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ÚVOD 

Tlak na znižovanie hmotnosti dopravných prostriedkov núti konštruktérov používať nové 

postupy v konštruovaní, nové materiály, prípadne ich nové kombinácie.  Medzi progresívne materiály 

pri znižovaní hmotnosti dopravných prostriedkov nesporne patria už niekoľko desaťročí etablované 

kompozitné materiály. Ak sa tieto materiály vhodne skombinujú s inou skupinou materiálov (tzv. 

jadrových materiálov), môžu konštruktéri získať ešte ľahšie a tuhšie konštrukcie – tzv. sendvičové 

materiály.   

Kompozitné sendvičové štruktúry sa začínajú objavovať v leteckom priemysle v šesťdesiatych 

rokoch minulého storočia. Postupne sa rozširujú do iných oblastí priemyslu a čoraz častejšie ich 

možno vidieť i v ostatných odvetviach dopravného priemyslu. Samozrejme je to najmä pre ich 

priaznivý pomer váhy a tuhosti.  S ich obľubou stúpa i množstvo materiálov, ktoré je možné pri ich 

konštrukcii využiť. Ich potenciál sa zvyšuje neustálym vývojom nových materiálov a ich vzájomných 

kombinácii.  

Tieto materiály však prinášajú i isté nevýhody a konštrukčné  úskalia.  Jedným z nich je 

pomerne veľký počet materiálových rozhraní. Momentálne je k dispozícii nespočetne veľa  

materiálov, veľa  možností ich spájania, takže je možné vytvoriť i nespočetne veľa originálov a nových 

konštrukcií.  No nie každé spojenie prináša očakávané výsledky. Tento problém umocňuje i fakt, že 

doteraz neexistuje databáza  či už vstupných alebo výsledných materiálových kombinácii.  I táto 

práca má za cieľ získať nové poznatky o vlastnostiach sendvičových štruktúr a ich využitie 

v dopravnom priemysle.  

 

CIELE  DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Hlavným cieľom výskumu je experimentálne charakterizovať vplyv hrúbky, resp. počtu  

laminačných vrstiev (prepregov) na škálu mechanických a fyzikálnych  vlastností kompozitných 

sendvičových štruktúr. V rámci výskumu budú overené mechanické a  fyzikálne vlastnosti 

sendvičových štruktúr s rôznymi typmi jadier  (primárne voština z nomexového papiera typu T722 

rôznych hustôt, hliníková voština a PET pena) a kompozitovým poťahom na báze sklom vystuženej 

fenolickej matrice. Ďalšou úlohou výskumu je overiť navrhnuté materiálové zloženia pre dlhodobé 

kombinované zaťaženia teplom a vlhkosťou. Vybrané materiály sú vhodnými kandidátmi pre výrobu 

inteligentných sendvičových štruktúr použiteľných najmä pre  interiérové obkladové aplikácie 

v priemysle výroby dopravných prostriedkov pre hromadnú prepravu osôb (vlakové jednotky, 

električky, autobusy, hybridné vozidlá).   
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Postup pri riešení dizertačnej práce:                                         

 Návrh materiálového zloženia sendvičových konštrukcií pre daný účel (pre vybrané druhy 

zaťaženia)  

 Výroba série vzoriek kompozitných sendvičových materiálov pomocou technológie 

využívajúceho fóliového vaku a následného vytvrdenia bez použitia autoklávu 

 Overenie mechanických a fyzikálnych vlastností sendvičových konštrukcií za účelom ich 

využitia v konkrétnych aplikáciách dopravného priemyslu 

 Štúdium odolnosti navrhnutých sendvičových štruktúr voči rázovému namáhaniu    

 Štúdium spoľahlivosti sendvičových štruktúr po kombinovanom zaťažení teplom a vlhkosťou 

stanovením mechanických vlastností (pevnosť o ohybe) pred a po expozícii 

 Overenie horľavosti navrhnutého materiálového zloženia sendvičového panelu 

 Zhodnotenie  vplyvu hrúbky poťahu a zvoleného jadra na mechanické a ostatné fyzikálne 

vlastnosti  

 Spracovanie dát pre  konštrukčné účely, návrh a výroba konkrétnych materiálov, resp. 

výrobkov  

 

1 KOMPOZITNÉ SENDVIČOVÉ KONŠTRUKCIE 

1.1 Charakteristika kompozitných sendvičových konštrukcií 

Kompozitné sendvičové konštrukcie sú definované ako špeciálny typ vrstvených kompozitov, 

skladajúcich sa z dvoch tenkých, tuhých a pevných poťahov, medzi ktorými je umiestnené ľahké jadro 

s výrazne nižšími mechanickými vlastnosťami  v porovnaní s mechanickými vlastnosťami poťahu. 

Poťahy, alebo vonkajšie vrstvy sú k jadru prilepené, alebo spoj vzniká vytvrdením živice pri výrobe 

(napr. pri prepreg materiáloch)  [1,2]. 

 

Obr. 2.1.  Sendvičová konštrukcia [2] 
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Sendvičové konštrukcie so svojimi špecifickými vlastnosťami nachádzajú  uplatnenia najmä 

v dopravnom priemysle pri znižovaní váhy dopravných prostriedkov. Je logické, že prvé aplikácie 

pochádzajú z leteckého priemyslu. Výhodné vlastnosti akcelerovali ich vývoj a trh  na ich výrobu dnes 

ponúka nepreberné množstvo materiálov. Neustálym vývojom nových materiálov dochádza i 

k postupnému znižovaniu cien a tým robí sendvičové konštrukcie prístupné  i v iných dopravných 

odvetviach (najmä v lodnom a železničnom priemysle), a to pre ich ďalšiu výhodu  -  špecifickú 

tuhosť. Tá sa  výhodne využíva  na výrobky skôr veľkoplošného charakteru tj. rôzne obloženia 

(vnútorné či vonkajšie, stropné panely, priečky, podlahové panely atď.). Ak využijeme tvarovacie 

vlastnosti kompozitov a použijeme ho ako poťah sendvičovej konštrukcie, môže sendvičový materiál 

zásadne tvoriť i dizajn výrobku. Typickým predstaviteľom rýdzo dizajnových aplikácii sú čelné masky 

vlakových jednotiek, kde sa využíva ako jadro tvarovaná polymérna pena v kombinácii 

s kompozitným poťahom na báze polyester/sklo.   

Samozrejme nielen hmotnosť a tuhosť sú hlavnými výsadami sendvičových konštrukcií. Ich 

ďalšími výhodami môžu byť pri vhodnej kombinácii materiálov i tepelnoizolačné a zvukovo izolačné 

vlastnosti.   

Okruh výskumu je zameraný na materiály, ktoré nie sú certifikované pre letecký priemysel, no 

materiálové zloženie a princíp ich  spracovania je veľmi podobný technologickým postupom 

používaných v leteckom priemysle.   

Preto ako  primárny zdroj výskumu bola zvolená voština vyrobená z nomexového papiera pod 

označením T722 ako jadrový materiál. Voštiny vyrobené z tohto papiera majú len o málo nižšie 

mechanické vlastnosti od iných (leteckých) variant NOMEXu. Ako materiál poťahu bol pre jeho 

špecifické vlastnosti (horľavosť a ekonomickú dostupnosť) zvolený hlavne fenolický prepreg.  

Vzhľadom na možný veľký počet materiálových kombinácii sa materiál poťahu v rámci výskumu 

nemení, iba jeho množstvo vo forme vrstiev.  

2 MATERIÁLY  

Ako krycie vonkajšie vrstvy sendvičových konštrukcií sa používajú relatívne tenké a pevné 

materiály. Tieto materiály musia spĺňať technologické  požiadavky na výrobu sendvičových 

konštrukcií a zároveň funkčné požiadavky týkajúce sa odolnosti voči poveternostným vplyvom, vode 

(tesnosti voči pare), a taktiež musia byť schopné odolávať zaťaženiu, korózii a ohňu. Krycie vonkajšie 

vrstvy bývajú najčastejšie z hliníka, ocele alebo kompozitu [2].  
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Mechanické vlastnosti závisia od mnohých  faktorov, typu použitého vlákna a živice, formy 

vlákna, hmotnostného alebo objemového podielu vlákna, a samozrejme od technológie výroby. 

Najpoužívanejšie jadrové materiály v priemyselnej praxi môžeme rozdeliť na dve hlavných 

skupiny a to homogénne jadrá a štrukturálne jadrá.  

Homogénne jadrové materiály (drevo alebo polymérne peny) majú anizotrópne vlastnosti a 

používajú sa najmä pre ich dobré mechanické vlastnosti. Štrukturálne  jadrové materiály (voštiny, 

skladané alebo textilné jadrá) sa používajú  v leteckom priemysle vďaka ich veľmi nízkej váhe a 

vynikajúcim mechanickým vlastnostiam – najmä pevnosti v ohybe a v tlaku [3]. 

