorá sa u termosetov pri teplote spracovania pohybuje rádovo v stovkách MPa · s. 

Viskozita termoplastov sa pohybuje medzi hodnotami 103 až 105 MPa · s [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Z hľadiska vlastností sa termoplasty od termosetov líšia podstatne lepšou 

húževnatosťou, tepelnou odolnosťou a odolnosťou voči chemickým vplyvom. Dôvodom je 

           Obr. 1 Viskozita termosetov a termoplastov pri presycovaní vystužujúcich vlákien [4] 
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spracovanie,  ktoré u termoplastov prebieha len roztavením a stuhnutím matrice, nie 

chemickými procesmi, ktoré by ovplyvňovali výslednú kvalitu výrobku alebo životné 

prostredie. Termoplast presycuje vlákno vo fáze roztavenej, čo je z dôvodu vyššej viskozity 

problematickejší proces ako u termosetov. Vzhľadom k tomu sa využívajú zariadenia, ktoré 

presýtenie urýchľujú prostredníctvom vonkajších síl. Toto presýtenie neprebieha priamo 

u výrobcu, ako to je u termosetických pryskyric, ale v samostatnom výrobnom procese ako 

tomu je u prepregov. 
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4 VYSTUŽUJÚCE VLÁKNA  

 

Mechanizmus kompozitných materiálov je markantne závislý na geometrii 

vystuženia. Výroba a spôsob prípravy vláknových kompozitov, povrchová úprava a druh 

vlákien, materiál a vlastnosti matrice závisia na oblasti aplikácie vláknových kompozitov. 

Vlákna sú charakterizované hlavne dĺžkou, ktorá je dominantná vzhľadom k ich prierezu. 

Pevnosť vlákna je vždy väčšia ako pevnosť rovnakého materiálu v kompaktnej forme. Toto 

zapríčiňuje malý priečny  prierez vlákna. U tenkých vlákien sú rozmery vrodených závad 

materiálu minimalizované. Vady sa vyskytujú len v submikroskopických až mikroskopických 

trhlinách a dutinách, ktoré sú orientované v pozdĺžnom smere vlákna. Whiskery sú 

monokryštály s výrazne malými priečnymi rozmermi (nm) a krátkymi dĺžkami. Tým, že 

neobsahujú defekty, dosahujú vysokej pevnosti (radovo až 104 MPa). 

 

Od vystužujúcich vlákien sa okrem vysokej pevnosti a tuhosti požadujú aj vlastnosti 

ako sú: malý rozptyl mechanických vlastností jednotlivých vlákien (malé rozdiely prierezu) 

a stabilné mechanické vlastnosti počas ďalšieho spracovania. 

 

Štruktúra, zloženie a čistota vychádzajúcich surovín sú aspekty, od ktorých závisí 

kvalita vlákien. Stabilitu mechanických vlastností počas ďalšieho spracovania vlákien 

zabezpečujú ochranné povrchové povlaky, ktoré sa nanášajú na jednotlivé vlákna ešte pred 

spojením do prameňa (vzniká spojením cca 200 elementárnych vlákien bez krútenia).  

 

V súčasnosti existuje pre výrobu kompozitov široké spektrum vlákien ako sú vlákna 

prírodné (bavlna, azbest a celulóza), zliatinové a kovové, whiskery z metalických 

a keramických materiálov, sklené a minerálne vlákna (tvarované alebo hladké), 

polykryštalické vlákna z rôznych keramických materiálov a vlákna polymérne.  

 

4.1  Sklené vlákna 

 

Textilné sklené vlákna (GF – Glass Fiber) je jednotný názov pre tenké vlákna (s 

priemerom 3,5 až 24 µm) s pravidelným kruhovým prierezom, ktoré sú ťahané z roztavenej 

skloviny a používajú sa pre textilné účely. Vyrábajú sa ťahaním z trysiek pri teplote 1400 °C 

v sklenárskej peci, ktorá je vystlaná žiaruvzdornou keramikou. 
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Sklené vlákna z bezalkalickej skloviny sú charakterom výborné elektrické izolanty 

s vysokou priestupnosťou pre žiarenie. Z tohto dôvodu dostali označenie E – vlákna 

(elektrické) a ich sklovina ako E – sklovina. Ide o najčastejšie využívaný druh skloviny pre 

výrobu vlákien. Bezalkalické sklené vlákna AR – vlákna, ktoré sa líšia od E – vlákien, 

dosahujú výraznú odolnosť voči alkáliám a využívajú sa ako výstuž pri betóne.  Sklovina 

s vyšším obsahom SiO2, MgO a Al2O3 má o 40 až 70% vyššiu pevnosť. V USA dostala 

označenie S – sklovina, v Európe R – sklovina a v Japonsku T- sklovina. 

 

C – sklovina je charakteristická pomerne vysokou odolnosťou voči kyselinám 

a chemicky agresívnym látkam. ECR – sklovina je názove pre pevnú, výrazne chemicky 

odolnú bez boritú C – sklovinu. Pri bez boritých sklovinách môžeme pozorovať vyššiu 

dielektrickú konštantu ako má bor obsiahnutý v E – sklovine (5,9 – 6,6). 

