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Anotace 

Bakalářská práce pojednává o obecné charakteristice kompozitních materiálů  

a jejich možné recyklaci. V úvodu práce je napsaný stručný popis a charakteristika 

kompozitních materiálů. Dále je popsána jejich možná výroba různými technologiemi 

provedení a na to navazuje další bod práce, ve kterém je možné se dočíst o praktickém 

využití kompozitů ve světě. Poslední kapitola je věnována recyklaci kompozitních 

materiálů, jejichž zpracování je v raných počátcích i v celosvětovém měřítku. 

 

Klíčová slova: kompozitní materiály, vlákno, matrice, recyklace kompozitu, 

experimentální zařízení, recyklát 

 

Summary 

Bachelor work deals with the general characteristics of composite materials and 

can be recycled. In the introduction is written by a brief description and explanation of 

what they actually are composites. It also describes their possible production of various 

kinds of construction and follows next on this point of work, where you can read about 

the practical use of composites in the world. The last chapter is devoted to the recycling 

of composite materials, the processing of which is in the very beginning and worldwide. 

 

Keywords: composite materials, fiber matrix composite recycling, experimental 

equipment, recycled, 
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Úvod  

 První používání kompozitních materiálu sahá už hluboko do naší minulosti. Mezi 

prvními využívali vlastnosti kompozitu Avarští nájezdníci, kteří vyráběli luky vrstvením 

různých typů dřeva a kombinovali je se zvířecí kůží a jejich šlachami. Ve stavebnictví  

se zase vyžíval jíl jako matrice a sláma jako výztuž pro výrobu cihel, které díky tomuto 

spojení byli méně křehké. Podstatně novějším typem kompozitu je železobeton. Materiál 

veřejnosti pravděpodobně nedoceněný a považovaný již za samozřejmost, ale 

z technologického hlediska naprosto revoluční. Vyniká hlavně svou jednoduchostí 

zpracování, která tak umožňuje jeho použití ve stavebnictví. Lze si jen těžko představit 

stavbu výškových budov z jiného materiálu, který by měl podobné, nebo lepší vlastnosti  

a byl cenově dostupný právě jako železobeton. 

 Mezi moderní kompozity řadíme vláknité matriály ze skla, boru čí uhlíku vsazené 

do kompozitní matrice, která bývá většinou tvořena z polymeru, keramiky nebo kovu. 

Jejich prudký rozmach můžeme sledovat od počátku 20 století, kdy se materiálům začala 

přidělovat zvýšená pozornost především v oblasti leteckého, vojenské a kosmického 

průmyslu díky svým výborným vlastnostem. 

 V úvodu bakalářské práce je popsána obecná charakteristika kompozitních 

materiálu, přes způsoby výroby až po jejich uplatnění v praxi. V závěru práce je popsána 

možná recyklace těchto moderních kompozitů, které v naší době nacházejí stále větší 

uplatnění, a proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost jejich možnému opětovnému 

použití ve výrobě, protože kdyby se odpad stále jenom spaloval, nemusí to s planetou 

dopadnout zrovna nejlépe. 
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1 Kompozitní materiály 

Kompozitní materiály jsou heterogenní materiály, které se skládají ze dvou nebo 

více fází, které se vzájemně liší chemickými, fyzikálními a mechanickými vlastnostmi. 

Kompozitní materiály se vyrábějí mechanickým mísením jednotlivých složek kompozitu. 

V minulosti to byla sláma spojovaná hlínou pro výstavbu obydlí. Dnes se spojuje uhlíkové 

vlákno s pryskyřicí pro získání lehčího pláště vesmírných raketoplánů.  

Synergismus je typický pro kompozitní materiály. Díky synergismu dosahují 

kompozity lepších vlastnosti, než by odpovídalo pouhému poměrnému sečtení vlastností 

jednotlivých složek kompozitu. Díky přítomnosti synergismu můžeme získávat nové 

materiály s daleko lepšími vlastnostmi. 

Kompozit složený z keramické matrice vyztužené keramickými vlákny  

je klasickým příkladem synergického chování. To znamená, že i když matrice a samostatná 

keramická vlákna jsou velmi křehká, výsledný kompozit složený z těchto dvou složek bude 

mít zvýšenou odolnost proti náhlému křehkému porušení. [1] [2] 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Tahový diagram [20] 
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1.1  Charakteristika kompozitu 

V konečné fázi závisí pevnost a tuhost kompozitního materiálu na pevnosti  

a tuhosti použitých vláken. Mechanické vlastnosti kompozitu jsou ovlivněny použitými 

vlákny a jejich orientací. Jednotlivé složky výztuží jsou vybírány individuálně. Vyztužující 

vlákna z uhlíku, skla nebo aramidu a matricí z termoplastu nebo termosetu, tvoří kvalitní 

kombinaci pro základ kompozitu ve formě plastu. V mnoha případech se u vyztužených 

plastů požaduje zdokonalení vyztužení ve směru namáhání. Výsledkem je tedy – na rozdíl 

od kovů nebo nevyztužených plastů – anizotropní materiál. To znamená, že je to materiál, 

který vykazuje v různých směrech rozdílné vlastnosti. 

Mezi vyztužené plasty se často řadí také vstřikované plasty vyztužené krátkými 

vlákny, protože jejich technologie zpracování je obdobná jako u nevyztužených plastů, 

ovlivňují nám pouze požadovanou anizotropii. Stejně téměř 80 % vyztužených plastů  

se skládá z kombinace dlouhých skleněných vláken a polyesterových či vinylesterových  

pryskyřic. Uplatnění na trhu tohoto materiálu ovšem není tak valné, neboť přes všechny 

výhody má i řadu nevýhod. 

Druh, tloušťka a orientace vláken mohou výrazně ovlivnit mechanické vlastnosti 

jednotlivých vrstev kompozitu. Proto je dobré v projekční fázi práce správně rozvrhnout 

složení a pořadí jednotlivých vrstev, neboť tímto složením můžeme ovlivnit jednotlivé 

vlastnosti kompozitu, a protože je složení a pořadí jednotlivých složek libovolně volitelné,  

je dobré se nad postupem složení a pořadí vrstev více zamyslet. Výhodou tohoto postupu 

je, že si můžeme vlastnosti laminátu vyzkoušet, jak budou pracovat. [3] 

Výhody laminátových materiálů: 

 Nízká měrná hmotnost (4x lehčí než ocel) 

 Snadná údržba 

 Elektrické a tepelné vlastnosti 

 Odolnost proti korozi 

 Snadně dosažitelná tvarová komplexnost 

 Ztráty elektromagnetického záření 

 Malý odpor proudění tekutin (při použití v trubkách) 
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Velká výhoda kompozitních materiálů oproti klasickým kovovým konstrukcím 

spočívá ve výrobním procesu. Tyto výhody spočívají v úsporách díky menšímu množství 

vyráběných dílu, jednodušší výrobě složitých tvarových částic a také menšímu množství 

odpadů. Výroba se také zjednodušuje díky libovolně volitelnému kladení vrstev  

u kompozitu. Toto libovolné kladení vrstev nám umožňuje měnit tloušťku výrobku  

a u složitých tvarů povrchů se zjednodušuje celková výroba. Tato vlastnost je jedním 

z hlavních důvodů proč si vybrat právě tento materiál. 

Při výrobě kompozitních materiálů lze za nevýhodu považovat dodržování vysoké 

pečlivosti na technologickou kázeň. Při vytvrzování kompozitu musí být dodržen přesný 

postup výroby, poměr matrice a výztuže a správný směr orientace vláken. Při výrobě 

kompozitních materiálů ovlivňují jejich vlastnosti okolní parametry, jakými jsou například 

teplota a vlhkost ve výrobně. [4], [5], [6] 

 

1.2  Matrice kompozitních materiálů 

Matrice v kompozitu nám poskytuje spojení výztuže v kompaktní celek. Výztuž 

udržuje ve správném směru a přenáší na ni a mezi ni rovnoměrné zatížení. Funkce matrice 

spočívá také v tom, že chrání výztuž před působením vnějších vlivů. Dále zabraňuje 

spojitému šíření trhliny a poškození kompozitu díky vzájemnému oddělení jednotlivých 

částic výztuže od sebe. Matrice musí být také dostatečně pružná, aby si udržela funkci 

pojiva i při prvních náznacích porušení, tak aby nedošlo při tahovém namáhání k jejímu 

porušení dříve než k poruše vlákna. Pouze kovové a polymerní částice splňují tento 

požadavek. Kompozit poskytuje i mezilaminární smykovou pevnost. Vlastnosti kompozitu 

určuje matrice. Mezi tyto vlastnosti patří chemická odolnost kompozitu či smrštivost 

kompozitu při vytvrzování. [7] 

 

 

 

 

 



Michal Návrat: Kompozitní materiály a jejich recyklace 

2013   5 

 

Matrice mohou být: 

Polymerní matrice 

Tento typ matric se používá převážně pro svou dobrou korozivzdornost a pro 

elektrickou nevodivost při spojení s polymerními, křemennými, skleněnými vlákny 

v kompozitu. Polymerní matrice použité společně s uhlíkovými vlákny mají dobrou 

propustnost rentgenového záření. Díky tomuto jevu můžeme kompozit podrobit hlubší 

analýze. Polymerní částice se dělí na termoplasty a reaktoplasty. Nyní však dochází 

k nahrazování reaktoplastů termoplasty z důvodů lepší recyklace. [35] 

 

Keramická matrice 

Tato matrice je vytvořena z keramiky, skla nebo sklokeramiky. Díky svým 

fyzikálním vlastnostem má keramická matrice dobrou tepelnou odolnost vůči vnějšímu 

poškození. Z mechanického hlediska mají tyto matrice velmi dobrou pevnost v tahu i při 

teplotách, kterým matrice vyrobené z kovu již neodolávají. Při přetížení má poměrně malé 

prodloužení. Keramická matrice je také silně vrubově citlivá, ale i velmi křehká. 