V kombinácii s kompozitnými poťahmi sa najviac využívajú voštiny (nomexové, hliníkové i 

plastové), peny  a prírodné materiály ako drevo, či korok. Ich výber závisí samozrejme od technológie 

výroby sendvičovej konštrukcie, použitia a ceny. Z hľadiska ich vlastností sa posudzuje najmä hustota,  

pevnosť v šmyku a tlaku, tepelné a zvukovo izolačné charakteristiky, či odolnosť voči ohňu [3]. K ich 

najväčším výhodám patrí nízka  hmotnosť a výborné mechanické vlastnosti, vztiahnuté na jednotku 

hmotnosti. Z hľadiska geometrie sa rozdeľujú  podľa veľkosti a tvaru buniek. Základný tvar bunky má 

pravidelný šesťuholníkový tvar, pričom sa rozlišuje tzv. pozdĺžny (L) smer a (W) smer. Prípadne sa 

používa i predĺžený tvar bunky v smere W (tzv. OX). Ten sa lepšie tvaruje vo W smere. 

Základ týchto druhov voštín tvorí impregnovaný materiál. Ako základný stavebný materiál 

voštín sa používajú rôzne druhy vlákien vo forme tkanín, prípadne papiera (substrátu): 

 sklenené vlákno 

 aramidové vlákno pod obchodným označením NOMEX®, rôznych konfigurácii 

 uhlíkové vlákno 

 

Obr. 2.2.  Tvary buniek voštinových materiálov [5] 



8 
 

V závislosti od použitia sa ako  impregnačný materiál  používa  fenolická, epoxidová alebo 

polyimidová živica.  Výsledná hustota voštiny je okrem rozmeru stavebnej bunky ovplyvňovaná práve 

množstvom (počtom) impregnácií.  Aramidové voštiny sa vyznačujú najnižšou hmotnosťou, vysokou 

odolnosťou voči ohňu, nízkymi dielektrickými vlastnosťami. Maximálna teplota použitia závisí najmä 

od použitého lepidla pri ich výrobe. Sklenené, alebo uhlíkové voštiny vykazujú  výborné mechanické 

vlastnosti,  sklenené v kombinácii s polyimidom odolávajú teplotám až do 400 ºC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pre letecké aplikácie sa hustota voštín pohybuje v hodnotách ± 10%, pri ostatných 

priemyselných aplikáciách  je tolerancia hustoty pomerne vysoká, a to až ±17% [5]. 

Polymérne peny sú vyrábané speňovaním tekutého alebo horúceho polyméru pomocou 

plynových bublín. Bubliny sa do tekutého polyméru pridávajú buď mechanickým miešaním alebo 

primiešavaním speňovadla. Speňovadlo môže byť na fyzikálnej alebo chemickej báze. Fyzikálne 

speňovadlá sú inertné plyny prípadne uhlík, vodík alebo dusík. Tieto plyny sa vháňajú do polyméru 

pod vysokým tlakom a ich rast v materiály je riadený redukciou tlaku. Chemické speňovadlá sú 

prísady, ktoré sa teplom rozkladajú, alebo vďaka chemickej reakcie uvoľňujú plyny. Po expanzii a 

stabilizácii sa polymér ochladí. Štruktúra polymérnych pien je tvorená buď uzatvorenými alebo 

otvorenými bunkami [1].  

Používajú sa rôzne druhy pien, medzi najpoužívanejšie patrí PUR, PET alebo SAN, prípadne 

v leteckej doprave je to PVC alebo pena na báze polyimidu pod obchodným označením „ROHACELL“.  

Polymérne peny nedosahujú mechanické vlastnosti voštín, avšak spoj medzi jadrom a poťahom je 

kvalitnejší a spoľahlivejší. Taktiež majú celý rad technologických výhod – sú jednoduchšie 

obrobiteľné, prípadne sa dajú tepelne tvarovať. Z technologického hľadiska sa používajú najmä pri 

technológiách, kde sa využíva mokrý proces, napr. pri technológii RTM, vákuovej infúzii  alebo pri 

pultrúzii.  

3 TECHNOLÓGIE VÝROBY SENDVIČOVÝCH ŠTRUKTÚR  

Výroba sendvičových materiálov na báze kompozitných poťahov je založená na výrobe 

samotných kompozitných materiálov. Prakticky všetky technológie, ktoré sa využívajú na výrobu 

plošných kompozitných výrobkov je možné za určitých podmienok využiť i na výrobu sendvičových 

štruktúr. Jedná sa o ručné laminovanie, vákuovú infúziu, prepreg technológiou, RTM technológiu, či 

hydraulické lisovanie. Najčastejšie sa však využíva prepreg technológia a hydraulické lisovanie.  

 

 



9 
 

3.1 Výroba  kompozitných sendvičových konštrukcií pomocou    

       vákuovacieho vaku  

Tento spôsob výroby je typický  pri výrobe tvarovaných, konkrétnych kompozitných 

sendvičových štruktúr. Na formu, ktorá je opatrená vrstvou separátoru sa ukladá najskôr materiál 

poťahu (najčastejšie vo forme prepregu), následne materiál jadra a znovu materiál poťahu.   Na 

materiál, ktorý tvorí výrobok, sa následne ukladajú podľa potreby rôzne  technologické materiály, tj. 

separačná fólia, odtrhová tkanina, odsávacia rohož a nakoniec vákuovacia fólia, ktorá sa utesní 

pomocou  tesniacej pásky na formu. Pomocou vákuovacieho ventilu a externého zdroja vákua sa 

aplikuje na formu a uložený materiál na nej, vákuum o hodnote – 0,8 MPa.  

 

Obr. 3.1. Schéma ukladania materiálov pri výrobe kompozitného sendviča metódou vákuovacej fólie 

[6] 

Podľa charakteru materiálu poťahu prebieha následne polymerizácia matrice, resp. adhéznych 

vrstiev. Pri prepregoch prebieha vytvrdzovanie v peci alebo v autokláve pri teplotách od 100 ºC do 

160 ºC, pri špeciálnych polyméroch  je to až 250 ºC. V prípade, že sa nevyužíva prepreg, ale tekutá 

živica  a suchá výstuž, vytvrdzovanie prebieha pri normálnych teplotách prostredníctvom iniciátoru, 

resp. tužidla.  

3.2 Výroba  kompozitných sendvičových konštrukcií lisovaním  

Lisovaním sa vyrábajú sendvičové dosky určené na ďalšie spracovanie, prípadne kompozitné 

sendvičové konštrukcie jednoduchých tvarov.  Ak sa pri lisovaní počíta s deformáciou jadra, hovoríme 

o  tzv. crush-core technology [8].  

Materiály sa kladú priamo na formu (resp. pracovné dosky lisu), následne sa pomocou 

hydraulického tlaku lisu aplikuje tlak a teplota. Pri permanentne temperovaných nástrojoch  sa 
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skladba sendviča pripravuje   mimo lisu, až  následne sa prenáša do formy (resp. pracovné dosky lisu). 

Je to možné však iba pri určitých materiáloch a určitých tvaroch.  

 

Obr. 3.2. Princíp výroby sendvičov lisovaním [6] 

 

4 EXPERIMENTÁLNA ČASŤ  

4.1 Použité materiály  

Ako základný materiál poťahu bol zvolený sklo-fenolický prepreg typu PH840-300-42, (výrobca 

Gurit, Nemecko). Materiál sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči pôsobeniu ohňa, má relatívne dobré 

mechanické vlastnosti a vytvrdzuje v širokom rozsahu teplotných režimov [9].  Uplatňuje sa najmä v 

leteckom a železničnom priemysle, pre výrobu interiérových aplikácii.  

Pre hybridné druhy poťahu pol použitý epoxy-aramidový prepreg typu IMP 530 talianskeho 

výrobcu Impregnatex. Typické vlastnosti použitých prepregov uvádza tabuľka 4.1. 

Tab. 4.1. Materiálové charakteristiky poťahu [9] 

Označenie Typ 
výztuže 

Typ 
matrice 

Obsah 
matrice 

[%] 

Tg 

 

[°C] 

Pevnosť 
v ohybe 

[MPa] 

Modul 
v ohybe 

[GPa] 

PH840-300-42 sklo/tkanina 

satén/280 g/m2  

fenolická 42 >80 450 22 

IMP 530  aramid/tkanina 

plátno/200 g/m2 

epoxidová 42 120 148/170 35-40 

 

Ako jadrový materiál pre výrobu vzoriek bola zvolená voština s aramidového papiera Nomex® 

typu T 722 pod obchodným označením CORMASTER C2, výrobcu Schűtz (Nemecko). Voštiny 

z nomexového papiera sú  charakteristické svojou nízkou mernou hmotnosťou, tepelnou stabilitou a 

odolnosťou  voči pôsobeniu ohňa [7]. 
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Ďalším použitým jadrovým materiálom je PET pena (polyetyléntereftalát) s uzavretými 

bunkami, ktorá sa vyznačuje dobrou únavovou životnosťou, veľmi dobrou teplotnou stabilitou a 

chemickou odolnosťou, je možné ju recyklovať.  Posledným typom jadrového materiálu je hliníková 

voština typ ECM, výrobcu  Eurocomposites  (Luxembursko). Špecifické vlastnosti jednotlivých 

jadrových materiálov uvádza tabuľka 4.2.  