 

4.2  Uhlíkové vlákna 

 

Uhlíkové vlákna (CF – Carbon Fiber) sú technické vlákna,  ktoré sú charakteristické 

vysokou pevnosťou a tuhosťou. Tieto vlastnosti považujeme za žiadúce. Tou nežiadúcou je 

nízka ťažnosť vlákien. Organické suroviny vláknitého tvaru z ktorých sa vychádza sú najskôr 

karbonizované. Počas tohto procesu sa odštiepia takmer všetky prvky až na uhlík – C. 

K zlepšeniu mechanických vlastností uhlíkových vlákien dochádza zvýšením teploty, ktorá 

vyvolá nárast grafitizácie. Ukončenie grafitovej štruktúry nastáva pri teplote nad 1800°C, hoci 

vzdialenosť vrstiev vo vláknach zostáva vždy väčšia ako u vrstiev v čistom grafite [4]. 

 

 

                    Obr. 2 Ideálna grafitová štruktúra uhlíkového vlákna [4] 
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Výroba uhlíkových vlákien je založená na princípe teplotnej oxidácii a karbonizácii 

(alebo grafitizácii) organických vlákien z viskóznych alebo polyakrilonitrilových (PAN) 

vlákien, prípadne z tzv. anizotropnej smoly (pitch) zvlákňovanej v tavenine. Proces výroby 

z organických vlákien je možné rozdeliť do troch základných postupov, ktoré môžu byť rôzne 

modifikované podľa typu pôvodného vlákna na: 

- nízko teplotná oxidácia a stabilizácia na vzduchu pri teplote 200 - 400°C 

- karbonizácia v internej atmosfére pri teplote cca 1100 - 1500°C 

- grafitizácia v internej atmosfére pri teplote okolo 2200 - 3300°C 

 

Na základne hodnôt modulu pevnosti a pružnosti sa z praktického hľadiska uhlíkové 

vlákna klasifikujú na: 

- vysokopevnostné (označením HS – high strength), ktoré sa získavajú pri teplote 

900 až 1500°C a sú podstatne pevnejšie 

- vysokomodulové – grafitové (označením HM – high modulus), ktoré sa získavajú 

karbonizáciou HS vlákien pri teplote 2000 až 2800°C. Tieto vlákna majú vyšší 

modul pružnosti v ťahu ako HS vlákna, no zároveň sú drahšie a majú menšiu 

ťahovú pevnosť [4]. 

     

 

           Obr. 3 Mikroštruktúra uhlíkového vlákna a snímka rastrovacím elektrónovým mikroskopom [4] 

 

4.3  Aramidové vlákna  

 

Aramidové vlákna (AF – Aramid Fiber), ktoré sú založené na báze lineárnych 

organických polymérov majú kovalentné väzby orientované podľa osy vlákna. Tento typ 

vlákien je špecifický vysokou povenosťou a tuhosťou.  
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Jednotlivé molekuly sú navzájom pospájané väzbami vodíkových mostíkov. 

Aromatické jadra v reťazci sú charakteristické vysokou tuhosťou. Odhadovaná teoretická 

pevnosť sa pohybuje cca 200 000 N·mm-2 [4]. 

                     

Aramidové elementárne vlákno ma kruhový prierez s priemerom 12 µm a na povrchu 

je jemne zdrsnené. Jeho merná hmotnosť je 1,45 g·cm-3. V porovnaní s ostatnými vláknami je 

táto hodnota pomerne nízka, čo je zvýhodňujúcim faktorom. Ďalšou výhodou je fakt, že 

aramidové vlákno je silno anizotropné (vlastnosti merané v smere vlákna sa líšia od vlastností 

meraných v priečnom smere). Na základe skutočnosti, že medza pevnosti v tlaku v smere 

vlákien je výrazne nižšia ako medza pevnosti v ťahu sú kompozity na báze arimidových 

vlákien vhodne pre ľahké konštrukcie s prevažujúcim ťahovým namáhaním, nie však pre 

konštrukcie namáhané ohybom alebo tlakom. Okrem toho sú tieto vlákna hydrofilné 

(absorbujú vlhkosť) a nie sú príliš odolné voči vysokým teplotám. Avšak vo forme kompozitu 

sú schopné odolať teplote až 300°C. 

 

Výroba vysoko kryštalických vlákien so silno orientovanými molekulami spočíva 

v spriadaní z vysoko viskozitného 20% roztoku koncentrovanej kysliny sírovej pričom 

dochádza k spájaniu jednotlivých elementárnych vlákien. Z dôvodu lepšieho spracovania 

často podliehajú procesom ako sú prepieranie, neutralizácia a aplikácia aviváže (textilný 

prostriedok pre zlepšenie klzných vlastnosti). Aramidové vlákna je možné spracovávať so 

všetkými bežnými reaktívnymi pryskyricami a termoplastmi. 

 

Aramidové vlákna sa hlavne využívajú ako výstuž pre pneumatiky, svetlovodné 

káble, balistické aplikácie a zohrávajú významnú úlohu pri nahradení azbestu použitého 

u trecích a brzdových obloženiach.  
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5 TECHNOLÓGIE A SPRACOVANIE POLOTOVAROV 

 

Spracovanie pryskyrice a vlákien na daný výrobok zahŕňa presýtenie vystužujúcich 

vlákien, prípravu hmôt z pryskyrice, tvarovanie polotovaru s následným vytvrdením prípadne 

opracovaním požadovaného výrobku.  