Nevýhodou této matrice je, že špatně přenáší zatížení do vláken a při obsahu vláken větším 

jak 50% se keramická matrice stává pórovitou. 

 

Uhlíková matrice 

Uhlíková matrice je podobně křehká jako keramická. Používá se v kombinaci 

s uhlíkovými vlákny a slouží pro výrobu součástek, které jsou extrémně namáhány teplem. 

Využívají se tedy jako elementy brzd letadel nebo jako tepelně izolační součástky 

vesmírných raketoplánů.  

 

Kovová matrice 

Kovová matrice má oproti polymerní matrici daleko větší výrobní náklady. Využívá 

se ovšem pro své dobré fyzikální a mechanické vlastnosti, jakými jsou dobrá tepelná  

a elektrická vodivost, smyková pevnost, odolnost proti povrchovému poškození  

a odolnost vůči vlhkému prostředí. Mezi další výhody kovové matrice patří tvárnost, 

odolnost obrusu a možnost povlakování. V dnešní době se kovové matrice nejčastěji dělí 
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na titanové slitiny, uhlíkové slitiny a na super slitiny, které jsou na bázi železa, niklu  

a kobaltu. [8], [9], [10] 

 

1.3  Výztuž kompozitních materiálů 

Vyztužující fáze kompozitu může dosahovat různých rozměrů. Můžeme je rozdělit 

do dvou hlavních kategorií na mikrokompozity a nanokopozity u kterých se pohybuje 

průměr vlákna nebo délka vlákna v řádech 100 nm. Oproti tomu mikrokompozity mají 

větší příčný rozměr výztuže mezi 100 až 102 μm. V průmyslu mají mikrokompozity 

největší uplatnění. Dále se pracuje s makrokompozity a ty mají největší rozměry 

vyztužující fáze. Rozměry této vyztužující fáze se pohybují okolo 100 mm. Využití tohoto 

druhu vyztužení můžeme pozorovat převážně ve stavebnictví při výrobě železobetonu. 

Výztuž je hlavní složkou kompozitu. A dá se říct, že výztuž je taková složka kompozitu, 

kvůli které se celý kompozit vytváří. Výztuž je obdařená jednou z výhodných vlastností, 

kterou chceme uplatnit a využít, ale to není možné v elementární podobě výztuže přímo, 

protože další vlastnosti výztuže to nedovolují.  

Výztuže můžeme rozdělit do několika kategorií podle použitého materiálu, velikosti 

a tvaru použité výztuže. Štíhlostní poměr využijeme při rozdělení výztuže podle tvaru  

a velikosti. Tento štíhlostní poměr určujeme jako podíl nejmenší a největší velikosti 

výztuže. [11] 

 

Obrázek 2:Dělení kompozitních materiálů dle tvaru a uspořádání výztuže. [6] 



Michal Návrat: Kompozitní materiály a jejich recyklace 

2013   7 

 

1.3.1  Částicové výztuže 

Částicové výztuže jsou vyrobeny z přírodních zdrojů, vyrobena průmyslovou 

cestou při chemické změně, nebo jsou minerálního původu, kdy se průmyslově 

opracovávají mechanickým mletím na určitou velikost a tvar. Velikost a tvar částice závisí 

na typu výrobního procesu.  

Částicové výztuže se potom rozdělují na anizometrické a izometrické. Izometrické 

mohou mít tvar elipsoidu či koule, zatím co anizometrické mají tvar jehlic nebo destiček. 

Vlastnosti částicové výztuže nejsou závislé na směru vyztužení. 

Použitím anorganických částic se dosahuje zlepšení tvarové stálosti a také zvýšení 

tuhosti. Celkovou houževnatost kompozitu vylepšuje použití elastomerních částic. 

Odolnost kompozitu proti otěru zlepšují částice v podobě grafitu či sulfidu. Tyto částice 

také zlepšují kluzné vlastnosti materiálu.  

 

1.3.2  Vláknové výztuže 

Vláknová výztuž mívá jeden ze svých rozměrů zřetelně větší, než zbývající dva. 

V kompozitu je vláknová výztuž velmi důležitá, neboť rozhoduje o celkové ohybové, 

tahové a tvarové pevnosti kompozitu. Tyto vlastnosti ovlivňuje množství vláken v matrici, 

orientace a také materiál z jakého jsou vlákna vyrobeny. Díky správnému směru uložení 

vláken můžeme zdokonalovat odolnost proti vlhkosti, únavě a teplotě kompozitu. Podle 

směru uložení vláken se dá významně měnit pevnost a tuhost konkrétního materiálu. 

Vláknová výztuž může být krátká nebo dlouhá v celé délce kompozitu. Uložení výztuže je 

libovolné. Za nejprogresivnější uspořádání vlákna bývá považováno uspořádání v obou 

směrech. Vlákno se může uložit také pouze v jednom směru, ale při tomto způsobu uložení 

ztrácíme výhodu překřížení vláken a kompozit může mít zhoršené mechanické vlastnosti. 

Posledním způsobem uložení vlákna je uložit jej chaoticky. [18] 
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Obrázek 3: Dělení vláknové výztuže [12] 

1.4  Typy vláken 

Uhlíková vlákna 

Uhlíková vlákna jsou krystalická a prezentují se tepelnou odolnosti, vysokou 

pevností a vysokou únavovou pevnosti současně s nízkou měrnou hmotnosti. Také jsou 

elektricky nevodivá. Mezi nevýhody patří elektrochemická koroze, která se muže 

vyskytnout ve spojení s neušlechtilým kovem a také nízká odolnost proti nárazu způsobena 

křehkostí uhlíkového vlákna. Tento typ vlákna se využívá především v leteckém, 

sportovním a také vesmírném odvětví pro své velmi dobré vlastnosti jakými jsou například 

vysoká pevnost a nízká váha. V dnešním světě se již začínají vyskytovat kombinace z více 

druhů vláken, například kombinace kevlaru a uhlíku. Takovéto typy vláken nazýváme 

hybridní tkaniny. 

 

Skleněná vlákna 

Tento typ vláken se vyrábí tažením z taveniny a dosahují tloušťky nejčastěji  

od 3,5 do 20 μm. Díky tekuté konzistenci skla můžeme dosáhnout požadované tloušťky 

vlákna dostatečným prodloužením skla při vytékání z platinových trysek, které mají 

velikost od 1 do 2 mm. Takto prodloužená vlákna skla se smotávají do pramene a navíjí  

na buben. Vlákno před navinutím na buben je nutno obalit tenkým ochranným povlakem, 

aby se samotné skleněné vlákno nelámalo. Jako preventivní povlak před poškozením 

vlákna se užívá lubrikační vosk. Výhodou skelných vláken je jejich vysoká houževnatost  

a také relativně nízká pořizovací cena. 
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Bórová vlákna 

Při tlakovém namáhání mají tyto vlákna větší tvarovou stabilitu. To je způsobeno 

jejich větší tloušťkou, která dosahuje 102 μm. Jejich pevnost tahu je menší než pevnost 

v tlaku. Bórová vlákna použitá v kompozitu dosahují lepších mechanických vlastností než 

při použití uhlíkových vláken. Ovšem kompozit s bórovými vlákny je o něco dražší než 

kompozit s uhlíkovými vlákny.  

 

Polymerní vlákna 

Polymerní vlákna se využívají kvůli malé hustotě. Díky dokonalé orientaci tuhých 

lineárních makromolekul v podélném směru je dosaženo vysoké pevnosti a tuhosti vlákna. 