Tab. 4.2. Materiálové charakteristiky jadrových materiálov [10, 11] 

Označenie Typ  
materiálu 

Veľkosť  
bunky 
[mm] 

Hustota 
 

[kg/m3] 

Pevnosť v šmyku 
 L/W-smer 

[MPa] 

Modul v šmyku 
 L/W-smer 

[MPa]  

C2-3,2-32 Nomex® T 722 3,2 32 0,6/0,42 17/25 

C2-3,2-48 Nomex® T 722 3,2 48 1,2/0,7 36/24 

C2-3,2-64 Nomex® T 722 3,2 64 1,6/1,95 50/35 

C2-3,2-80 Nomex® T 722 3,2 80 1,75/1,0 56/32 

C2-4,8-64 Nomex® T 722 4,8 80 1,6/0,85 50/27 

C2-6,4-64 Nomex® T 722 6,4 80 1,35/0,72 46/23 

ECM -4,8-77 
Al  Zliatina  

5003 (AlMnCu) 
4,8 77 2,25/1,52 456/265 

AIREX T90.100 PET - 100 0,8 20 

 

4.2 Konštrukcia vzoriek  

Konštrukcie základných a hybridných vzoriek sú zobrazené na obr. 4.1. Pri základných vzorkách 

bol použitý výlučne fenolický prepreg so sklenou výstužou, u hybridných vzoriek sú definované vrstvy 

nahradené epoxidovým prepregom so sklenou výstužou. Označenie A, B, C (resp. AH, BH, CH u 

hybridných konštrukcií) prislúcha konštrukcii poťahu, druh, typ a hrúbka jadra je variabilná a je 

uvedená v konkrétnom popise (tabuľka, graf, text…).   

 

Obr. 4.1. Konštrukcia základných vzoriek 
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4.3 Spôsob výroby vzoriek 

Sendvičové panely boli vyrobené technológiou Vaccuum bag technology, popísanou v kapitole 

3.1. Vytvrdzovanie sendvičových konštrukcií  prebiehalo vo vytvrdzovacej peci LAC typ SV11900/25, 

v základnom vytvrdzovacom režime  3 hodiny   pri teplote 130 ºC. Pre zabezpečenie ideálnej 

impregnácie poťahu a vytvorenie spoja medzi voštinou a poťahom (vzlínanie živice po stenách bunky) 

trval vzostup na túto teplotu 60 min. Detailný pracovný diagram základného vytvrdzovacieho procesu 

uvádza obr. 4.2. Aby nedochádzalo k prebytočnému úbytku živice v konštrukcii počas procesu 

impregnácie, bol ako separačný film použitý typ Wrighlon 3900 hrúbky 30 μm s celkovou perforáciou 

na plochu 0,14 %. Z vyrobeného panelu boli pomocou vodného lúča narezané  testovacie vzorky  

príslušných rozmerov. 

 

Obr. 4.2.  Vytvrdzovací cyklus č. 1 pri výrobe vzoriek  
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5 VÝSLEDKY EXPERIMENTOV A DISKUSIA 

Sendvičové kompozitné konštrukcie boli v rámci experimentálnej činnosti podrobené 3 typom 

namáhania:  

 statickému namáhaniu  (namáhanie trojbodovým ohybom) 

 rázovému namáhaniu (dynamické rázové testy) 

 tepelnému namáhaniu, resp. namáhaniu požiarom  

Popis a výsledky jednotlivých experimentov z uvedených oblastí sú následne popísané  v troch 

nasledujúcich kapitolách (5.1, 5.2, 5.3). 

5.1 Ohybové charakteristiky sendvičových konštrukcií 

Testovanie pripravených vzoriek prebiehalo podľa americkej normy ASTM C-393 

zaoberajúcou sa konkrétne ohybovým správaním sendvičových konštrukcií. Skúška bola vykonaná na 

testovacom stroji ZWICK 1456 pri teplote 20±2 °C. Vzorky boli vystavené výlučne trojbodovému 

ohybu, pričom vzdialenosť podpier bola 150 mm.  

5.1.1  Ohybové charakteristiky sendvičových konštrukcií  - vplyv hrúbky 

poťahu   

 Jedným z hlavných cieľov dizertačnej práce je experimentálne sledovať vplyv hrúbky poťahu, 

resp. počtu laminovaných vrstiev na základné mechanické vlastnosti. Vychádzame z ohybovej 

pevnosti základného nosníka konštrukcie A, tvoreného voštinovým jadrom „potiahnutým“ z každej 

strany dvoma vrstvami vybraného prepregu. Zvyšovaním ďalších vrstiev v konštrukcii sa mení celý rad 

nielen mechanických, ale i fyzikálnych vlastností. Pre sledovanie vplyvu hrúbky poťahu na ohybové 

charakteristiky bola v prvej fáze výskumu vybraná voština vyrobená z nomexového papiera s 

jednotnou hrúbkou jadra 8 mm a jednotnou geometrickou konštrukciou – veľkosťou oka 3,2 mm. 

Ako ďalší posudzovaný jadrový materiál v sendvičových konštrukciách bola použitá PET pena 

AIREX T90, taktiež hrúbky 8 mm a hustoty 100 kg/m3. Vplyv hrúbky poťahu bol sledovaný na 

voštinách rôznych hustôt a to (32, 48, 64 a 80) kg/m3. 

Vývoj predpokladaného nárastu pevnosti so zvyšovaním hrúbky poťahu je vyjadrený grafom 

5.1. Rozdiel ohybovej pevnosti medzi konštrukciami A a B sa pohybuje v rozmedzí  21,95 % až 38,77 

%, ďalší nárast pevnosti konštrukcií typu C je nižší, a to na úrovni 2,85 % až 16,27 %. 
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Graf. 5.1. Vplyv typu poťahu A, B,C na pevnosť sendvičovej konštrukcie. Použité jadro -  voština typu 

C2, s jednotnou  veľkosťou oka 3,2 mm a rôznou hustotou   -  (32, 48, 64, 80) kg/m3, orientácia L  a 

PET pena (80 kg/m3)  

  

Zvyšovaním hrúbky poťahu sa  hodnota ohybového  modulu Eo taktiež zvyšuje (graf. 5.2), u 

konštrukcií B v porovnaní s konštrukciou A priemerne o 26,81 %, u konštrukcií C v porovnaní s 

konštrukciou B je nárast nižší, na úrovni 11,57 %.  

 

Graf 5.2. Vplyv typu poťahu  (A, B,C) na efektívny ohybový modul sendvičovej konštrukcie – použité 

jadro  -   voština typu C2,  s jednotnou  veľkosťou oka 3,2 mm a rôznou hustotou   -  (29, 48, 64, 80) 

kg/m3, orientácia L a PET pena (90 kg/m3)  

Z hľadiska typu porušenia boli zaznamenané v konštrukciách väčšinou šmykové porušenia 

voštiny, u konštrukcii A nastávalo porušenie na dolnej strane zvrchu zaťažovanej konštrukcie (obr. 

5.3).  
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Obr. 5.1. Typické porušenie sendvičovej konštrukcie typu A  

 S cieľom zvýšiť odolnosť sendvičových konštrukcií voči rázovému namáhaniu boli vyrobené 

konštrukcie s hybridným poťahom pod označením AH, BH, CH. Tieto konštrukcie obsahujú namiesto 

vrstvy fenolického prepregu so sklenou tkaninou epoxidový prepreg  s aramidovou tkaninou plošnej 

hmotnosti 200 g/m2. Táto vrstva bola vždy orientovaná pod uhlom ±45º. V konštrukcii typu A a B bola 

použitá 1 vrstva, v konštrukciách typu C boli použité 2 vrstvy prepregu s aramidovou tkaninou. Ako 

jadrový materiál bola použitá nomexová voština typu C2-3,2-80. Konkrétna skladba hybridných 

konštrukcií je zobrazená na obr. 5.4.   

 

Obr. 5.2. Konštrukcia vzoriek s hybridným poťahom  

 Vývoj pevnosti v ohybe a ohybový modul hybridných konštrukcií uvádzajú grafy č. 5.3. a č. 5.4.  

U hybridných konštrukcií je možné pozorovať u všetkých troch konštrukcií výraznejšie poklesy 

ohybovej pevnosti (A=32,87 %, B=19,85 %, C=17,26 %) i efektívneho ohybového modulu (A=20,61 %, 

B=15,38 %, C=25,99 %). 
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Graf.5.3. Vplyv hybridného druhu poťahu  AH, BH,CH na pevnosť  sendvičovej konštrukcie – použitá 

voština typu C2-3,2-80, (orientácia L) 

 

Graf. 5.4. Vplyv hybridného druhu poťahu  AH, BH, CH na efektívny ohybový modul sendvičovej 

konštrukcie – použitá voština typu C2-3,2-80, orientácia L   

U hybridných konštrukcií dochádzalo pri vzorkách s orientáciou voštiny L k porušeniu 

horného poťahu tlakom a pri vzorkách s orientáciou W k porušeniu jadra šmykom. Pri vzorkách 

s orientáciou W bolo pozorované i porušenie telies tlakom v hornom poťahu, čo možno vysvetliť 

nízkou pevnosťou kevlarovej výstuže v tlaku.   