 

Základné delenie všetkých technológii je následne možné uskutočniť podľa formy. 

Jedná sa o formu otvorenú (jednodielna) a formu uzavretú. Typ formy rozhoduje 

o odparovaní reaktívneho riedidla pryskyrice. 

 

Pracovné postupy, ktoré sa používajú sú pomerne rozmanité a preto ich môžeme 

deliť na nasledovné procesy: 

- manuálne 

- čiastočne automatizované 

- úplne automatizované 

- kontinuálne  

- špeciálne 

 

5.1   Prepregy 

 

Pre výrobu špičkových polymérnych kompozitov sa najčastejšie používa 

predimpregovaná výstuž, polotovar zvaný prepreg (preimpregnated fibres). Faktorom, ktorý 

zvýhodňuje prepreg pre výber použitia je oddelenie zložitého procesu presycovania výstuže 

spojivom od ďalšieho spracovania. Tento proces vo výraznej miere ovplyvňuje kvalitu 

a vlastnosti budúceho výrobku a prevádza sa za kontrolovaných a reprodukovateľných 

podmienok na špeciálnom zariadení. Na prepreg je z jednej strany aplikovaná nosná 

a z druhej strany separačná fólia. 

 

 Podľa druhu použitej pryskyrice majú prepregy pri teplote 20 °C rôzne dlhú 

životnosť. Prepregy s reaktívnym termosetickým spojivom je potrebné až do okamihu 

ďalšieho spracovania skladovať pri teplote -20 °C a to z toho dôvodu, aby sa zabránilo 

vytvrdeniu pryskyrice a následnému starnutiu prepregu. Aj napriek tejto skutočnosti sú takto 

skladované najdlhšie 6 mesiacov (záleží na reaktivite použitého spojiva). Približne 6 hodín 
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pred vlastným spracovaním sa prepreg rozmrazí. Dôležité je, aby sa tento proces uskutočnil 

bez prístupu vzduchu. Týmto opatrením nedôjde k zrážaniu vzdušnej vlhkosti na povrchu 

prepregu. Následne sa z prepregu pripravia prírezy pre lamináciu podľa strihového 

a pokladacieho plánu. 

 

Delenie prepregov podľa geometrie výstuže: 

- jednosmerné prepregy 

- viacvrstvové prepregy 

- kombinované prepregy 

- prepregy s priestorovo viazanou výstužou 

 

Pretože je prepreg polotovar, využíva sa k ďalšiemu spracovaniu a výrobe v širokej 

oblasti aplikácií a produktov. Čoraz častejšie a významnejšie využitie nachádza v leteckom 

priemysle (pre nízku hmotnosť), automobilovom priemysle (rôzne doplnky a komponenty) ale 

aj vo vojenskom priemysle, moto - športe (formula 1) a pomerne v značnej miere sa používa 

aj pri výrobe športových potrieb ako sú napríklad lyže, snowboard – y, tenisové rakety 

a podobne.  

 

      

 

           Obr. 4 Čln Piranha (bezposádkový) s uhlíkových tkaninových prepregov  
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           Obr.5 Škrupina sedadla automobilu Opel Astra s využitím prepregu 

 

 

 

            Obr. 6 Lietadlo Eurofighter typhoon F2 s použitými meteriálmi  
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5.2   Ručné kladenie za mokra 

 

Ručným kladením výstuže na otvorenú formu je možné vyrobiť aj podstatne 

rozmerné výrobky. Výstuž musí byť v podobe rohože alebo tkaniny a pryskyrica musí pri 

teplote výroby tiecť. Presycovanie výstuže pryskyricou, ktorá je v tekutej forme sa 

uskutočňuje ručne pomocou štetca, stierky alebo valčeku. 

 

Vyrobené diely sa najčastejšie vytvrdzujú za studena pri izbovej teplote a dotvrdzujú 

sa za zvýšenej teplote 80 °C. Tento typ výroby je možné uskutočňovať len v prípade, že 

teplota neklesne pod 15 °C. Proces vytvrdzovania záleží na použitom vytvrdzovanom 

systéme.  

 

5.2.1 Ručné kladenie prepregov, vytvrdzovanie v autokláve  

 

Jedná sa o technológiu, ktorá je vhodná pre kusovú výrobu namáhaných 

kompozitných dielov. Princíp celého systému je nasledovný. Do otvorenej formy s vrstvou 

neporéznej fólie alebo separátora je vložená odtrhová vrstva z tkaniny vytvorená z vlákien 

PET, PA alebo z E - skla. Úlohou tejto vrstvy je chrániť povrch kompozitu pred znečistením. 