Můžeme o nich říci, že nejsou křehká, protože při kolmém působení tlakové síly na vlákno 

dojde pouze k plastickému přetvoření nikoliv ke zničení vlákna. 

Kevlar jako vlákno byl vyvinut z aromatických polyamidů – aramidů. Vynalezla jej 

společnost DuPot. Kevlar se používá k výrobě tkanin a to jak samostatně, tak i jako 

hybridní tkanina v kombinaci s uhlíkovými nebo skleněnými vlákny. Kevlarové vlákno je 

výrazně lehčí oproti skleněnému vláknu. Mezi další výhody kevlaru patří jeho 

samozhasivost a také to, že se nezatavuje. Má dobrou rázovou houževnatost a tlumí dobře 

vibrace. Díky těmto vlastnostem se používá jako materiál pro výrobu neprůstřelných vest, 

ochranných prostředků pro dělníky či pro výrobu sportovních doplňků. 

 

Přírodní vlákna 

Používají se jako levnější varianta skleněných vláken a jsou vyrobena 

z obnovitelných zdrojů, zejména pak na bázi celulózy – sisal. Dále je možno použít bavlnu, 

len nebo třeba konopí. Využívají se pro výrobu lehkých dílců v interiérech automobilů  

a jiných dopravních prostředků, díky své lehkosti a nenáročnosti na pevnost. Díky větší 

tepelné vodivosti materiálu je možný rychlejší výrobní postup. Velkou výhodou toho typu 

vlákna je, že pochází z přírodních materiálů a tudíž je možná snadná recyklovatelnost 

kompozitu. Při použití rostlinných vláken v počátku výroby dochází k úspoře polymeru. 

Přírodní vlákna se používají ve formě pramenců a nití.  
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Keramická vlákna 

Hlavní předností keramických vláken je jejich výborná tepelná a chemická 

odolnost. Díky dobré dostupnosti potřebných surovin pro výrobu kontinuálního vlákna 

karbidu křemíku, patří výroba tohoto typu vlákna k levnějším. Používají se na výrobu 

součástek pro letecký průmysl a pro výrobky pracující za vysokých teplot v kombinaci 

s keramickými, uhlíkovými a kovovými matricemi. Vlákna karbidu křemíku nacházejí 

podobné uplatnění jako kontinuální vlákna oxidu hlinitého. Díky své elektrické 

nevodivosti jsou vlákna karbidu křemíku využívána  především ve vojenském průmyslu 

pro výrobu krytů radarů. Vlákna oxidu hlinitého a karbidu křemíku mají větší tuhost než 

vlákna vyrobena z polymeru nebo ze skla. 

 

Čedičová vlákna 

Tento typ vláken je velmi podobný skleněným vláknům, protože mají podobné 

vlastnosti. Jedná se o nový typ technického vlákna a jeho výroba se rozšířila teprve 

nedávno. Čedičová vlákna mají nízkou tažnost a vysokou pevnost. Tyto vlákna se 

používají pro své dobré vlastnosti, jakými jsou nízká tepelná vodivost, vysoký elektrický 

odpor, dobrá tepelná odolnost a nehořlavost. Výhodou je také jejich cena, která je asi o 

polovinu menší než cena u skleněných vláken. Mezi nevýhody čedičových vláken patří 

jejich vysoká křehkost. Technologie výroby čedičových vláken je obdobná jako u výroby 

skleněných vláken. Čedičová vlákna se využívají především ve stavebním průmyslu, kde 

se používají jako součásti příček, stropů, tepelně a zvukově izolačních desek či jako pojivo 

do obvodového sendvičového zdiva.  

 

Kovové vlákna 

Jsou založeny na výrobě z ušlechtilých materiálů, jako jsou slitiny na bázi niklu 

nebo žáruvzdorné a korozi vzdorné oceli. Kovová vlákna se používají k plnění elektricky 

vodivých plastů a kompozitů, k výrobě tepelných štítů nebo jako filtrační media pro 

agresivní látky. [12], [13], [14] 
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2  Způsoby výroby kompozitních materiálů 

V dnešní době je známo spoustu technologií na výrobu kompozitů. Mezi dva 

nejzákladnější typy patří výroba v uzavřené formě nebo otevřené formě. 

2.1  Ruční kladení 

Tento princip výroby patří k nejstarší, nejpoužívanější a nejjednodušší výrobní 

technologií kompozitů, kterou známe. V počátku výroby použijeme gelcoat jako 

povrchovou ochranu otevřené formy, která slouží jako ochrana dílce před vnějším 

prostředím. Povrchovou vrstvu ochrany nanášíme stříkáním z pistole nebo ručně 

malířským válečkem. Po vytvrzení ochranné vrstvy se připraví výztuž, kterou uložíme  

do otevřené formy podle požadovaného směru uložení. Následně je výztuž prosycena 

požadovaným druhem pryskyřice. Pryskyřice se opět nanáší ručně válečkem nebo štětcem. 

Technologie výroby je velmi variabilní. Je využitelná jak pro malé tak i pro 

velkorozměrové výrobní díly. Díky nízkým nákladům a malé náročnosti na výrobu  

se používá tento princip výroby na výrobu kompozitních prototypů. [19] 

Obrázek 4:Schéma ručního kladení [15] 
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2.2    Lisování 

Způsob výroby kompozitu lisováním rozdělujeme několika hlavních kategorií. 

Lisování pomocí tepla a tlaku, v autoklávu, pomocí vakua a za studena. Lisování  

za studena se provádí v nevyhřátých dvoudílných formách za nízkého tlaku a normální 

teploty. Díky normální teplotě při výrobě má kompozit oboustranně hladký povrch. Tento 

typ lisování je investičně nenáročný na výrobu. Z důvodů zvýšení mechanických vlastností 

a odstranění přebytečné pryskyřice se používá při výrobě vakuum. Technologie výroby 

není nějak finančně náročná, kromě počáteční investice do vakuové pumpy. Lisování  

v autoklávu patří mezi nejsložitější a zároveň nejnákladnější technologii výroby 

kompozitu. Využívá se pro výrobu velkorozměrových konstrukcí, které jsou potřebné  

v leteckém, kosmickém a automobilovém průmyslu. Tento typ konstrukcí vyžaduje 

vytvrzování za tepla. Kovové vyhřívané formy s leštěnou pracovní plochou využíváme při 

lisování pomocí tepla a tlaku. Vyhřívané formy jsou upevněny v hydraulických lisech. 

Tato metoda výroby kompozitu je nejpoužívanější velkosériovou výrobou pro střední  

a malé dílce. I přesto, že pořizovací cena lisů a forem je poměrně nákladná.  

 

Obrázek 5:Schéma lisování pomocí vakua [7] 
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2.3  Stříkání 

Stříkání se provádí nejčastěji pistolí, kdy se na formu pneumaticky nanáší současně 

sekaný roving (tzv. svazek vyztužujícího vlákna) a iniciovaná pryskyřice. Technologie 

 je vhodná pro výrobu tvarově jednodušších dílců. Je použitelná i pro výrobu středních  

a velkorozměrových dílů a využívá se pro sériovou výrobu, protože umožňuje efektivní  

a rychlé nanášení velkého množství materiálu. Nevýhodou tohoto pracovního postupu je 

nákladná pořizovací cena stříkacího stroje a také poměrně velké množství odpadu 

z výroby.  

Obrázek 6:Metoda výroby stříkáním [7] 

2.4  Vysokotlaké vstřikování 

Tato metoda výroby využívá vysokých vnitřních tlaků ve stroji. Proto je nutné užití 

robustní kovové nebo polymerbetonové formy. Jako výztuž při tomto způsobu výroby  

se používají nejčastěji skleněná vlákna. Po uložení výztuže do formy se forma uzavře  

a pomocí injektážní pistole je přivedeno pojivo z vysokotlaké pumpy. Když už je forma 

plná pojiva, začne pojivo vytékat z kontrolních otvorů a to je znamení pro ukončení plnění. 
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Díky krátkým výrobním cyklům je vysokotlaké vstřikování vhodné pro sériovou výrobu. 

Vysokotlaké zařízení je poměrně náročné na pořízení z důvodů vysoké ceny. 

 

 

Obrázek 7: Vysokotlaké vstřikování [7] 
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2.5  Tažení 

Tažením jsme schopni vyrábět různé tvarové, duté nebo plné profily  

až s 80 % obsahem výztuže v celkovém kompozitu. Skleněný roving je nejčastěji 

používaný typ výztuže. Dále se také používají uhlíkové pramence. Skleněná vlákna jsou 

pomalu protažena skrz zahřátou průtažnici. Díky pomalému tahu přes zahřátou průtažnici 

se vytvoří konstantní průřez. Tato technologie výroby nevyžaduje nákladné počáteční 

investice a je levnější než ruční způsob kladení. Bohužel není vhodná pro výrobu 

složitějších tvarů. 