 

5.1.2 Ohybové charakteristiky sendvičových konštrukcií  - vplyv teploty 

vytvrdzovania  

 Teplotný režim a podmienky  vytvrdzovania kompozitných materiálov sú dôležitými 

technologickými parametrami vplývajúcimi na ich  výsledné mechanické vlastnosti [85]. Keďže 

skúmané sendvičové konštrukcie sú vyrábané v jednom technologickom kroku s kompozitným 

poťahom, podmienky vytvrdzovania polymérnej matrice kompozitu môžu následne ovplyvňovať 

vlastnosti celej sendvičovej konštrukcie. V našom prípade sendvičových konštrukcií nevyužívame 

žiadny prídavný adhézny film), preto práve matrica z kompozitného poťahu (prepregu) sa zásadne 
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podieľa na vytvorení spoja poťah-jadro. Je predpoklad, že množstvo matrice, ktoré vytvára spoj, sa  

mení v závislosti od hrúbky poťahu.  Zvyšovaním teploty fenolická živica v B-stave znižuje svoju 

viskozitu, pri teplotách okolo 80 -90 ºC začína tiecť a z poťahu vzlína po povrchu stien buniek voštiny. 

Je preto  vhodné nastaviť teplotný režim tak, aby časť polymérnej matrice z prepregu bola 

transportovaná v určitý čas na rozhranie poťah, resp. sklenená tkanina-voština. Pri výrobe kompozitu 

pre sendvičovú štruktúru nie je primárna snaha nielen o najlepší pomer výztuž-matrica  v kompozite, 

ale zároveň o optimalizáciu pevnosti rozhrania poťah-jadro. Na obr. 5.3 možno sledovať situáciu 

rozloženia fenolickej živice v priereze sendvičovej konštrukcie. 

 

Obr. 5.3. Distribúcia fenolickej matrice v priereze jednotlivých konštrukcií 

 I pre túto skutočnosť bol  sledovaný vplyv celkovo troch vytvrdzovacích cyklov na ohybové 

charakteristiky sledovaných konštrukcií. Ich priebeh je zobrazený na obr. 5.4. Vplyv teploty 

vytvrdzovania bol na pevnosť každej sledovanej konštrukie rôzny. Pri konštrukciach A a B bola 

najvyššia pevnosť zaznamenaná u cyklu 1 (130 ºC), avšak u konštrukcii C bola zaznamenaná u tohoto 

cyklu naopak  najnižšia hodnota. Ako je zrejmé z grafu 5.3., najväčší rozptyl hodnôt pevností bol 

zaznamenaný u konštrukcií typu C, najnižšií u konštrukcií typu B.   

 

Obr. 5.4. Alternatívne vytvrdzovacie cykly 
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Graf. 5.5. Vplyv vytvrdzovacích cyklov na ohybovú pevnosť  konštrukcií A, B, C. (Použité jadro – voština 

C2-3,2-80/orientácia L) 

Z hľadiska vplyvu na ohybový modul sa javí ako najvhodnejší vytvrdzovací cyklus č. 2. (graf č. 

5.6). Konštrukcie A a B vyrobené v tomto režime dosahovali najvyššie hodnoty ohybových modulov 

z hľadiska danej konštrukčnej skupiny, u konštrukcii C bol dosiahnutý ohybový modul týmto režimom  

takmer identický s vytvrdzovacím cyklom č. 3.  Priemerne boli hodnoty ohybových modulov vyrobené 

v tomto režime (110 ºC ) v porovnaní s vytvrdzovacím cyklom  č. 1 (130 ºC) vyššie o  5,51 %.   

Všetky  konštrukcie vyrobené v teplotnom režime č. 1 (130 ºC)  vykazovali najnižšie  hodnoty 

ohybového modulu. Celkovo však možno konštatovať, že všetky zmeny sú len málo výrazné a sú na 

hranici chýb merania  ohybového modulu.    

 

Graf. 5.6. Vplyv vytvrdzovacích cyklov na ohybový modul   konštrukcií A, B, C.       

            (Použité jadro – voština C2-3,2-80/orientácia L)  
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5.1.3 Ohybové a pevnostné charakteristiky sendvičových konštrukcií  -         

          vplyv klimatického zaťaženia  

Sendvičové štruktúry pozorovaných typov A, B, C v nomexovou voštinou typu C2-3,2-64 boli 

zaťažované v klimatickej komore pri teplotnom a vlhkostnom  režime podľa obrázku 5.5. Tento režim 

bol opakovaný 10x.  Uvedený cyklus kopíruje možné klimatické zaťaženie konštrukcií v interiéri 

dopravných prostriedkov.  

 

Obr. 5.5. Priebeh klimatického zaťaženia sendvičových konštrukcií 

Ako je zobrazené na  obr. 5.6, boli porovnávané sendvičové štruktúry  vyrobené s otvorenou 

a uzatvorenou hranou (tzv. otvorená a uzatvorená štruktúra). Po zaťažení v klimatickej komore boli 

vzorky s uzatvorenou štruktúrou orezané na používaný testovaný  rozmer (210x45mm )  a podrobené 

ohybovému testu.  

 

Obr. 5.6  Otvorená  a uzatvorená štruktúra sendvičovej štruktúry pri klimatickom zaťažení  

Z nameraných hodnôt pevnosti v smere L vyplýva mierny  nárast pevnosti, u otvorených  

konštrukcií A a C, a to  konkrétne  2 %, resp. u konštrukcii C o 6,9 %, len u otvorenej konštrukcii typu 

B bol zaznamenaný mierny pokles pevnosti o 0,3%., čo sú hodnoty v rámci chýb merania.                                    

U uzatvorených konštrukcií môžeme pozorovať nárast pevnosti u konštrukcii typu B  o 11,3 % a u 
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konštrukcii typu C o 11,8 %. U uzatvorenej  konštrukcii typu A sa pevnosť zmenila iba nepatrne, a to 

znížením o 0,15 %. Uvedené zmeny zobrazuje graf č. 5.7.  

 

Graf. 5.7. Ohybová pevnosť sendvičových konštrukcií pred a po klimatickom zaťažení. 
Použitá voština C2-3,2-64 (orientácia L) 

Predpokladané zníženie ohybovej pevnosti sa výraznejšie prejavilo iba v smere W a to u 

otvorených konštrukcií typu B o 9,2 % a typu C o 6,3% (u otvorenej konštrukcii A bol zaznamenaný 

nárast o 2,5 %). U zatvorených konštrukciách bolo zníženie pevnosti ešte výraznejšie a to o 9 % (typ 

A), 15,1 % (typ B) a 10,5 % u typu C (obr. 5.8).  Vplyv klimatickej záťaže je teda v smere L  minimálny, 

v smere W vykazuje mierne klesajúcu tendenciu. 

 

Graf. 5.8. Ohybová pevnosť sendvičových konštrukcií pred a po klimatickom zaťažení. 
Použitá voština C2-3,2-64 (orientácia W) 

 

Ohybový modul po danom klimatickom zaťažení má pri orientácii voštiny W klesajúcu 

tendenciu u všetkých konštrukcií, taktiež u konštrukcie A pri orientácii L.  Ďalej pri orientácii voštiny 
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v smere L a otvorenej konštrukcii má modul nižšie hodnoty, naopak u uzatvorených konštrukciách 

vykazuje nepatrný nárast. Zmeny sú  uvedené na    grafoch č 5.9 a 5.10. Aj v tomto prípade je však 

vplyv klimatických podmienok s orientáciou voštiny L zanedbateľný. 

 

Graf. 5.9. Ohybový modul sendvičových konštrukcií pred a po klimatickom 
zaťažení. Použitá voština C2-3,2-64 (orientácia L) 

 

 

Graf. 5.10. Ohybový modul sendvičových konštrukcií pred a po klimatickom zaťažení. 
Použitá voština C2-3,2-64 (orientácia W) 

 Z uvedených výsledkov možno konštatovať, že dlhodobé pôsobenie uvedených klimatických 

podmienok má  len veľmi malý vplyv na ohybové charakteristiky sendvičových konštrukcií pri 

orientácii voštiny v smere L. Pri orientácii voštiny W pravdepodobne je viac atakovaný spoj 

jednotlivých vrstiev nomexového papiera vo voštine, pričom na ich ochranu nemá výrazný vplyv 

počet vrstiev prepregu, ani ochrana otvorených hrán ľahkou polymérnou penou typu AIREX T90.100. 
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5.2 Rázové namáhanie sendvičových konštrukcií  

Vzhľadom ku špecifickým komponentom (tenkému poťahu a ľahko deformovateľnému jadru) 

vykazujú sendvičové konštrukcie  malú odolnosť voči rázovému namáhaniu v priečnom smere.                     

I napriek iným atraktívnym vlastnostiam sa často pre tento nedostatok v priemyselných aplikáciách 

neuplatňujú, resp. iba v obmedzenej miere.  Z týchto dôvodov je nutné definovať vplyv typu a hrúbky 

jadrového materiálu, taktiež variabilitu  hrúbky poťahu na odolnosť voči poškodeniu pri rázovom 

namáhaní týchto materiálov. Pri  posudzovaní  rozsahu a mechanizmu poškodenia vzorky po ataku 

padajúceho telesa je možné definovať hypotézy poškodenia a stanoviť následné opatrenia pri 

konštrukcii sendvičových materiálov.  