Pred lepením alebo farbením sa dáva dole. Následne sa do formy naukladajú narezané 

a orientované prepregy. Ak sa naskladá požadovaný počet vrstiev, na poslednú vrstvu sa 

aplikuje opäť odtrhová vrstva, na ktorú sa položí fólia alebo tkanina opatrená dierami 

(odsávacia vrstva) z dôvodu úniku prebytočnej pryskyrice. Na koniec sa pokladá 

odvzdušňujúca vrstva. Takto pripravený diel podstupuje potom v tlakovej nádobe zvanej 

autokláva vákuovanie. Vrstvy k sebe pritláča atmosférický tlak. Pri ohriati autoklávu na 

požadovanú teplotu (120 až 200 °C) dochádza k vytvrdeniu pryskyrice. Podľa vytvrdzovania 

pryskyrice sa navolí doba pôsobenia teploty a pretlaku. Kvôli vnútorným pnutiam vzniknutým 

rozdielnou tepelnou rozťažnosťou musí chladnutie prebiehať pomaly [4], [6].  
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          Obr. 8 Autokláva a obeh vzduchu v autokláve [6] 

 

 

                                              Obr. 7 Ručné kladenie [4] 

 

 

 

 

  

 

5.3   Čiastočne automatizované výrobné postupy 

 

Technológia, ktorá sa používa pre malé série, veľkoplošné diely a nanášanie 

povlakov. Výstuž, pryskyrice a ostatné zložky sa impregnujú pomocou striekacieho 

zariadenia na povrch formy.  

 

Prístroj na striekanie obsahuje dve nádoby. Prvá je naplnená zmesou pryskyrice 

a iniciátora. Druhá rovnako obsahuje zmes pryskyrice no iniciátor je v tomto prípade 

nahradený urýchľovačom. Prostredníctvom sekacieho zariadenia sa vedie zväzok pramencov, 

ktorý sa seká na dĺžku 20 až 50 mm. Zmes troch zložiek sa pomocou tlakového vzduchu 
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strieka tryskami na povrch formy s nánosom separátora. Automatizované riadenie striekacej 

hlavy umožňuje získanie reprodukovateľného rozdelenia výstuže a zároveň aj hrúbky výlisku 

[4].  

 

 

 

                               Obr. 9 Schéma striekacieho zariadenia [4] 

 

 Pre dosiahnutie kvalitnejších výliskov boli zavedené technológie, ktoré pracujú na 

princípe nízkeho tlaku. Medzi tieto technológie patrí:  

- lisovanie pomocou vákuového vaku (používa sa podobne ako pri ručnom kladení 

alebo striekaní – jednodielna forma)  

- lisovanie pomocou tlakového vaku (obrátený proces ako pri predchádzajúcej 

technológii. Rozdiel je vo zvýšení tlaku následkom čoho je potreba použitia 

stabilnejšej formy)  

- lisovanie v autokláve (spojenie lisovania pomocou vákuového vaku a tlakového 

vaku) 

 

5.4  Plne automatické výrobné procesy 

 

Pri plne automatizovanom lisovaní sú okamžite po vytvrdení konečným produktom 

hotové výlisky pričom dodatočné opracovanie (napr. leštenie) čiastočne alebo úplne odpadá. 
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Lisovacie formy, lisy a ďalšie zariadenia si pri type týchto technológií vyžadujú pomerne 

vysoké počiatočné investície. Pre veľkosériovú výrobu sa používajú oceľové formy.  

 

5.4.1 Lisovanie prepregov za tepla 

 

Pri lisovaní za tepla sa vo väčšine prípadov používajú hydraulické lisy a oceľové 

formy. Tieto formy sú vyhrievané elektricky, parou alebo olejom. Dôvodom toho je teplo 

iniciované zvonku, ktoré je potrebné pre vytvrdzovacie reakcie. Teplota lisovania sa pohybuje  

u polyesterových pryskyric v rozmedzí 130 až 160°C a u epoxidových pryskyric 125 až 

200°C. Pre spracovanie sa používajú lisy s krátkym zdvihom, u ktorých sú tvárnik a lisovací 

stôl oddelené.  

 

5.4.2 Strojné kladenie prepregov 

 

Technológia využívajúca kladiacich strojov riadených počítačom. Úlohou kladiacej 

hlavy, ktorou je stroj vybavený je sňať separačnú fóliu, následne predhreje prepreg 

a pomocou kladky ho pritlačí k ostatným vrstvám. Na koniec prepreg odreže. Výhodou tejto 

technológie je software pre simuláciu celého procesu.  

 

5.5  Kontinuálne postupy 

 

Pri tomto type postupu sa využíva technológia zvaná kontinuálna laminácia, čo je 

výroba plochých, priečne alebo pozdĺžne zvlnených nekonečných pásov s konštantným 

prierezom.  

           

Na nosnú fólia opatrenú vrstvou prykyrice sa aplikuje výstuž, kde sa následne 

presycuje pryskyricou a na záver sa prekrýva ďalšou fóliou. Po prechode tvarovacím 

zariadením a vytvrdzovacím tunelom dochádza k odtiahnutiu a navíjaniu pásu.  

 

5.6  Špeciálne technológie 

 

Medzi špeciálne technológie radíme tri druhy technológií. Prvou z nich je 

technológia navíjania pomocou ktorej sa vyrábajú duté telesa (rúry, nádrže, tlakové zásobníky 
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a pod.) symetrické k ose otáčania. Jedná sa o technológiu s vysokou presnosťou 

a reprodukovateľnosťou. Pri navíjaní sa rotačný tŕň spája spolu s dopredným a spätným 

pohybom suportu vďaka čomu sa môžu pramence presýtené pryskyricou navíjať podľa 

určitého vzoru. Takýmto spôsobom sa navíjajú aj rohože a tkaniny. Navíjacie tŕne sú potom 

tvorené z jednej časti – jednodielne alebo z viacerých – zložené [4].  