 

 

 

Obrázek 8: Schéma tažení [7] 

2.6  Odstředivé lití 

Využívá se pro výrobu dutých těles oválného tvaru. Odstředivé lití je vhodné 

zejména pro výrobu silnostěnného potrubí, které se používá ve stavebnictví pro výstavbu 

kanalizací a často se zasypává kamením nebo zeminou. Stříkací zařízení nanáší směs 

sekaných vláken, iniciované pryskyřice a dalších plniv. Toto zařízení se pohybuje na ose 

v duté rotující formě. 
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Obrázek 9: Odstředivé lití [7] 

2.7  Navíjení 

Výztuž je tvořena obvykle aramidovými, skleněnými nebo uhlíkovými pramenci. 

Tyto pramence jsou impregnovány pojivem a navíjeny na jádro ve tvaru výsledného 

výrobku. Díky tomuto pracovnímu postupu můžeme vytvářet různé nádrže, kolena, trubky 

a jiná dutá tělesa. Mezi výhody patří velmi dobré fyzikální vlastnosti a kvalitní povrch 

těchto výrobků. Navíjení má ovšem také určité nevýhody, které spočívají ve vysoké 

pořizovací ceně navíjecích přístrojů a obtížné odstraňování vnitřních forem. 
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Obrázek 10: Navíjení [7] 

2.8  Vakuové prosycování 

Způsob výroby kompozitů vakuovým prosycování se dělí do dvou hlavních 

kategorií.  První způsob provedení je vakuovým prosycováním s tuhou spodní a pružnou 

vrchní částí formy. Díky vakuu je zajištěno prosycování. Vakuum také poskytuje 

oboustranně hladké dílce. Druhým typem je vakuové prosycování pod pružnou folií. 

Rozdíl je v tom, že místo druhé části formy se používá pružná folie. Pružná folie  

je připevněna k okrajům formy pomocí těsnících pásků. Spodní forma je stejná, jako  

u ručního kladení. Kanálek s vakuem je využíván po celém obvodu formy. Vakuové 

prosycování se využívá k výrobě dílců o velkých rozměrech. Princip výroby tedy nachází 

uplatnění například v lodním průmyslu, pro výrobu lodních trupů nebo v elektrárenském 

průmyslu pro výrobu lopatek u větrných elektráren. 
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Obrázek 11: Vakuové prosycování [7] 

2.9  Odlévání. 

Odlévání se využívá pro výrobu nevyztužených kompozitů. Technologie výroby je 

založena na smíchávání pigmentů, pryskyřic, plniv, vytvrzovacích složek a aditiv. Tato 

směs se po-té vylévá do forem za určitých podmínek, závislých na konečném produktu. 

[15], [16]  

 

3  Využití kompozitních materiálů 

Použití kompozitních materiálů v dnešním moderním světě má velmi široké využití. 

Tyto materiály se pro své vynikající mechanické vlastnosti používají převážně v leteckém, 

vojenském a sportovním průmyslu. Uplatnění ovšem nacházejí například i v medicíně nebo 

ve stavebnictví.  

Celkově nízká hmotnost kompozitu je vhodná právě pro výrobu konstrukcí  

u letadel a lodí. U větrných elektráren se využívá jejich extrémní pevnosti a schopnosti 

absorbovat vibrace. Proto se používají pro výrobu stožárů nebo pro výrobu lopatek  
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u větrné vrtule. Kompozitní materiály ovšem nemusíme uplatňovat pouze pro výrobu 

velkorozměrových dílců. Pomalu, ale jistě se začínají hojně využívat i nanokompozity. Ty 

se sice zatím uplatňují jako součást velkorozměrových součástek, které obsahují 

nanočástice, ale menší částice výztuže umožňují výrobu miniaturních součástek 

elektrotechniky či farmaceutických aplikací. [17] 

 

3.1  Uplatnění v letectví 

Uhlíkové kompozity se používají ve vojenském i civilním letectví. Kompozity  

na bázi uhlíkového vlákna a pryskyřice se využívají pro výrobu strukturních elementů, 

jakými jsou součásti trupu, výztuhy sedadel či pro výrobu křidélek nebo směrovek. 

Kompozity jsou také využívány pro výrobu letových listů, které se používají u konstrukce 

vrtulníků a je to z důvodu schopnosti materiálu absorbovat vibrace. Rok od roku  

se neustále zvyšuje podíl požitých kompozitních materiálu v oblasti kosmonautiky  

a letectví. 

 Při použití kompozitních materiálů dochází k celkovému snížení hmotnosti letadel. 

Díky snížení hmotnosti dochází i k úspoře paliva a také tyto materiály nepodléhají 

„únavě“. Jedinou nevýhodou může být vysoká pořizovací cena kompozitu, kterou nevyváží 

ani úspora paliva. Úměra obsahu kompozitu není totiž přímo úměrná úspoře hmotnosti,  

ale postupně klesá. Je velmi nutné najít vhodný podíl použitých kompozitů v konstrukci, 

kvůli finančně vyvážené výrobě.  

 Velmi dobrých technických vlastností kompozitu využívá hlavně armáda pro 

výrobu vojenských letadel. Letadla vyrobena z kompozitních materiálů jsou hůře 

odhalitelná na radaru z důvodů schopnosti kompozitu částečně pohltit radarové záření.  

 

3.1.1  Použití kompozitních dílů u civilních letadel 

Použitím kompozitních materiálů lze zredukovat hmotnost zhruba o 20 -30%. 

Kompozity poskytují náhradu za běžně užívané materiály, kterými jsou hliník nebo ocel. 

Další nespornou výhodou je úspora výrobních nákladů, protože použitím kompozitu  

ve výrobě je možné vyrábět složité díly z jednoho kusu.  
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Nejčastěji používaným typem kompozitu pro výrobu leteckých konstrukcí  

je kompozit s uhlíkovými vlákny a polymerní matricí. Uhlíková vlákna disponují nízkou 

hmotnosti a výbornými mechanickými vlastnostmi, které je řadí k nejpoužívanějším typům 

výztuže pro výrobu kompozitu používaných v letectví. Křehkost uhlíkových vláken 

představuje jednu z mála nevýhod při použití tohoto typu výztuže. [29] 

 

Boeing 737 

Díky použití kompozitních dílců pro výrobu Boeingu 737 bylo uspořeno  

270 kg hmotnosti oproti použití klasických kovových dílů. 

 

Airbus A350 XWB 

Při výrobě tohoto dopravního letounu bylo v konstrukci letadla použito několika 

monobloku z karbonu. Největší z karbonových dílců dosahoval plochy o rozloze 36 m2. 

Včetně hlavních prvků se celkově kompozity podílí z 52 % na celkové hmotnosti letadla. 

Trup letadla je složen z uhlíkových vláken zakomponovaných ve velkých panelech 

kompozitu.  

 

Obrázek 12: Airbus A350 XWB [21] 
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Boxing 787 Dreamliner 

Kompozity použity u tohoto typu letounu se podílí z 50% na celkové hmotnosti. 

Ocas, křídla a trup letounu jsou tvořeny z kompozitních materiálů, jak ukazuje obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Boxing 787 Dreamliner [22] 

 

3.1.2  Použití kompozitních materiálů u letadel v ČR 

V České Republice se kompozitních materiály u civilních letadel nevyužívají tak 

hojně jako jinde ve světě. Ovšem velký rozmach využití těchto materiálů zažívá odvětví 

malého letectví a především si nachází uplatnění u výroby ultralehkých letounů.  

 

Požadavky na letoun v ultralehkém létání jsou: 

 Nízké provozním náklady 

 Dlouhé dolety při nízké spotřeby 

 Velký výkon 

 Velká cestovní rychlost  
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Splnit tyto požadavky je možné pouze při použití kompozitních materiálů  

ve výrobě. Kompozity totiž poskytují velmi dobré možnosti tvarování materiálu a tím 

umožňují přesné dodržení tvaru křídel či jiných důležitých součástek na letounu. 

Konstrukce vyrobená z kompozitu je také mnohem kvalitnější, než konstrukce vyrobena 

z klasických plechových dílců. Jedinou nevýhodou u výroby letounů z kompozitních 

materiálů je jejich vysoká výrobní cena. Velmi drahé jsou totiž laminatové formy, které 

slouží pro laminování dílů. Proto se výroba ultralehkých letounů začne vyplácet až při 

výrobě v řádu desítek či stovek letounů.  

V dnešní době se stále více využívají sendvičové konstrukce s použitím uhlíkových 

vláken. Použití tohoto typu konstrukce umožňuje lepší výkony ultralehkého letounu 

doprovázeného tlakem na minimální prázdnou váhu letadla.  