Súbor vzoriek bol podrobený testovaniu  podľa normy ISO  6603-2, na zariadení    ZWICK 1456, 

Bol zvolený impaktor v tvare pologule s polomerom 10 mm, dopadová rýchlosť  impaktoru sa 

pohybovala medzi 1,55 a 1,65 m.s-1, teplota počas skúšky bola 20±2 ºC. V priebehu testu sa 

vyhodnocovala maximálna nárazová sila. Boli zvolené dve hodnoty dopadovej energie 30 J a 60 J.  

Počas nárazových testoch boli hodnotené sendvičové konštrukcie s premenlivou hrúbkou poťahu 

(konštrukcie A, B, C), pričom primárnym cieľom bolo stanoviť vplyv hrúbky poťahu i typu jadra na 

rázovú odolnosť sendvičových konštrukcií.  

Pri sendvičových konštrukciách hrúbky rádovo 10 mm bol posudzovaný vplyv celkovo 6 typov 

jadrových materiálov a to 3 typy nomexových voštín s hustotou (32 kg/m3, 48  kg/m3a 64 kg/m3, 1 typ 

hliníkovej voštiny hustoty 77 kg/m3 a jeden typ polymérnej peny AIREX T90.100. Hodnoty maximálnej 

sily vyvinutej v priebehu nárazu sú zobrazené na grafe č. 5.11, grafický záznam priebehu testu je 

zobrazený na obrázkoch 5.7 až 5.9.  

 

Graf. 5.11 Prehľad maximálnej sily pri rázovom teste 

Sendvičové konštrukcie s jadrom hrúbky tc=9 mm a tc=10 mm 
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Z  pohľadu vplyvu hrúbky možno pozorovať zvyšovanie nárazovej sily so zvyšujúcou sa 

hrúbkou poťahu. Tento jav je možné pozorovať u všetkých konštrukcií vyrobených z nomexového 

jadra i polymérnej peny, pri oboch hodnotách dopadovej energie.  Je badateľný väčší nárast 

nárazovej sily medzi konštrukciami A a B ako medzi konštrukciami B a C. Taktiež nie sú badateľné 

výrazné rozdiely medzi hustotou, či veľkosťou oka použitých voštín.  

Z hľadiska typu použitého jadrového materiálu najvyššie hodnoty nárazovej sily vykazujú 

konštrukcie s polymérnym jadrom v porovnaní so všetkými ostatnými jadrovými materiálmi, naopak 

u konštrukcií s hliníkovou voštinou sú zaznamenané najnižšie hodnoty. Vplyv poťahu u tohto typu 

jadra nie je možné pre nedostatok dát vierohodne vyhodnotiť.   

Z nameraných výsledkov vyplýva, že na hodnotu maximálnej nárazovej sily má výrazný vplyv 

použité jadro. Následne možno odolnosť zvyšovať zmenou konštrukcie poťahu, najefektívnejšie pri 

konštrukciách s polymérnou penou (nárast odolnosti konštrukcie typu A oproti konštrukcii B je                  

o 36,86 % u dopadovej energii 30 J, resp. o takmer 84 % u dopadovej energii 60J), čo je viditeľné i 

z grafických záznamov priebehu skúšky. 

,  

Obr. 5.7. Priebeh prierazovej skúšky s jadrovým materiálom Nomex C2-3,2-64 s rôznou konštrukciou 

poťahu (A,B,C)  
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Obr. 5.8. Priebeh prierazovej skúšky sendvičovej konštrukcie s hliníkovou voštinou  s rôznou 

konštrukciou poťahu (A,B,C)  

 

Obr. 5.9. Priebeh prierazovej skúšky sendvičovej konštrukcie s jadrom  Airex T90.100 a rôznou 

konštrukciou poťahu (A,B,C) 

Po skúške bola vizuálne zhodnotená poškodená sendvičová štruktúra.  Poškodenia vyplývajúce 

z nárazových skúšok zahrňuje poškodenie horného poťahu a dolného poťahu (okrem konštrukcií C), 

deformáciu jadra, poškodenie rozhrania poťah-jadro i delamináciu poťahu. Prehľad poškodení uvádza 

obr. 5.10. 
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Poškodené vzorky s nomexovou voštinou i polymérnou penou vykazujú úzko lokalizovanú 

poškodenú plochu kruhového prierezu s približnými rozmermi vnikajúceho telesa. Rozsah poškodenia 

konštrukcií s hliníkovou voštinou je väčší, a to vzhľadom na väčšie poškodenie rozhrania poťah-jadro. 

Samotný kompozitný poťah vykazuje poškodenia vo forme zlomených vlákien v tvare dvoch 

navzájom kolmých osí, čo korešponduje s uložením prepregu v poťahu v orientácii 0/90º. Taktiež je 

v poškodenej oblasti viditeľná delaminácia jednotlivých vrstiev poťahu. 

 

 Obr. 5.10. Deformácia sendvičových panelov s rôznym typom jadra hrúbky tc=9 mm  

5.2.1 Konštrukcie s hybridným poťahom   

Vplyv hybridného poťahu bol sledovaný i v rámci  prierazových testov. Porovnanie so 

základnými konštrukciami poťahu je uvedené na grafe č. 5.12. U konštrukcie A je pozorovaný pokles 

odolnosti o 4,56 %, u konštrukcii B je to naopak nárast o 12,39 % a konštrukcii C o  13,95 %.  

 

Graf. 5.12 Prehľad maximálnej sily pri rázovom teste u hybridných konštrukcií 
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5.3 Horlavosť sendvičových konštrukcií  

 

Reakcia kompozitných materiálov na pôsobenie ohňa závisí od mnohých parametrov, či už 

externých (teplota, obsah kyslíka), alebo interných, súvisiacich so zložením kompozitu (typ matrice, 

obsah typ a forma výstuže).   

Pri pôsobení plameňa, resp. tepla na vzorku materiálu  začne  po prekročení kritickej teploty 

polymérna matrica mäknúť a následne sa začne tepelne rozkladať. Pri tepelnom rozkladaní matrice 

sa uvoľňujú plyny. Uvoľňujúce  sa plyny z  rozkladajúceho sa kompozitu vstupujú do zóny horenia, 

reagujú s kyslíkom, pričom dochádza ku  vznieteniu a následnému horeniu  kompozitu [50].    

Proces horenia na rozhraní povrchu vzorky  a plameňa zahŕňa celý rad exotermických reakcií, 

ktoré generujú teplo. Teplo uvoľnené spaľovaním uvoľňujúcich sa horľavých plynov následne 

prispieva k rozvoju ohňa, čím sa zvyšuje teplota  a ďalšie šírenie plameňa [51]. Obr. 5.10.  zobrazuje 

základné procesy  pri horení kompozitných materiálov. 

 

Obr. 5.11.Procesy pri horení kompozitných materiálov [50] 

 

Situácia pri horení kompozitných  sendvičových materiálov je obdobná, je však nutné zohľadniť 

príspevok jadrového materiálu, prípadne adhéznej vrstvy [54]. Pre ich špecifickú štruktúru aj ich  

správanie sa v požiarnej situácii je rozdielne ako  monolitických kompozitných  aplikácií [55].  

V prvotných fázach požiaru je plameňom emitovaný tepelný tok čiastočne absorbovaný 

a následne vedený testovaným materiálom. Množstvo vedeného tepla je determinované tepelným 

tokom a tepelnou vodivosťou vzorky. Vzhľadom na nízku tepelnú vodivosť sendvičových materiálov je 

však v ich prípade pozorovaný  pomerne vysoký tepelný gradient medzi plameňom atakovaným 

a neatakovaným povrchom. Práve tenká vrstva poťahu je teda enormne tepelne namáhaná 
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v prvotných fázach požiaru, v neskorších  fázach má prioritný vplyv na vývoj požiaru ľahké jadro. Na 

požiarnu odolnosť sendvičových štruktúr má vplyv teda viacero faktorov : 

 materiál poťahu,  

 materiál  a konštrukcia jadra,  

 hustota jadra,  

 hrúbka poťahu,  

 hrúbka jadra, 

 adhézna vrstva.   

Test požiarnej odolnosti materiálov na kónickom kalorimetri patrí medzi najprogresívnejšie 

skúšobné postupy testovania v rámci požiarneho skúšobníctva. Hlavným účelom tohto testu je 

stanovenie rýchlosti uvoľňovania tepla pri tepelnom namáhaní horľavých materiálov. Je 

to   dynamická kalorimetrická metóda, poskytujúca celú radu významných údajov popisujúcich 

priebeh horenia od zapálenia vzorku až po jeho uhasnutie [68]. 

Práve pomocou parametra rýchlosti uvoľňovania tepla HRR (z ang. Heat Release Rate) je možné 

klasifikovať priebeh horenia (obr. 6.1).  Ďalej je možné opticky zaznamenávať hustotu dymu, 

prípadne je možné pomocou plynových analyzátorov zaznamenávať i koncentrácie spalín CO, CO2, 

HCl atď. Skúška končí po zhorení vzorky, resp. ak sa zníži rýchlosť hmotnostného úbytku pod určitú 

minimálnu hodnotu. Na základe dát z kónického kalorimetra je možné predikovať i parameter šírenia 

ohňa [73]. 