 

    

 

                                Obr. 10 Navíjanie na princípe sústruhu [4] 

 

Ďalšou technológiou je oplietanie. Čo sa týka výroby je podstatne náročnejšia 

a zároveň investične nákladnejšia. Táto technológia bola prebratá z textilného priemyslu. 

Princíp spočíva v tom, že vystužujúce vlákna z posuvného oplietajúceho zariadenia sa 

pokladajú pomocou hlavy na nepohyblivé jadro čím sa vytvorí tkaná štruktúra.  

 

Poslednou technológiou tohto typu je mechanizmus založený na odstredivom liati 

zameraný na výrobu veľkorozmerných rotačne symetrických telies. Táto technológia je 

vhodná pre výrobu potrubí, ktoré sa používajú napríklad pre dopravu agresívnych médií.  
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6 METÓDY MERANIA ELEKTRICKÝCH A DIELEKTRICKÝCH 

VLASTNOSTÍ  

 

Aby sme dosiahli efektívnu aplikáciu elektrických a dielektrických metód 

v materiálovom výskume je potrebné pracovať s veličinami, ktoré určujú zmeny v objeme 

materiálu a zároveň potláčajú efekty prejavujúce sa na hranici vzorky (meracia sonda). 

Odozva látok na pôsobenie elektrického poľa má dva hraničné prípady: 

a) Nevratný, časovo závislý transport elektricky nabitých častíc, ktoré sa v látke 

nachádzajú (vznik prúdu je sprevádzaný disipáciou energie). Takúto látku potom 

označujeme ako vodič (Obr. 11.C.).  

b) Elektrické posunutie, spôsobené vznikom indukovaných dipólov alebo orientáciou 

dipólov v látke už existujúcich (Obr. 11. A., B.). Posunutie je sprevádzané 

akumuláciou energie a je vratné (po odstránení pole mizne). Látku s takýmito 

vlastnosťami potom označujem ako dielektrikum – izolátor [2].  

 

                            

 

               Obr. 11 Odozva látok na pôsobenie elektrického poľa A., B., C [2] 

 Konvenčné polyméry sa radia medzi dielektriká, aj keď ich vodivosť nie je úplne 

nulová. Absolútnym nevodičom je vákuum. Pridaním určitých prísad alebo syntézou 

polymérov, ktoré majú špeciálnu štruktúru môžeme dosiahnuť polovodivé polymérne systémy 

zvané polovodiče.    
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6.1  Elektrická konduktivita  

 

Pojmom elektrická konduktivita označujeme objemovú zložku (súvisí s vnútorným 

usporiadaním materiálu) elektrickej vodivosti. Elektrická vodivosť je schopnosť látok 

umožniť nabitým časticiam usporiadaný pohyb na veľké vzdialenosti v porovnaní s rozmermi 

atómov. Okrem objemovej zložky obsahuje aj zložku povrchovú, ktorú je potrebné pri meraní 

eliminovať. Zo všeobecného hľadiska je elektrická konduktivita určená počtom n voľných 

nábojov q v jednotke objemu a ich pohyblivosťou u 

 

𝜎 = 𝑛𝑞𝑢,  (1) 

pričom u je definovaná podielom rýchlosti nábojov v pri jednotkovej intenzite elektrického 

poľa E.  

 

Vzťah (1) platí pre určité mechanizmy elektrickej konduktivity v slabých 

elektrických poliach. V prípade, že sa v látke nachádzajú viaceré typy nosičov elektrických 

nábojov rôznej pohyblivosti, koncentrácie a veľkosti náboja je výsledná hodnota elektrickej 

konduktivity materiálu daná súčtom príspevkov od jednotlivých typov nosičov 

  

𝜎 =  ∑ 𝑛𝑖𝑞𝑖𝑢𝑖.                                     (2) 

 

Materiály obsahujúce len malé množstvo voľných nosičov elektrického náboja 

prakticky nevedú elektrický prúd. Ich elektrická konduktivita je potom o 15 – 24 rádov 

menšia ako elektrická konduktivita kovov. Medzi nameranými hodnotami elektrickej 

konduktivity a koncentráciou jednotlivých druhov defektov v materiály je väčšinou vysoká 

korelácia. Toto spôsobuje elektrická konduktivita zachytávaním pohybu voľných 

(jednosmerná konduktivita) prípadne viazaných (striedavá elektrická konduktivita) nosiča 

elektrického náboja (iónov, elektrónov), ktorých vznik a pohyb je iniciovaný výskytom 

určitého množstva defektov.  

 

Príznačným príkladom sú párové poruchy Frenkelove, anitifrenkelove, Schottkyho, 

antischottkyho, ktorými sa uskutočňuje pohyb voľných nosičov elektrického náboja. Zvyčajne 

prevládajú poruchy, ktoré majú najmenšiu hodnotu entalpie tvorby.  
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Elektrickú konduktivitu neovplyvňujú len poruchy ale aj teplota, pričom je možné 

namerané hodnoty pomerne dobre popísať Arrhéniovým vzťahom 

 

𝜎 =  𝜎0 ∙  𝑒−
𝑊

𝑘𝑇 ,              (3) 

kde W predstavuje celkovú aktivačnú energiu pre vznik a pohyb nosičov elektrického náboja, 

k je Boltzmanova konštanta, T je termodynamická teplota a 𝜎0 je predexponenciálny faktor 

[2]. 