 

Ultralehký letoun VIVA 

Jedná se o dvoumístný motorový kluzák, který má umístěnou motorovou jednotu 

v přední části trupu. Firma Composite Airlines s. r. o. dodává všechny kompozitní díly pro 

výrobu ultralehkých letounu VIVA.  

Uhlíkové vlákno se použilo také k výrobě křídel letounu VIVA. Tyto křídla jsou 

čtyřnásobně lichobežníková. Podle letounu Aspis je navržena konstrukce kormidla ve tvaru 

písmena T. Nosnou konstrukci trupu přebírá centrální skříňový nosník vyrobený 

z uhlíkových vláken. Pro změnu skleněná vlákna byly použity pro výrobu trupu letadla.  

 

Technické informace: 

 Rozpětí:  17 metrů   

 Přepravní kapacita: 2 osoby  

 Pohon:   Motorizovaná jednotka o výkonu 44 kW je uložena přední   

   části trupu společně se sklopnou vrtulí značky Contax 

 Stoupavost:  3 až 4 metry za sekundu. [24] 
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Obrázek 14: Letoun VIVA [23]                        Obrázek 15: Letoun VIVA [23] 

3.2  Uplatnění v automobilovém průmyslu 

 Použití kompozitních materiálů v automobilovém průmyslu není nijak výjimečné. 

Používají se pro výrobu přítlačných křídel, reflektorů nebo jsou součásti pohonného 

ústrojí. Automobiloví výrobci používají kompozity s keramickou matricí pro výrobu dílců, 

které mají za úkol odvádět výfukové plyny. Kompozitní materiály se podílely zhruba  

37 kilogramy na celkové hmotnosti automobilu už v roce 2005. Kompozity se nejvíce 

využívají u sportovních automobilů.  

Obrázek 15: Detail motoru automobilu Fabia  [25] 
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3.3   Uplatnění v medicíně 

Kompozitní materiály se ve farmacii využívají k výrobě kloubních inplantátů, 

protéz nebo pro výrobu zubních náhrad. Právě při výrobě nových zubů hraje roli estetika a 

využívá se tak výborných fyzikálních vlastností kompozitu. Na druhou stranu 

v endoprotetice jsou podstatné mechanické vlastnosti a nízká hmotnost kompozitních 

materiálů. 

Vynikající vlastnosti cementových dříků závisí na jejich tvaru a povrchu,  

na metalurgii dříků, na cementovací technice a na přípravě kostního lůžka. Dřík typu 

Poldi-Čech je velmi často označován jako tzv. kompozitní nosník. Tento kompozitní 

nosník může být přímý nebo anatomický. Kompozitní nosník může být opatřen límcem  

a má daleko lepší stabilitu než typ dříku v podobě zátěžového kužele. Dlouhodobý výzkum 

také prokázal, že kompozitní nosník může být obdařen silným cementovým pláštěm.  

U kompozitních nosníků se také využívá leštěných nebo hladkých povrchů, které zlepšují 

stabilitu a u vysokoleštěných povrchů tak nedochází k osteolýze z otěrových částic.  

 Kompozitní materiály můžeme použít také pro výrobu umělých cév nebo jiných 

tělních orgánů. [33] 

Obrázek 16: Umělá céva z kompozitu [26] 
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3.4  Uplatnění v energetice 

Největší využití v energetice nacházejí kompozity ve výstavbě stožáru větrných 

elektráren a listů jejich rotorů. Využívají se také pro výrobu některých izolací. Při výstavbě 

elektrárenských zařízení se z nevodivých kompozitů stavějí celé ochozy. Tento ochoz 

snižuje riziko poranění proudem, protože obsluha ochozu není tzv. uzemněna. 

 

3.5  Uplatnění ve sportu 

 Kompozitní materiály se pro výrobu sportovního náčiní velmi využívají a je téměř 

nemožné nalézt některého výrobce sportovních potřeb, který by nenabízel produkty 

vyrobené z kompozitu.  

Výroba sportovního zboží z kompozitních materiálů je velmi složitá. Naštěstí  

se významná část světového kapitálu pohybuje v tomto prostředí a umožňuje tak jejich 

rychlý vývoj. Majitelé sportovních společností vyplácejí nemalé částky na inovaci  

a výrobu nových sportovních potřeb vyrobených právě z kompozitních materiálů. 

Kompozity se využívají především pro výrobu složitých tvaru, které není možné vytvořit 

standardní formou, nebo je nutné materiály spojovat. Řada sportovního náčiní je tímto 

způsobem vyrobena. Při výrobě kompozitního materiálu vysokotlakou metodou jsou 

vlákna vložena do vnější formy a nasycena pryskyřicí. Po-té je surový materiál vtlačen do 

formy pomocí tlaku horkého vzduchu a následně je vytvrzen. Nízká hmotnost výsledného 

výrobku je velmi velkou výhodou. Je možné ušetřit zhruba 20% hmotnosti oproti stejně 

pevnému výrobku vyrobeného klasickou metodou. Další nespornou výhodou je možnost 

vyrábět konstrukčně složité tvary dílců. Ovšem i kompozitní materiály mají své nevýhody. 

Jednou z nich je tvorba chaotického uspořádání vláken v některých místech ohybu a 

samozřejmě vysoká pořizovací cena. 

Na poli českých výrobců se asi nejvíce uplatnila firma Duratec, která se zabývá 

výrobou jízdních kol. Jejich rám kola se skládá z kombinace kompozitních a duralových 

dílů. Při výrobě svých rámů používají právě vysokotlakou metodu výroby s tím rozdílem, 

že kompozitní díly nejsou vtlačovány do vnější formy, ale do duralové části rámu 

s otvorem, který složí jako západka. [28] 
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Obrázek 17: Rám kola vyrobený technologii spojování kompozitu s Duratecem [27] 

3.6  Uplatnění v lodním průmyslu 

V lodním průmyslu se kompozitní materiály využívají ke stavbám celých lodních 

kýlů. Uplatnění v praxi nachází u sportovních jachet a také u armádních plavidel. Oproti 

použití kovových materiálů, mají kompozity s polymerní matrici výhodu, že mají lepší 

odolnost proti působení mořské vody. Při použití kompozitu ve výrobě je možné dosáhnout 

lehčí hmotnosti plavidla, než při použití klasických materiálů. Lehčím hmotnost plavidla 

přináší úsporu paliva a také menší ponor. Tudíž je ponořená část menší  

a neklade takový odpor při plavbě a plavidlo není tolik brzděno. 

 

3.7  Uplatnění ve vojenském průmyslu 

Největší vývoj kompozitních materiálů probíhá právě v tomhle odvětví průmyslu. 

Možnost financování drahých vývojových technologií si nemůže dovolit každá soukromá 

firma, ale velké vojenské armády ano. 
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3.7.1  Pancéřovaní 

Pro výrobu pancíře se používají kompozitní materiály z důvodů jejich vysoké 

mechanické odolnosti. K výrobě pancíře se používají kompozity s kovovou a keramickou 

matricí. Nyní je velmi populární použití uhlíkových vláken společně s polymerní matricí. 

Neboť tento materiál může plnit dvě funkce. Pokud je využit pouze pro ochrannou funkci, 

je kompozit z uhlíkových vláken použit jako vnitřní vrstva pancíře. A pokud jej chceme 

použít například pro maskování vozidel před radarovými vlnami, musíme kompozit 

z vláken uložit do svrchní vrstvy pancíře.  

Obrázek 18: Letoun Stealth F117 US Army s kompozitním pláštěm [32] 

3.7.2  Ochranné pomůcky 

 

Neprůstřelné vesty: 

Vývoj neprůstřelných vest má v dějinách velmi dlouhou historii. O používání 

neprůstřelných vest se začalo přemýšlet tehdy, když vojenské instituty zjistily, že pilot 

bojového letadla neumírá po samotném sestřelení letounu, ale častěji po jeho pádu, nebo 

když se katapultuje. K výrobě prvních vest se používaly ocelové pláty. Ty se ale neměli 

možnost dostat ani do praxe, neboť jejich používání piloty dost omezovalo.  
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 Objev nylonu způsobil ve výrobě neprůstřelných vest malou revoluci. Vesty 

vyrobené z nylonových vláken lze považovat za první kompozitní vesty. Moderní typy vest 

využívají spojení kompozitu s kevlarovou výztuží. Použitím svrchních plátu, či destiček 

z lehkých slitin nebo kompozitu s polymerní matricí na povrchu vesty je možno zvýšit 

ochranu vesty proti střelám s vysokou průrazností. Naprosto se vylučuje použití těžké 

masivní výztuže v podobě pancíře, protože ta vojáka omezuje příliš v pohybu. Klasická 

vesta vyrobená z kevlaru tedy dokáže zastavit vystřelený projektil, ale velká část energie 

působí na tělo samotné. To znamená, že může dojít například k poškození žeber nebo 

jiných tělních orgánů. Výrobci se snaží tomuto problému předcházet použitím materiálů, 

které jsou schopny pohlcovat energii střely. Bohužel jsou opět omezováni při výrobě 

požadavkem na pohyblivost.  