 

Obr. 5.12. Klasifikácia priebehu horenia [61] 
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5.3.1 Požiarne charakteristiky -  vplyv hrúbky poťahu  

 

Na kónickom kalorimetri boli testované vzorky s jadrom s nomexovou voštinou a poťahom 

skladajúcim sa s 2, 3 alebo 4 vrstiev (typy konštrukcií A, B C) fenolického prepregu PHG840-300. Boli 

sledované 2 typy jadier a to C2-3,2-32 a C2-3,2-80, teda jadrá s výrazne rôznou hustotou. V prvej fáze 

testov na kónickom kalorimetri boli  vzorky bez akejkoľvek povrchovej úpravy, teda atakovaná plocha 

plameňom bol iba fenolický poťah, z hľadiska výroby je to vždy hladká strana dotýkajúca sa pri výrobe 

formy.  

 

Graf. 5.13. Čas vznietenia sendvičových konštrukcií A, B, C pri rôznych typoch jadrových materiálov 

hrúbky tc=8 mm 

 

 

Graf. 5.14. Maximálna priemerná rýchlosť uvoľňovania tepla (MARHE) sendvičových konštrukcií  A, B, 

C, resp. AH, BH, CH a (MARHE) pri rôznych typoch jadrových materiálov hrúbky tc=8 mm 
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Čas iniciácie (vznietenia) vzorky sa so zvyšujúcim sa počtom laminačných vrstiev predlžuje. 

Sendvičový materiál s voštinovým jadrom typu C2-3,2-29 konštrukcie B vykazuje o 26 % dlhší čas 

vznietenia a konštrukcie  C až o 73 % dlhší čas  v porovnaní s konštrukciou A.  Tento trend je 

pozorovaný i u materiálu s polymérnym jadrom AIREX T90.100 (Graf. 5.13).  

So zvyšujúcim sa počtom vrstiev sa zvyšuje i maximálna priemerná rýchlosť uvoľňovania tepla 

(MARHE – Maximum average release of heat emision) (Graf. 5.14).  Priebeh  rýchlosti uvoľňovania 

tepla počas testu je možné vidieť na obr. 5.13. 

Na základe týchto skutočností môžeme predpokladať, že fenolický prepreg tvorí akúsi 

bariérnu vrstvu, ktorá s jej zväčšujúcou sa hrúbkou predlžuje čas vznietenia celej konštrukcie, zároveň 

však so zvyšujúcou sa hrúbkou a hmotnosťou vzorky stúpa i rýchlosť uvoľňovania tepla.  

 

Obr. 5.13. Priebeh rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR) a priemernej  rýchlosti  uvoľňovania tepla (AVHR) 

sendvičových konštrukcií  A, B, C s nomexovým jadrom C2-3,2-32  hrúbky tc=8 mm bez povrchovej 

úpravy  
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Čas vznietenia i maximálna priemerná rýchlosť uvoľňovania tepla bol sledovaný i u 

hybridných konštrukcií poťahu. V tomto prípade sa časy vznietenia v  porovnaní s  konštrukciou 

s rovnakým jadrom (C2-3,2-80) výrazne skracujú a to u konštrukcii A  o 58 % u konštrukcii B o 29,6 % 

a konštrukcii C o 25%.  

Hybridná konštrukcia vplýva negatívne i na ďalší významný sledovaný parameter – MARHE. 

Jeho hodnoty sa výrazne zvyšujú v prípade konštrukcie AH o 383 % (na hodnotu 82,87 kW/m2), 

v prípade konštrukcie BH o 203 % (na hodnotu 82,87 kW/m2) a v prípade konštrukcie CH o 193 % na 

hodnotu 82,87 kW/m2. Priebeh  rýchlosti uvoľňovania tepla počas testu hybridných konštrukcií je 

zobrazený na obr. 5.14.  

 

 

Obr. 5.14. Priebeh rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR) a priemernej  rýchlosti  uvoľňovania tepla (AVHR) 

sendvičových konštrukcií  A, B, C s nomexovým jadrom C2-3,2-80  hrúbky tc=8 mm, hybridnej 

konštrukcie,  bez povrchovej úpravy  
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6 PRÍNOS DIZERTAČNEJ PRÁCE PRE VEDU A PRAX  

Hlavný vedecký prínos práce je v získaní a rozšírení originálnych poznatkov o škále 

mechanických a fyzikálnych vlastností  vyvinutých a neustále vyvíjaných sendvičových kompozitných 

konštrukcií. Ide hlavne i informácie týkajúce sa vplyvu konkrétneho kompozitového poťahu ako 

stavebnej jednotky sendvičových konštrukcií na vybrané druhy mechanických a fyzikálnych vlastností. 

Aktuálne a veľmi cenné sú získané poznatky o správaní sa sendvičových konštrukcií v podmienkach 

blízkych reálnemu požiaru. Väčšina získaných informácii bola  publikovaná v odborných časopisoch, 

prípadne  na odborných konferenciách. Zoznam publikácii je uvedenýv kapitole 9. 

Práca obsahuje množstvo teoretických a experimentálnych informácii, ktoré môžu poslúžiť 

nielen ako študijný materiál pre študentov bakalárskeho či inžinierskeho štúdia, ale i ako príručka 

konštruktérov pri navrhovaní kompozitných sendvičových konštrukcií alebo ako podklad pre ďalšiu 

vedeckú činnosť.   

Získané poznatky sú samozrejme využívané  i v priemyselnej praxi, o čom svedčí 

i doleuvedený zoznam výskumných a vývojových (či priemyselných) projektov autora.  V rámci týchto 

projektov bolo navrhnutých a úspešne aplikovaných niekoľko desiatok sendvičových kompozitných 

konštrukcií pre dopravný priemysel.   

 

 

7 ZÁVER 

 
Tak ako sú polymérne kompozity známe synergickým efektom ich hlavných stavebných 

komponentov a možnosťou nastavenia mechanických vlastností „na mieru“, tak u sendvičových 

konštrukcií s kompozitným poťahom platí táto skutočnosť dvojnásobne.  Kompozitná sendvičová 

štruktúra taktiež vytvára istý synergický konštrukčný celok, v ktorom  každá stavebná zložka plní svoju 

špecifickú funkciu.  

Predložená dizertačná práca si nekládla na cieľ nájsť „ideálnu zostavu“ materiálov, 

zabezpečujúcu vynikajúce parametre výslednej sendvičovej konštrukcie. Snaží sa skôr ponúknuť  

prehľad a možnosti optimalizácie   nastavenia jej mechanických a fyzikálnych parametrov, pre dané 

typy zaťaženia. Dizertačná  práca sa zaoberala  správaním sa špecifických sendvičových konštrukcií  

pri vybraných druhoch namáhania –  ohybového, rázového a tepelného, resp. požiarneho.   
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Kompozitné sendvičové konštrukcie na báze fenolických prepregov s jadrom z nomexových 

voštín vykazujú  pri ohybovom namáhaní široký rozptyl vlastností a sú závislé na mnohých faktoroch. 

Pevnosť, resp. únosnosť v ohybe sendvičových konštrukcií je predovšetkým závislá na použitom 

jadrovom materiáli a jeho konštrukcii. Zmenou hustoty použitého nomexového jadra o 16 kg/m3 (čo 

pri 1 m2  sledovanej konštrukcii s hrúbkou jadra 8 mm  predstavuje len 128 g!) možno pri  rovnakej 

konštrukcii poťahu  (napr. typu A) zvýšiť nosnosť konštrukcie približne o 50 %. Pevnosť je možné 

zvyšovať i zmenou hrúbky poťahu, no zvyšovanie  pevnosti týmto spôsobom  je vykúpené 

neúmerným zvýšením hmotnosti konštrukcií – zmena hrúbky poťahu (medzi konštrukciou A a B) 

predstavuje nárast plošnej hmotnosti konštrukcie o viac ako jeden kilogram!  Hustota voštiny je  však 

i dôležitý technologický parameter – hustota totiž výrazne   vplýva na jej tvarovateľnosť a 

obrobitelnosť – čo s jej  zvyšovaním predstavuje pri výrobe sendvičov určité technologické 

komplikácie. Efektívny ohybový modul sa zvyšovaním hustoty voštiny zvyšuje pomalším tempom, 

pretože už pri použití voštiny s najnižšou hustotou dosahuje celkom zaujímavé hodnoty.  

Geometria voštiny, konkrétne veľkosť stavebnej bunky voštiny je taktiež výrazným 

parametrom vplývajúcim na mechanické vlastnosti daných konštrukcií.  Najlepšie ohybové 

charakteristiky vykazujú konštrukcie s veľkosťou oka voštiny 4,8 mm. Ďalšie zväčšovanie veľkosti oka 

má za následok nielen znižovanie ohybových parametrov, ale pri danom kompozitnom poťahu väčšia 

vzdialenosť medzi stenami buniek spôsobuje „previs“ poťahu, a to najmä u tenších poťahov, čo 

negatívne vplýva na kvalitu povrchu konštrukcií.  

 Dôležitým konštrukčným faktorom sendvičových konštrukcií s voštinovým jadrom je  závislosť 

pevnosti v ohybe na orientácii voštiny.  Keďže táto skutočnosť je daná nízkou  šmykovou 

poddajnosťou voštiny v priečnom smere, nie je možné tento nedostatok  odstrániť ani  zvyšovaním 

hrúbky poťahu (graf 7.11 a 7.12).  