                                     

 

Obr. 12 Závislosť elektrickej konduktivity vybraných polymérov na teplote (Arrhéniové 

súradnice). 1 – PVC (2·104 s), 2 – PVC (102 s), 3 – PETP , 4 - PA 6,6 , 5 – PVAC [2] 

Pri reálnych systémov sa pri zobrazení nemeraných hodnôt v semilogaritmickej 

mierke budú vyskytovať odchýlky, zlomy a v špeciálnych prípadoch aj prerušované zlomy od 

predpokladanej priamky. 

    

              Obr. 13 Závislosť jednosmernej elektrickej konduktivity na teplote reálneho systému [7] 
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 Pomocou experimentov sa zistilo, že závislosti v oblasti nízkych teplôt výrazne 

závisia od množstva a charakteru prímesí. Na základe experimentov sa zistilo, že existujú dva 

rozdielne mechanizmy elektrickej vodivosti a to vlastná a prímesová vodivosť [7]. Pre 

sledovanie a analýzu zmien vo vnútornom usporiadaní materiálu je vhodná oblasť prímesovej 

vodivosti v teplotných závislostiach jednosmernej, respektíve striedavej elektrickej 

konduktivity.  

 

6.2   Komplexná permitivita dielektrik  

 

I keď striedavá elektrická konduktivita dokáže do určitej miery zachytiť pochyb 

elektrických dipólov (viazané nosiče elektrického náboja), je potrebné pre zachytenie celého 

spektra elektrických dipólov zaviesť ďalšie dielektrické (nepriame sledovanie a analýza 

hlavne pohybu dipólov v materiály – dielektriku) metódy.  

 

Aby sme mohli sledovať a analyzovať vnútorné usporiadanie materiálu je nutné 

zviesť metódu takej veličiny, ktorá je schopná zachytávať pohyb dipólov v objeme vzorky 

a zároveň eliminovať deje na povrchu vzorky. Medzi takéto veličiny radíme komplexnú 

permitivitu a  komplexný elektrický modul, ktorému sa v tejto práci venovať nebudeme 

z dôvodu nulovej nadväznosti na praktickú časť. 

 

Komplexná permitivita je potom daná vzťahom 

 

𝜺∗ = 𝜺′ − 𝒊𝜺′′,  (4) 

kde ε' je reálna zložka identická s permitivitou materiálu a ε'' imaginárna zložka, ktorá určuje 

elektrické straty a i je imaginárna jednotka. Vzniknuté straty rozlišujeme na straty spôsobené 

v dôsledku polarizačných pochodov a straty vodivostné, ktoré vznikli pohybom voľných 

nosičov náboja, preto môžeme ε'' vyjadriť ako 

 

𝜺′′ = 𝜺′′𝒑𝒐𝒍 + 𝜺′′𝒗𝒐𝒅 = 𝜺′′𝒑𝒐𝒍 +
𝝈

𝝎𝜺𝟎
 ,                       (5) 

pričom σ je elektrická konduktivita, ω je kruhová frekvencia striedavého elektrického prúdu 

daná vzťahom 

 

𝝎 = 𝟐𝝅𝒇,                (6) 
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kde f je frekvencia striedavého elektrického prúdu. 

 

 Pomocou vzťahu (5) vieme určiť zložku určujúcu straty polarizačnými javmi. 

Príspevok 𝜺′′𝒗𝒐𝒅 je nepriamo úmerný frekvencii, z čoho vyplýva, že jeho podstata stúpa pri 

malých frekvenciách a pri vysokých frekvenciách môže platiť 𝜺′′ = 𝜺𝒑𝒐𝒍
′′ . 

 

Podobne má aj stratový súčiniteľ slúžiaci na vyjadrenie miery absorbcie výkonu 

v dielektriku dve zložky 

 

𝒕𝒈𝜹 =
𝜺𝒑𝒐𝒍

′′  

𝜺′
+

𝝈

𝝎𝜺𝟎𝜺′
 .              (7) 

 

Z dôvodu použitia zvolenej metodiky merania a meranej paralelnej schémy sme 

využívali nasledujúce vzťahy  

 

 

 

6.3 Elektrické meranie priamou metódou 

 

Metóda, ktorá sa využíva pre meranie teplotnej závislosti jednosmernej vodivosti. 

Nevýhodou tejto metodiky je obmedzená presnosť miliampérmetra. Obr. 14 zobrazuje 

schematické zapojenie podľa priamej metódy. 