 Ochranná vesta pyrotechniků by se dala přirovnat k té, kterou používají vojáci. 

Pyrotechnici mají výhodu v tom, že nepotřebují být tak pohyblivý jako vojáci a je možné 

jejich vesty vyrábět z masivnějších materiálů, kterými je možné pokrýt téměř celé tělo.  

Obrázek 19: Chování neprůstřelné vesty při zásahu [31] 
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Ochranné přilby: 

Vojenské přilby pracují téměř na stejném principu jako neprůstřelné vesty. K jejich 

výrobě se také používá kevlarové vlákno, které je schopné tlumit náraz. Rozdíl spočívá 

pouze v samotné konstrukci helmy. Zde jsou kevlarová vlákna vždy uložena v pevné 

matrici, zatímco při výrobě vest jsou vlákna volně uložena nebo v eleastomeru. Pevně 

uložena jsou jen tehdy, je-li při výrobě použito kompozitních plátů, které jsou upevněny  

na svrchní části vesty. Výplň přilby tvoří tlumící hmota. [30] 

 

3.8  Využití ve stavebnictví 

Nejtypičtějším zástupcem na poli kompozitů ve stavebnictví je určitě železobeton, 

který se k výstavbě používá už desítky let. V dnešní době se již využívají moderní 

kompozity, jako jsou uhlíková nebo skleněná vlákna uložená v polymerní matrici. Dále  

se také využívají vláknové kompozity uložené v ocelové nebo keramické matrici. 

Využívají se pro svůj velmi dobrý poměr hmotnost/nosnost a pro velmi dobrou odolnost 

proti působení vnějších podmínek. Z bezpečnostního hlediska se nejvíce uplatňují 

keramické kompozity, které vynikají výbornou tepelnou odolností. Nosné prvky lávek  

a mostů v podobě kompozitních materiálů nejsou žádnou novinkou. Tyto prvky byly 

použity při rekonstrukci vlakového nádraží v Praze.    

 

3.8.1   Vláknobeton 

 Nejlepším způsobem, jak se vyhnout růstu trhlin, vznikajících díky tahovému 

napětí je zakomponování vláken přímo do betonu. Tyto trhliny jsou vyvolány plastickým 

smrštěním nebo vysycháním betonu. Použití vláken ve výrobě betonu může vylepšit i další 

vlastnosti jakými jsou rázová pevnost nebo odolnost proti abrazi. Použití vláken k výrobě 

betonu představuje jednu z nejdůležitějších inovací ve vývoji betonu.  
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3.8.1.1  Typy vláken 

Vlákna jsou charakterizovaná podle čtyř hlavních parametrů: 

 Podle chemického složení:  a, polymerní 

           b, skelná 

           c, ocelová 

 Poměr (délka / průměr) 

 Tvar vlákna 

 Obsah vláken v betonu vyjádřený v kg / m3 

 

3.8.1.2  Aplikace vláknobetonu 

 Vhodný typ vláken je třeba zvolit podle použití vláknobetonu: 

 Polymerní mikrovlákna: tento typ vláken se používá k potlačení vzniku 

mikrotrhlin, které vznikají z důvodů plastického smršťování betonu. Smršťování 

nastává tehdy, kdy je beton vystaven po delší dobu suchému okolnímu prostředí. 

Tyto problematické trhliny vznikají u maltových omítek nebo betonových podlah 

brzy po jejich provedení. 

 Polymerní makrovlákna: mají nepravidelný tvar. Používají se ke zlepšení 

soudržnosti cementové pasty. Díky svým vlastnostem zabraňují vzniku makrotrhlin 

v betonu, které vznikají v důsledku smršťování vysycháním. Jejich průměr  

se pohybuje okolo 10 µm. [34] 

 

4  Recyklace kompozitních materiálů 

Nakládání s mnoha druhy odpadů v dnešním světě je po stránce systémové i technické 

řešeno poměrně uspokojivě. Existuje však mnoho druhů odpadů, pro které ještě nebylo 

vymyšleno vhodné technické řešení pro jejich zpracování. Jedním z těchto druhů odpadů 

jsou právě kompozitní materiály, zejména kompozity s termosetickou matricí. 

V posledních letech zažívá tento typ materiálů značný rozmach v užívání. Je to způsobeno 

hlavně díky jeho výborným fyzikálně – mechanickým vlastnostem či dlouhou dobou 

životností. 
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Tyto skutečnosti do budoucna přinášejí potřebu znalosti a řešení nakládání s tímto 

typem odpadu, ať už vznikne v počáteční výrobě, nebo po skončení jeho technické 

životnosti. V této souvislosti si musíme přiznat, že v současné době není vymyšleno 

technické řešení, které by umožňovalo efektivní ekonomické zpracování tohoto typu 

odpadu v tuzemsku ani ve světě. [36] 

 

4.1  Laboratorní řešení recyklace kompozitních materiálů 

 S vývojem a recyklačním postupem kompozitních materiálů jsem byl obeznámen 

ve VZLU a.s. Recyklační postup je založen na pozvolném zahřívání kompozitního 

materiálu v oxidační atmosféře. Vlastní proces recyklace probíhá v tepelné komoře, 

teplotním rozkladem polymerní částice. Laboratorně lze postup nazvat jako tepelně 

pyrolýzní oxidační rozklad za sníženého přístupu vzdušného kyslíku. Elektricky zahřívaná 

topná tělesa ohřívají tepelnou komoru na požadovanou teplotu. Teplo vstupuje sáláním  

do kompozitu, polymerní matrice tepelně degraduje a přechází do plynného stavu. 

Rychlostní nárůst teploty je zvolen tak, aby uvolněné teplo nepřesáhlo krajní mez, kdy 

by bylo schopné způsobit nekontrolovatelné zahřátí kompozitního materiálu na takovou 

teplotu, že by se mohl samovolně vznítit. Tepelný proces lze shrnout do čtyř základních 

kroků: 

 

1. - Rychlý nárůst teploty na 250 °C po dobu 45 minut. 

2. - Nárůst teploty na teplotu zpracování 550 °C po dobu 120 minut. 

3. – Setrvání na teplotě 550 °C po dobu 15 minut. 

4. – Rychlý pokles teploty až na hodnotu standartního prostředí. 

 

  Celé zařízení má také mírně podtlakový charakter. Délka laboratorní recyklace 

 je zhruba šest hodin a systém je schopen zpracovávat cca 2,5 kg vsázky. Ovšem délka 

procesu závisí také na tvaru, velikosti a množství zpracovávaného materiálu. 

 Výzkum byl testován na klasických leteckých kompozitech s termoplastickou  

a termosetickou matricí. Pro výzkumný pokus byl použit kompozitní díl složený  
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z uhlíkové výztuže a epoxidové matrice. Jednalo se o obdélníkovou desku a o velikosti  

cca 250 × 100 × 2,5 mm. Je nutné podotknout, že systém je schopen recyklovat kompozity 

o maximální tloušťce 10 mm. Silnější materiály výrazně prodlužují celý proces a také se 

snižuje kvalita recyklátu.  

Na konci procesu zůstane v teplotní komoře jen čistě vyseparované uhlíkové 

vlákno, nebo recykláty různého charakteru a skupenství, podle toho z jaké matrice a vlákna 

se kompozit skládal. Dále se během procesu mohou také vyskytnout sekundární prvky 

v podobě sazí, popílku a podobně.[37] 

 

4.2  Experimentální systém pro rozklad kompozitních materiálů 

 Popisovaný přístroj pro pyrolýzní/tepelný rozklad kompozitních materiálů byl 

vyroben a dodán firmou Elektrické pece Svoboda v průběhu roku 2006.  

 Základním kamenem systému je teplotní komora, ve které dochází k samostatnému 

teplotnímu rozkladu uložených kompozitů. Zpracovávaný materiál je umístěn na podstavci 

v pyrolýzní kazetě uvnitř reaktoru., připojeném na vážním systému. Materiál je možné 

zpracovávat v inertní, standartní případně smíšené atmosféře. Výsledným zpracováním je 

zplyňování polymerní matrice kompozitního materiálu. Propojovacím potrubím jsou 

vedeny plynné látky přes škrtící ventil a přisávací ventil rovnou do vzduchem chlazené 

kondenzační komory, kde dochází ke zkapalnění jejich částí. Zbytkové plyny jsou následně 

vedeny do filtrační jednotky. Odsávací ventilátor umožňuje pohyb plynných zplodin a také 

celkový mírně podtlakový charakter systému s dostatečnou kapacitou odvodu zplodin. 