        Experimentálne testovanie nepreukázalo pokles mechanických vlastností po klimatickom 

zaťažení , i keď v priečnom smere konštrukcií (W) je badať mierne klesajúcu tendenciu.  

Ak sú konštrukcie vytvrdzované  v rámci (výrobcom prepregu) navrhnutých parametrov, sú 

hodnoty mechanických vlastností v ohybe bez výrazných zmien. Toto tvrdenie platí i pre krajné, resp. 

(mierne nižšie hodnoty  vytvrdzovacích teplôt (150 ºC, resp. 110 ºC).  

Z nameraných výsledkov vyplýva, že i na hodnotu maximálnej nárazovej sily pri prierazových 

testoch má určujúci vplyv použité jadro, pričom najlepšie parametre so sledovaných jadrových 

materiálov vykazuje polymérna pena a nomexová voština nižších hustôt. Zvyšovanie rázovej 
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odolnosti zvyšovaním hrúbky poťahu je však omnoho efektívnejšie, v porovnaní so situáciou pri 

ohybovom namáhaní.  

V rámci dizertačnej práce bola skúmaná i problematika zápalnosti a správania  sa 

sendvičových konštrukcií v podmienkach požiaru. Je zrejmé, že každá zložka sendvičového materiálu 

má na jej správanie sa v priebehu požiaru určitý vplyv. Na základe výsledkov experimentov je možné 

konštatovať, že v prípade hrubých poťahov (B, C)  je zápalnosť závislá výlučne na poťahu, v prípade 

tenkých poťahov (konštrukcie A) sa na zápalnosti podieľajú obe zložky konštrukcie, v ďalších fázach 

horenia  preberá  vplyv jadrový materiál.  Najlepšie výsledky (parameter MARHE) dosahujú 

konštrukcie s hliníkovou voštinou a nomexovou voštinou vyšších hustôt. Prípadná  povrchová úprava 

znižuje „bezpečnosť“ konštrukcie z hľadiska horľavosti v porovnaní s konštrukciami bez povrchovej 

úpravy.  

V rámci experimentov bol pozorovaný i vplyv tzv. hybridnej konštrukcie poťahu, tvorenou 

kombináciou sklenenej a kevlarovej tkaniny, na sledované vlastnosti sendvičových konštrukcií.  

Primárnym cieľom zmeny materiálu konštrukcie bolo najmä zvýšiť odolnosť konštrukcií voči 

poškodeniu pri rázovom namáhaní  pri zachovaní ostatných sledovaných parametrov (požiarnych či 

pevnostných). Tento cieľ sa podarilo naplniť len v parametri rázovej odolnosti a to pri konštrukciách 

typu B  a C, kedy došlo k miernemu navýšeniu odolnosti u konštrukcii B o 12,39 % a konštrukcii C o  

13,95 %. Ostatné parametre vykazovali negatívny trend, najmä v oblasti požiarnych charakteristík.  

Domnievam sa, že všetky ciele, ktoré boli vytýčené na začiatku práce, boli splnené. Boli 

navrhnuté  a vyrobené konštrukcie technológiou lisovania pod vákuovacou fóliou.  Podarilo sa 

vykonať všetky plánované testy a zhromaždiť dostatočné množstvo poznatkov a údajov pre  analýzu 

daných materiálov pri vybraných druhoch namáhania.  

Získané poznatky  sú už   teraz  využívané v priemyselnej praxi: pri konštrukčných návrhoch, 

nastavovaní technologických parametrov,  pri samotnej  výrobe a  aplikácii konkrétnych sendvičových 

výrobkov pre dopravný priemysel. Tieto výrobky, charakteristické svojou nízkou hmotnosťou, 

prispievajú k znižovaniu spotreby pohonných hmôt,  k lepšej ekonomike prevádzky železničných 

vozidiel, a tým k nižšiemu zaťažovaniu životného prostredia verejnou dopravou. 

 

 
 

 

 

 



34 
 

8 LITERATÚRA 

[1] ZENKERT, D: Nordic Industrial Fund, The Handbook of Sandwich Construction, Worcestershire, 
EMAS Publishing, 1997, 447 s., ISBN 978-094-7817-961 
 

[2] BITZER, T. N., Honeycomb Technology: Materials, Design, Manufacturing, Applications and 
Testing,  London, Chapman & Hall, 1997, 233 s., ISBN  978-94-011-5856-5  
 

 [3] DAVIES, J.: Lightweight Sandwich Construction, London, Blackwell Science Publishing, 2001, 384 
s., ISBN 978-0632040278 
 
[4] THOTAKURI, M. V.: Transverse compressive properties of honeycomb core under oblique Loading, 
Osmania university, India, 2004, 113 s., 
 
[5] NDT 64 4401,Laminátové (kompozitní) díly se sníženou hořlavostí pro aplikace v kolejových 

vozidlech, Interná technická norma spoločnosti ŠKODA TRANSPORTATION a. s., 2016    

 
 
 
[6] HexWeb® Honeycomb Attributes and Properties. Hexcel Corporation. [online]. © 2014 [cit. 2014-
11-18]. Dostupný z WWW: http://www.hexcel.com/resources/technology-manuals 
 

[7] Sandwich panel fabrication.  Hexcel Corporation. [online]. © 2014 Dostupný z WWW: 
http://www.hexcel. com/resources/technology-manuals 
 

[8] FOO C. C., CHAI G. B., SEAH L.K ., Mechanical properties of Nomex material and Nomex 

honeycomb structures. Composites Structures.  2007, 80,  p. 588-594 

 

[9] PH840-300-42, Materiálový list, Gurit. [online]. © 2014 [cit. 2014-08-18]. Dostupný z: 
http://gurit.fangle.co.uk/files/documents/PH840-300-42.pdf 
 
[10] CORMASTER C2, Materiálový list, SCHUTZ GmbH&Co. [online]. © 2014 [cit. 2014-12-2]. 
Dostupný z: http://www.schuetz.net/schuetz/mediacache/ f2443ebbc09140b590590045a134254a/ 
dbl_cormastr  _c2_en.pdf 
 
[11] AIREX C70, Materiálový list, AIREX AG. [online]. © 2014 [cit. 2014-12-2]. Dostupný z: 
http://www.3accorematerials.com/products/airex/airexreg-c70.html 
 

[12] MOURITZ A. P., GIBSON A.G., Fire properties of polymer Composite Materials.2006: Springer 

[13] MOURITZ A. P.,: Fire resistance of aircraft composites laminates. Journal Mechanical properties  

of Fire-damaged glass-reinforced phenolic composites. Journal of Materials Science Letters, 2003, 

22(21): p. 1507-1509 

http://www.hexcel.com/resources/technology-manuals
http://www.schuetz.net/schuetz/mediacache/
http://www.3accorematerials.com/products/airex/airexreg-c70.html


35 
 

[14] MOURITZ A. P.,  Post-fire properties of sandwich polymer composites. Composites A. 2002, 33: p. 

609-620 

[15]  ANJANG A., CHEVALI V. S., LATTIMER B.Y., CASE S. W., MOURITZ A. P., FEIH S., MOURITZ A. P., 

Post-fire mechanical properties of sandwich composite structures.  Composite Structure, 2015, 132: 

p. 1019 – 1028  

 [16] FILIPI B., Nauka o materialu, Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB – 

Technická univerzita Ostrava, 2003, s. 56 -57,ISBN: 80-89634-11-6 

 [17] JIANMIN Q., Prediction of Flame Spread Test Results from the Test Data of the Cone Calorimeter. 

1990, p. 24, SP Report, ISBN 91-7848-245-3 

[18] GOODRICH T.W., LATTIMER B.Y., Fire decomposition effects on sandwich composite materials. , 

Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 2012, 43 (5): p. 803-813 

 

 

 

9 ZOZNAM PUBLIKÁCII AUTORA 

Databáza – Web of Science 

[1]  Koštial, P., Ružiak, I., Malinarič, S., Jančíková, Z., Rusnák, V.: Injection moulding versus rapid 
prototyping—thermal and mechanical properties  (Article)  
In: Advanced Structured Materials, Vol. 61, pp. 121-127, 2016 
 
[2] Rusnák, V., Rusnáková, S., Fojtl, L., Žaludek, M., Čapka, A.: Flame resistance and mechanical 
properties of composites based on new advanced resin system FR4/12  (Article)  
In: Materiali in Tehnologije, Vol. 49, (5), pp. 821-824, 2015 
 
[3] Hajská, H., Koštial, P., Kodym, O., Jančíková, Z., David, J., Meca, R., Rusnák, V.: On 
shearography testing of tires separations  (Article)  
In: Advanced Structured Materials. Vol.70, pp.97-114, 2015 
 
[4] Rusnáková, S., Kučerka, D., Podařil, M., Kmec, J., Rusnák, V., Bičejová, Ľ.: Influence of 
processing parameters production of sandwich composite structures designed especially for the 
construction of machine tool parts  (Article)  
In: Applied Mechanics and Materials, Vol. 616, pp. 333-343, 2014 
 