 

Na základe tejto schémy pre odpor vzorky Rx môžeme použiť vzťah 

  

𝑅𝑥 =
𝑈𝑧

𝐼
, 

𝜺′ =
𝑪𝑷

𝑪𝟎
 ,  (8) 

𝜺′′ =
𝟏

𝑪𝟎𝝎𝑹𝑷
 ,  (9) 

𝝎 = 𝟐𝝅𝒇 ,  (10) 

𝜺′′ =
𝝈

𝝎𝜺𝟎
 →  𝝈 = 𝜺′′ 𝟐𝝅𝒇𝜺𝟎 ,  (11) 

𝝆 =
𝑹∙𝑺

𝒍
 , 𝝈 =

𝟏

𝝆
→ 𝝈 =

𝒍

𝑺∙𝑹
 ,  (12) 
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kde Uz  predstavuje napätie na zdroji jednosmerného napätia a I charakterizuje prúd 

prechádzajúci vzorkou.  

 

 

 

6.4 Meranie striedavej elektrickej vodivosti 

 

Obr. 15 popisuje schematické zapojenie zariadení na meranie teplotnej závislosti 

striedavej elektrickej vodivosti. 

 

Obr. 15 Schematické zapojenie pre meranie teplotnej závislosti striedavej elektrickej 

vodivosti: 1 – vzorka, 2 – termočlánok, 3 – milivoltmeter, 4 – RCL mostík, 5 – autotransformátor, 6 – 

vinutie ohrevu, 7 – ampérmeter  

Obr. 14 Schémetaické zapojenie podľa priamej metódy pre meranie teplotnej závislosti: 1 – 

zdroj jednosmerného napätia, 2 – vzorka, 3 – termočlánok, 4 – miliapérmeter, 5 – milivoltmeter, 6 – 

voltmeter, 7 – autotransformátor, 8 – vinutie ohrevu 
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7 CHARAKTERISTIKA SKÚMANÉHO PREPREGU 

 

Pre meranie sme použili prepreg spoločnosti Gurit s označením PH840 – 300 – 42. 

Jedná sa o prepreg tkaný z E – vlákien s termosetickou matricou a preimpregovanou 42% 

fenolitickou živicou s charakteristickým označením PH840. Vytvrdzovanie živice prebieha 

v teplotnom rozsahu 120 – 160 °C a to prostredníctvom lisu, vákua alebo autoklávu. Doba 

vytvrdzovania pri teplote 160 °C je 10 min.  

 

Tento typ prepregu sa vyznačuje výbornými mechanickými vlastnosťami, dlhou 

dobou skladovania, krátkou dobou vytvrdzovania a kvalitnou povrchovou úpravou. Teplota 

skleného prechodu Tg > 80 °C. Ako kompozitná štruktúra môže byť vystavený teplotnému 

rozhraniu od -55 až +80 °C. 

 

Tabuľka 1 Mechanické vlastnosti prepregu 

 

Teplota [°C] Pevnosť 

v ohybe [MPa] 

Modul pružnosti 

[GPa] 

Interlaminárne 

šmykové 

napätie [MPa] 

Zaťaženie 

ohybom [N] 

RT 450 22 18 850 

80 300 19 16 - 

 

Uplatnenie nachádza pri navrhovaní svetlých laminátov s kvalitnou povrchovou 

úpravou, v strojárstve, vojenskom a automobilovom priemysle ale tiež v železničnom odvetví 

pre výrobu okien a panelov využívajúcich sa pre stropy ale aj podlahy vlakových súprav.  
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8 POSTUP MERANIA ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTI PREPREGU 

 

8.1 Príprava vzorky  

 

Z prepregu, ktorý bol opatrený separačnou fóliou sme najprv pomocou lámacieho 

noža odrezali pás a odstránili separačnú fóliu (Obr. 16). Následne sme pás vrstvili, aby mala 

vzorka väčšiu hrúbku pre praktickejšie merania a manipulovanie. Takto navrstvenú vzorku 

sme opäť opatrili separačnou fóliou a s pôsobením tlaku a izbovej teploty nechali vytvrdnúť 

vo zveráku po dobu jedného dňa.  

 

         

 

                 Obr. 16 Rezanie prepregu a odstránenie separačnej fólie 

 

8.2 Postup merania teplotnej závislosti  

 

Pred umiestnením vzorky medzi kontakty kondenzátora (Obr. 17) sme na vzorku 

naniesli pre dosiahnutie lepšej vodivosti vrstvu grafitu Dag 500. Po umiestnení vzorky do 

kondenzátora nasledovalo zapojenie sondy a elektród, RLC metera FLUKE PM 6306 (Obr. 

18) a multimetra PeakTech 3415 (Obr. 19), pomocou ktorého sa kontinuálne merala teplota. 

Kondenzátor sme umiestnili na ohrievacie zariadenie, spustili prístroje a pri konštantnej 

frekvencii  f = 5000 Hz a dosiahnutí teploty T = 35 °C sme v počítači nastavili a spustili 
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program Fluke Power Peak. Meranie prebiehalo v teplotnom intervale 35 až 130 °C, počas 

ktorého sme prostredníctvom programu Fluke Power Peak zaznamenávali elektrický odpor R, 

teplotu  T a elektrickú kapacitu c.  