Ventilátor je umístěn za filtrační jednotkou.  

 Díky přívodu příslušného plynu z tlakové láhve přes ovládací a směšovací ventily 

jsme schopni ovlivňovat druh atmosféry (inertní či smíšenou) podle potřeby. Prostorový 

regulační termočlánek je umístěn uvnitř teplotního reaktoru. Kontrolní termočlánky jsou 

po-té umístěny v prostoru teplotního reaktoru, na výstupech z chladící a filtrační jednotky  

a uvnitř zpracovávaného materiálu. Regulátor teploty HT Industry zajišťuje regulaci 

prostorové teploty. Kontrolní teploty jsou zaznamenávaný pomocí multikanálového sběru 
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HT 100. Systém také umožňuje sledování úbytku hmotnosti recyklovaného kompozitu 

v průběhu procesu, proto je vybaven vážním systémem KERN. [38] 

Obrázek 20: Experimentální zařízení pro recyklaci kompozitu 

4.3  Základní součástky systému 

Celý systém se skládá z následujících hlavních částí: 

 

I. tepelná komora  poz. 1 

II. chladící jednotka   poz. 2 

III. filtrační jednotka   poz. 3 

IV. vzduchotechnické vybavení  poz. 4 

V. vážní systém    poz. 5 

VI. kontrolní a regulační prvky  poz. 6 

VII. zdroje umělé atmosféry  poz. 7 

VIII. odsávací digestoř   poz. 8 

IX. propojovací a externí systémy poz. 9 

Systémové propojení jednotlivých částí je patrné z obrázku č. 21 
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Obrázek 21: Schéma experimentálního zařízení [38] 
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4.3.1 Tepelná komora 

 Základní součástí celého systému je tepelná komora. Jedná se o konstrukci 

skříňovitého tvaru. Vnitřní plášť je vyroben ze žáruvzdorné oceli AKC se zvýšenou 

chemickou odolnosti proti poškození. Celoplášťová tělesa INCONEL o výkonu 11 kW, 

která vytvářejí homogenní radiační pole pro ohřev pyrolýzního boxu jsou umístěna po 

celém obvodu vnitřní komory. 

 Jednokřídlové izolované dveře se šroubovým zámkovým systémem jsou osazeny  

na přední část přístroje. Těsnění zajišťuje silikonová hmota nalepená po celém obvodu 

dveří a komora se tak stává plynotěsnou. Dveřní rám je chlazen studeným vzduchem 

pomocí ventilátoru RV 120/45 o výkonu 0,07 m
3
/, aby nedošlo k poškození dveřního 

těsnění. Kanál pro odtah plynných produktů z procesu je umístěn na zadní části stěny pece 

a je opatřen klapkou s aretací, pro přiškrcení proudících plynných složek. Samotná komora 

je umístěna na ocelovém podstavci. 

Obrázek 22: Tepelná komora 

4.3.2  Chladící jednotka 

 Jedná se o kondensační jednotku vzduchem chlazeného trubkového výměníku. 

Výměník je umístěn v ocelovém rámu se sklonem, aby se případný kondenzát 

shromažďoval v rohu spodní nádrže. V tomto rohu je také umístěn stavoznak, který slouží 

pro sledování množství kondenzátu ve výměníku. Dále je opatřen výpustním kohoutkem. 
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4.3.3  Filtrační jednotka 

 Filtrační jednotka je vyřešena jako samostatný člen. Nachází se pod chladící 

jednotkou a je připevněna na ocelovém rámu. Je vyrobena z nerezové oceli a má tvar 

kvádru o vnějších rozměrech cca 300 × 300 × 460 mm. Uvnitř filtrační jednotky jsou 

umístěny dva filtry o velikosti cca 290 × 290 mm. Tyto filtry jsou umístěny zhruba 250 

mm od sebe. K zachycení hrubých nečistot slouží filtrační vložky vyrobené z několika 

vrstev nerezových sít. 

4.3.4  Vzduchotechnika 

 Úkolem vzduchotechniky je zajišťovat přívod a odvod chladícího vzduchu, 

respektive plynných zplodin zpracování. Potrubí pro přívod a odvod chladného vzduchu 

 je vyrobeno z nerezového materiálu o průměru 280 mm. Potrubí pro sání a výdech 

vzduchu je vedeno skrz obvodovou stěnu laboratoře mimo její prostor. Polohovou stabilitu 

zajišťují stojany připevněné k potrubí. Připojení potrubí k chladící jednotce zajišťují 

distanční, pružné členy z impregnované tkaniny. Ventilátor RV315 a elektromotor  

o výkonu 1,1 kW zajišťují oběh chladícího vzduchu. 

 K vytvoření podtlakového charakteru v komoře a odtahu plynných zplodin  

se používá ventilátor RV200 s elektromotorem o výkonu 1,1 kW. K filtrační jednotce  

je ventilátor připojen přes nerezovou trubkovou vložku. Pomocí nerezového difuzoru  

je realizován výstup plynného media z ventilátoru. Plynné media jsou opět vyvedena přes 

nerezovou trubkovou vložku do potrubí s proudícím chladicím vzduchem. 

4.3.5 Vážní systém 

 Systém vah se nachází pod teplotní komorou. Skládá se z vodícího tubusu, těsnění, 

váhy a mechanismu vertikálního pohybu. Podstavec s vodící tyčí prochází až do tepelné 

komory. Tubus vážního systému prochází otvorem ve dně do teplotní komory. Spodní část 

tubusu se ponořena do nádoby s olejem, aby nedocházelo k úniku tepla z komory tubusem 

ven. Vnitřkem tubusu prochází stojny (vodící tyče), na kterých je uvnitř komory umístěn 

box se zpracovávaným materiálem. Celý systém je potom volně uložen na vážní systém 

typu KERN 572-57, aby bylo možno sledovat úbytek hmotnosti recyklátu při zpracování. 
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4.4  Kontrolní regulační prvky 

Tyto systémy slouží ke správnému chodu experimentálního zařízení a kontrolují  

průběh procesu recyklace, aby nedošlo k poškození čí úplnému zničení systému. 

4.4.1  Regulace a kontrola teploty 

 Prostřednictvím termočlánku typu N je zajišťovaná regulace teploty v tepelné 

komoře. Termočlánek se nachází v temperované části teplotní komory, dále pak uvnitř 

zpracovávaného materiálu a na výstupech z chladiče a filtrační jednoty. Dále je komora 

vybavena regulátorem od firmy Ht Industry. Tento regulátor slouží ke sběru dat z procesu 

probíhajících v komoře.  

 Elektronický přenos a zpracování dat je možné sledovat jak v průběhu procesu,  

tak i dodatečně, za pomocí softwaru SW100 a počítače připojeného přes převodník 

k tepelné komoře. 

 Mimo výše popsanou regulaci tepla je možné sledovat a regulovat teplotu 

v okolních jednotlivých částech systému omezováním průtoku horkých zplodin systémem 

pomocí klapky, nebo také přisáváním okolního vzduchu z laboratoře, jehož množství lze 

nastavit pomocí otočného kohoutku umístěného na propojovacím potrubí zplodin mezi 

teplotní komorou a chladičem. 

4.4.2  Regulace inertního plynu 

 Inertní plyn N2 lze dodávat do systému dodávat dodatečně dávkování z tlakové 

láhve. Průtok plynu se reguluje pomocí redukčního ventilu na tlakové láhvi. Maximální 

průtok plynu je 1000 l/hod. 

4.4.3  Plynový analyzátor 

 Součástí experimentálního zařízení je také plynový analyzátor od firmy Testo AG  

a jedná se o typ Testo 350 XL. Tento analyzátor umožňuje kvantitativní vyhodnocování 

některých plynných složek rozkladu zejména O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2. Umožňuje také 

sledování jiných podstatných parametrů jako je teplota zplodin, tlak, čerpání plynové 

pumpy, případně další veličiny. 
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 Plynový analyzátor se nachází na boční straně ovládacího bloku nasunutím na 

vodící tyč a zaaretováním. Propojení systému je zajištěno přívodní hadičkou. Elektronický 

přenos dat, zajišťuje software Testo easy Emisions propojený s počítačem. 

4.5  Zdroj inertní atmosféry 

 Zdrojem N2, nutného pro vytvoření inertní atmosféry je tlaková láhev. Připojení 

tlakové láhve je zajištěno redukčním ventilem. Odtud je plyn veden hadičkami  

do ovládacího bloku. V ovládacím bloku je možné nastavit mísení tohoto plynu s jinými 

medií. Po-té je dusík veden do rotametru, který nám umožňuje sledovat jeho průtok. 