[5] Rusnáková, S., Žaludek, M., Fojtl, L., Rusnák, V.: Design and verification of sandwich 
structures for high speed trains  (Conference Paper-9th International Conference on Local 
Mechanical Properties, LMP 2012; Levoca; Slovakia; 7 November 2012 through 9 November 2012; 
Code 100137)  
In: Key Engineering Materials, Vol. 586, pp. 72-75, 2014 
 
[6] Rusnáková, S.,  Slabeycius, J., Koštial, P., Rusnák, V.: Experimental investigation on transverse 
vibration characteristic of laminate square plates by ESPI  (Conference Paper-  Int. Conf. on Industrial 
Electronics, Technology and Automation, IETA 2005, Int. Conf. on Telecommunications and 



36 
 

Networking, TeNe 2005, and the Int. Conf. on Engineering Education, Instructional Technology, 
Assessment, and E-Learning, EIAE 2005; Code 97089)  
In: Advances in Computer, Information, and Systems Sciences, and Engineering - Proceedings of IETA 
2005, TeNe 2005, EIAE 2005, pp. 125-128, 2006 
 

Databáza - Scopus 

[7] Koštial, P., Rusnák, V., Malinarič, S.,  Jančíková, Z., Valíček, J.,  Harničárová, M.: Thermal 
properties of sandwiches for applications in transportation (Conference Paper: 9th International 
Conference on Advanced Computational Engineering and Experimenting, ACE-X 2015; Munich; 
Germany; 29 June 2015 through 2 July 2015; Code 179389).  
In: Advanced Structured Materials, Vol. 33, pp. 179-184, 2017  

[8] Maňas, L., Rusnáková, S., Žaludek, M., Fojtl, L, Rusnák, V.: Possibilities of replacement of two 
side metal molds for the production of two facing side composite by one side mold. (Article)  
In: Manufacturing Technology, Vol. 16 (3), pp. 558-561, 2016 
 
[9] Fojtl, L., Rusnáková, S., Žaludek, M., Rusnák, V.: The effect of beam curvature on bending 
properties of sandwich structures  (Article)  
In: Manufacturing Technology, Vol. 16, (1) pp. 81-86, 2016 
 
[10] Rusnáková, S., Čapka, A., Fojtl, L., Žaludek, M., Rusnák, V.: Technology and mold design for 
production of hollow carbon composite parts  (Article)  
In: Manufacturing Technology, Vol. 16, (4), pp.799-804, 2016 
 
[11] Koštial, P., Špička, I., Jančíková, Z., Rusnák, V.: On the solid state heat transport phenomena 
measurement  (Article)  
In: Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, Vol. 46 (11), pp. 1110-1118, 2015 
 
[12] Rusnáková, S., Žaludek, M., Fojtl, L., Čapka, A., Rusnák, V.: Experimental determination of 
mechanical properties of prepreg carbon composites designed for bicycle rims  (Conference Paper - 
53rd International Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2015; Cesky Krumlov; Czech 
Republic; 1 June 2015 through 4 June 2015; Code 114257) 
In: EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, pp.336-339, 2015 
 
[13] Fojtl, L., Rusnáková, S., Žaludek, M., Rusnák, V., Čapka, A.: Evaluation of mechanical 
performance and failure modes of sandwich structures for transport industry  (Conference Paper-
53rd International Conference on Experimental Stress Analysis, EAN 2015; Cesky Krumlov; Czech 
Republic; 1 June 2015 through 4 June 2015; Code 114257)  
In: EAN 2015 - 53rd Conference on Experimental Stress Analysis, Pages 94-97, 2015 
 
[14] Koštial, P., Špička, I., Jančíková, Z., David, J.,Valíček, J., Harničárová, M., Rusnák, V.: Lumped 
capacitance model in thermal analysis of solid materials  (Conference Paper-2014 Joint IMEKO TC1-
TC7-TC13 Symposium: Measurement Science Behind Safety and Security; Funchal, Madeira Island; 
Portugal; 3 September 2014 through 5 September 2014; Code 115515)  
In: Journal of Physics: Conference Series, Vol. 588,(1),Article number 012006, 2015 
 
[15] Fojtl, L., Rusnáková, S., Žaludek, M., Rusnák, V.: Effect of adhesive type on peel strength of 
sandwich structures  (Conference Paper-52nd International Conference on Experimental Stress 
Analysis, EAN 2014; Marianske Lazne; Czech Republic; 2 June 2014 through 5 June 2014; Code 
107000)  

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35605501600&amp;eid=2-s2.0-84982893579
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12797494400&amp;eid=2-s2.0-84982893579
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602789580&amp;eid=2-s2.0-84982893579
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24559046400&amp;eid=2-s2.0-84982893579
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=16240520000&amp;eid=2-s2.0-84982893579
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36179796200&amp;eid=2-s2.0-84982893579
https://www.scopus.com/sourceid/21100222542?origin=recordpage
https://www.scopus.com/sourceid/21100201938?origin=recordpage


37 
 

In: EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis, 2014 
 
[16] Rusnáková, S., Fojtl, L., Žaludek, M., Rusnák, V.: Design of material composition and 
technology verification for composite front end cabs  (Article)  
In: Manufacturing Technology, Vol. 14, (4), pp. 607-611, 2014 
 
[17] Žaludek, M., Rusnáková, S., Fojtl, L., Rusnák, V.: Experimental study of mechanical behavior 
of HPL composites  (Conference Paper-52nd International Conference on Experimental Stress 
Analysis, EAN 2014; Marianske Lazne; Czech Republic; 2 June 2014 through 5 June 2014; Code 
107000)  
In: EAN 2014 - 52nd International Conference on Experimental Stress Analysis, 2014 
 
[18] Kopal, I.,  Koštial, P., Špička, I., Jančíková, Z., Mülerová, J., Harničárová, M., Valíček, J., 
Rusnák, V.: Infrared monitoring of inner defects in glass laminates  (Conference Paper- 9th 
International Conference on Diffusion in Solids and Liquids Mass Transfer - Heat Transfer - 
Microstructure and Properties - Nanodiffusion and Nanostructured Materials, DSL 2013; Madrid; 
Spain; 24 June 2013 through 28 June 2013; Code 105773) 
In: Defect and Diffusion Forum, Vol. 353, pp. 13-16, 2014 
 
[19] Rusnáková, S., Kučerka, D., Husár, S., Hrmo, R., Kučerková, M., Rusnák, V.:  Education in 
composite materials  (Conference Paper- 2013 16th International Conference on Interactive 
Collaborative Learning, ICL 2013; Kazan; Russian Federation; 25 September 2013 through 27 
September 2013; Category numberCFP1323R-ART; Code 101481)  
In: 2013 International Conference on Interactive Collaborative Learning, ICL 2013, Article number 
6644572, pp. 213-218, 2013 
 
[20]  Rusnáková, S., Slabeycius, J.,Rusnák, V.: The possibilities of electronic speckle pattern 
interferometry by investigation of composite materials  (Conference Paper-Photonics, Devices and 
Systems III; Prague; Czech Republic; 8 June 2005 through 11 June 2005; Code 66976) 
In:  Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering  
Vol. 6180, Article number 61801G, 2006 
 
[21] Rusnáková, S., Žaludek, M., Kubišová, M, Rusnák, V.: OOA composite structures applicable in 
railway industry(Conference Paper): 
In: MATEC Web of Conferences, Volume 121, 9 August 2017, Article number 01015 
8th International Conference on Manufacturing Science and Education: Trends in New Industrial 
Revolution, MSE 2017, Romania 
 

 

VÝSKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PROJEKTY AUTORA 

1. Vývoj konštrukcie a výroba kompozitných sendvičových panelov pre vonkajšie opláštenie 
autobusu 
2014-doteraz 
Vývoj  a výroba  vonkajších obkladových sendvičových konštrukcí autobusov značky Rošero (SK) 
 

2. Vývoj konštrukcie a výroba kompozitných sendvičových konštrukcií pre interné  i externé 

aplikácie vo vlakovej súprave  

2011-doteraz 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12797837200&amp;eid=2-s2.0-33645420494
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602357104&amp;eid=2-s2.0-33645420494
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12797494400&amp;eid=2-s2.0-33645420494
https://www.scopus.com/sourceid/40067?origin=recordpage


38 
 

     Vývoj obkladových sendvičových konštrukcí na vlakovej jednotke rady 871 výrobcu ŽOS Vrútky (SK) 

 

3. Vývoj technológie výroby kompozitných sendvičových panelov pre  interiér koľajového vozidla  

2011-2014 

     Návrh materiálového zloženia a vývoj  technológie výroby obkladových sendvičových konštrukcí pre 

vlakovú jednotku typu Regiopanter  výrobcu Škoda Transportation (ČR) 

 

4. Matrice pro kompozitní systémy se sníženou hořlavostí  

2011-2014 

Výskumný projekt v rámci programu MPO TIP 

 

5. Vývoj vakuovací fólie pro vícenásobné použití při výrobě kompozitních sendvičových konstrukcí 

2012-2013 

Výskumné aktivity v rámci programu "Inovační voucher Zlínskeho kraje”  

 

6. Vývoj nových sendvičových konstrukcií pro dopravní průmysl  
2014-2015 

Výskumné aktivity v rámci programu "Inovační voucher Zlínskeho kraje” 