                

 

                 Obr. 17 Zapojený kondenzátor s ohrievacím zariadením     

    

                

                            Obr. 18 FLUKE PM 6306 RCL meter 
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                                   Obr. 19 Multimeter PeakTech 3415 

 

         

 

                                   Obr. 20 Meracia aparatúra 
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8.3 Grafické výsledky merania teplotnej závislosti  

 

 

         

 

                          Graf 1 Závislosť elektrickej kapacity na teplote 

 

 

         

 

                        Graf 2 Závislosť elektrického odporu na teplote 
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                 Graf 3 Závislosť elektrickej konduktivity na teplote  

 

 

Grafické znázornenie závislosti medzi reálnou zložkou, ktorá je identická 

s permitivitou materiálu ε' a teplotou. 

 

        

 

                                     Graf 4 Závislosť ε'  na teplote 
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Krivka zobrazujúca závislosť medzi imaginárnou zložkou, ktorá určuje elektrické 

straty ε'' a teplotou. 

 

          

 

                                   Graf 5 Závislosť ε'' na teplote 

 

 

8.4 Analýza výsledkov  

 

Študovaný materiál s označením PH840-300-42 spoločnosti Gurit pozostávajúci 

z fenolitickej živice s prepregovou hmotnosťou 525 +- 30 g·m-2, s vláknovou výstužou 

tvorenou E – sklom, väzbou 8H saténovou, obsahom živice 42 +-3% a teplotou skleného 

prechodu väčšou ako 80°C bol vzhľadom k týmto charakteristikám a nameraným hodnotám 

premietnutý pomocou grafických kriviek . 

 

 Na grafe 1 je vynesená závislosť elektrickej kapacity na teplote. Krivka na tomto 

grafe obsahuje dve maximá. Jedno je pri teplote 97°C a druhé nadobudlo hodnotu 115°C. 

Keďže je bod sklenej transformácie väčší ako 80°C, bude prvé maximu odpovedať 

pravdepodobne bodu sklenej transformácie. Následne prebieha sieťovanie vzorky v dôsledku 

teploty a pri teplote 115°C nastáva nasýtenie a maximum elektrickej kapacity, ktoré je 

sprevádzané s následným poklesom. Podobný priebeh zobrazuje graf 4, kde ε´ reprezentujúce 

množstvo dipólov, ktoré sa môžu orientovať v striedavom elektrickom poli. Tu máme 

možnosť pozorovať, že pri teplote cca 115°C dochádza zrejme k poklesu dipólov. Z toho 
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vyplýva, že reaktívne konce reťazcov sú už zviazané a nie sú schopné ďalej oscilovať 

v striedavom elektrickom poli. Maximum u teploty 97°C pozorované pri elektrickej kapacite 

v závislosti na teplote (graf 1) je menej výrazne ale druhé maximum z grafu 1 je dobre 

viditeľné aj na grafe 4, takže môžeme tieto výsledky považovať za konzistentné 

a vysvetliteľné pomocou dipólovej teórie.  Čo sa týka grafu 2 na ktorom sledujeme krivku 

elektrického odporu od teploty, pozorujeme tu pokles elektrického odporu s rastúcou teplotou, 

čo zodpovedá klasickému polovodičovému priebehu. Graf 3, kde je znázornená závislosť 

prirodzeného logaritmu elektrickej konduktivity (lnσ) na inverznej teplote vidíme, že 

elektrická vodivosť so zvyšujúcou teplotou narastá, čo sa podľa študovanej problematiky 

očakávalo. Z tohto pohľadu je zaujímavý graf 5 kde je vynesená závislosť ε´´ popisujúca 

množstvo voľných nosičov elektrického náboja v materiály, ktoré nám s rastúcou teplotou 

narastá a dosahuje maximum pri teplote 120°C.  

 

Graf 4 považujeme tiež za korektný v porovnaní  s bežnými trendmi pre polyméry, 

pretože ε´ s teplotou rastie čo je spôsobené tým, že množstvo dipólov rastie až do okamihu 

sieťovania, pričom dochádza k prudkému zväzovaniu a poklesu ε´ resp. k poklesu kapacity 

z grafu 1. 

 

 Na základe týchto skutočností môžeme konštatovať, že výsledky sú v súlade 

s očakávanými teoretickými predpokladmi a fyzikálnymi modelmi platnými pre dielektriká 

resp. polovodiče.  
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9 ZÁVER  

 

Prvou časťou bakalárskej práce je literárny prehľad, v ktorom je spracovaná literárna 

rešerš. V tejto rešerši bola venovaná pozornosť kompozitným materiálom a tým pádom aj 

matrici, vystužujúcim vláknam a v závere boli rozobraté technológie spracovania týchto 

materiálov. 

  

Druhým hlavným celkom je praktická časť. Táto časť zahŕňa už skúmaný materiál, 

v tomto prípade prepreg, jeho charakteristiku a využitie. Ďalej bol v práci popísaný princíp 

merania elektrickej vodivosti v polovodičoch a podrobne bola popísaná použitá aparatúra. 

Podstatou tejto časti práce bolo štúdium dielektrických vlastností prepregov, čo je 

prezentované grafickými výsledkami merania a následne popísané v analýze dielektrických 

parametrov fenolitického prepregu.  

 

V úplnom závere tejto bakalárskej práce môžeme skonštatovať, že namerané 

priebehy sú v súlade s očakávaniami vyplývajúcich z teoretických poznatkov a môžeme teda 

prehlásiť, že bakalárska práca splnila ciele ktoré boli definované v úvode práce.  
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