Regulace N2 se provádí pomocí redukčního ventilu umístěného na tlakové láhvi. Plyn je 

zaváděn do spodní části teplotní komory z rotametru pomocí spojujících hadiček, kde 

spoluvytváří pracovní atmosféru. 

4.6  Odsávací digestoř 

 Odsávací digestoř je navržena jako samostatná součást systému. Používá se pro 

minimalizaci úniku plynných zplodin ze systému, hlavně tedy teplotní komory. Digestoř je 

vyrobena z nerezového plechu a je pevně připevněna na ocelovém rámu nad teplotní 

komorou. Ventilátor MULTIVAC AXC 150A zajišťuje odtah vzduchu. Plynné medium je 

taženo nerezovou trubkovou vložkou do vyústění chladícího vzduchu. 

4.7  Propojovací a extérní systémy 

 Propojovací a nerezové trubkové vložky obstarávají propojení jednotlivých částí 

systému vedoucích produkty zplyňování. Těsnění jednotlivých častí je provedeno pomocí 

rohovitého materiálu ze žáruvzdorných hlinito-křemičitanových vláken typu  

Sibral STANDART o objemové hmotnosti 160 kg/m
3
.  

 Propojení systému plynového hospodářství poskytují hadičky a trubičky z teflonu  

a PVC. Jedná se hlavně o přívody inertního plynu N2 a přívody a odvody vzorků plynu pro 

analýzu systému pomocí přístroje Testo. [38], [39], [41] 
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4.8  Výkonové parametry systému 

Z následující tabulky lze vyčíst hlavní parametry experimentálního zařízení 

sloužícího k recyklaci kompozitních materiálů. 

Tabulka č. 1 – Výkonové parametry systému 

Vnější rozměry tepl.komory 756 š.  x  1741 v.  x  1039  hl.   mm 

Vnitřní rozměr tepl.komory 550 š.  x  600 v.  x  720  hl.   mm 

Objem teplotní komory cca 240 dm3 

Max.teplota: +750 oC (24 x topné těleso; celk.výkon 11 kW) 

Teplotní stabilita: ±5 oC 

Max. teplotní gradient: cca 17  oC/min  

Objem boxu pro vsázku cca 15 dm3 

Max. hmotnost vsázky cca 10 kg 

Atmosféra zpracování 

 

snížený obsah O2 / standardní / inertní (N2) / kombi;   

průtok do 1 m3/hod. 
Vnější rozměry chl.jednotky 756 š.  x  1741 v.  x  1000  hl.   mm 

Filtrace dvoustupňová (t.č. nerez 2x 6 vrstev) 

Chlazení zplodin vzduch, 1,2  m3/s 

Průtok zplodin max. 0,6 m3/s 

Chlazení dveří – průtok 

 

0,07 m3/s  

 

napěťová soustava 3 x 400 V ; 50 Hz 

instalovaný příkon 11 kW 

spínaní výkonových prvků bezkontaktní – cyklofázové – spínané v nule 

motor chladícího ventilátoru 1,1 kW, výrobce MEZ 

chladící ventilátor RV315,  1,13 m
3
/s, výrobce Kovoklima-Gűrtler, s.r.o. 

motor odtahového 

ventilátoru 

1,1 kW, 2845 ot/min, výrobce MEZ 

odtahový ventilátor 

 

RV200,  0,58 m
3
/s, výrobce Kovoklima-Gűrtler, s.r.o. 

 

 

4.9  Recyklát 

 Po skončení procesu recyklace vystupuje recyklát z tepelné komory ve stejné 

formě, jakou měl, když byl zakomponován v matrici. To znamená ve formě tkaniny, 

vláken čí částice. Délka recyklovaného vlákna je ovšem omezena délkou odpadního 

materiálu. Recyklát tedy nelze opětovně použít jako dlouhovlákennou výztuž do 
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kompozitu. Na konci procesu má také recyklované vlákno různou délku. Pro další 

používání je tedy nutné délkové rozměry vlákna upravit na jednotnou velikost.  

 Při úpravě vlákna do 2 mm se k úpravě používá mletí na střižném mlýnu. Další 

možnosti úpravy recyklátu mohou spočívat v úpravě mletí na částicovou výztuž ve formě 

nanočástic, která se provádí na kulovém mlýnu, nebo ručním řezáním na délku vláken do 

velikosti 5 mm, popřípadě úpravou velikosti recyklovaného materiálu před samotným 

procesem recyklace. Při této možnosti jsme omezeni pouze velikosti a objemem tepelné 

komory. [40] 

Obrázek 23: Uhlíková tkanina po recyklaci [40] Obrázek 24: Vyseparovaný recyklát [40] 

4.10  Vlastnosti recyklátu 

 VZLU při testování recyklovaného materiálu spolupracoval s TU v Liberci. 

Z výsledků vyplynulo, že vlastnosti recyklátu jsou ovlivněny tepelným procesem. Při 

působení tepla na recyklovaný materiál nedochází pouze k rozrušování matrice, ale 

dochází i k degradaci povrchu vláken a k zúžení jejich průměru. Tyto následky úpravy 

vedou ke zhoršení mechanických vlastností vlákna. Zhoršení kvality vlákna ovšem není 

nijak dramatické. U pevnosti v tahu dochází k poklesu o 25% z 2920 MPa na 2269 MPa. 

Průměr vlákna se snížil z hodnoty 8,01 µm na 6,88 µm. Výsledky testů jen prokazují, že 

recyklace kompozitních materiálů má smysl a vlákna jsou po recyklaci opět schopna 

použití ve výrobě. [40] 
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4.11 Zhodnocení recyklace 

Výsledky testů jen prokazují, že recyklace kompozitních materiálů má smysl a vlákna 

jsou po recyklaci opět schopna použití ve výrobě. Jejich hlavní předností je cenová 

dostupnost, neboť recyklované vlákno se dá pořídit téměř o 50% levněji než uhlíkové 

vlákno nové. Bohužel v České republice je již samotným problémem svoz kompozitního 

odpadu k recyklační lince, protože zde není dostatek sběrných dvorů, které by poskytovaly 

výběr kompozitních materiálu a zajišťovali, jejich převezení k recyklační lince, kde  

by mohli být dále zpracovány. Dalším negativem je fakt, že současná produkce a výroba 

kompozitu na území České republiky je velice malá. Je spočítáno, aby se recyklace 

vyplácela, muselo by recyklační zařízení recyklovat minimálně 150 kg kompozitu denně. 

Bohužel tyto hodnoty kompozitního odpadu nejsme schopni v České republice produkovat, 

a tudíž není ekonomicky výhodné zřizovat recyklační linku ve výrobním měřítku. [36] 

 

5 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá obecnou charakteristikou kompozitních materiálů       

a jejich možnou recyklací. V úvodu práce je popsána  definice a rozdělení těchto materiálů, 

konkrétně podle druhu matrice a podle typu použité výztuže, až po různé druhy použitých 

vláken ve výrobě. Dále jsou v práci popsané různé možnosti výroby kompozitních 

materiálů od nejstarších způsobů až po novodobé výrobní techniky. Na toto téma navazuje 

další bod práce, který se zabývá možným využitím kompozitu v praxi od použití 

v leteckém průmyslu, přes vojenský až po praktické používání ve stavebnictví či medicíně. 

Na závěr práce je řešený možný proces recyklace kompozitních materiálů tepelně oxidační 

pyrolýzou. Také je zde podrobně popsaný Experimentální systém, ve kterém probíhá 

proces recyklace kompozitu.  

 Na základě zpracovaných poznatků lze konstatovat, že recyklace uhlíkových vláken 

je v současnosti novým celosvětovým problémem a řeší jej i největší světové laboratoře. 

S postupem se kterým jsem byl seznámen ve VZLU a.s. je čistě laboratorní a nemá zatím 

v naší republice průmyslové využití, výhodou je ovšem technická jednoduchost procesu a 

finanční nenáročnost.  
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 Lze také konstatovat, že recyklovaná uhlíková vlákna jsou cenově dostupnější, než 

vlákna nová a tudíž se rozhodně recyklaci vyplatí provádět. Bohužel v České republice se 

zatím jeví průmyslová recyklace kompozitních materiálů jako ekonomicky nevýhodná a to 

z důvodu nízké kapacity produkce kompozitních materiálů a také v řešení svozu 

samotného kompozitního odpadu k recyklační lince. 
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8 Seznam zkratek 

VZLU – výzkumný letecký ústav 

TU – technická univerzita 

a.s. – akciová společnost 

mm - milimetr 

µm – mikrometr 

kW – kilowatt 

kg – kilogram 

MPa - megapascal 

tvz.  - takzvaně 

ČR – Česká republika 


