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ABSTRAKT 

Dizertačná práca sa zaoberá štúdiom vybraných vlastností kompozitných sendvičových 

konštrukcií na báze fenolických prepregov. Práca opisuje správanie sa sendvičových konštrukcií pri 

ohybovom, rázovom a tepelnom (požiarnom) namáhaní. Taktiež boli merané tepelné charakteristiky 

metódou rozšíreného plošného zdroja (EPDS). Bol sledovaný najmä vplyv konštrukcie poťahu a vplyv 

rôznych druhov jadra na vybrané mechanické a fyzikálne vlastnosti. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: kompozitná sendvičová konštrukcia, prepreg, voština,  polymérna pena,  

mechanické vlastnosti, tepelné a požiarne vlastnosti, kónický kalorimeter 

 

 

ABSTRACT 

The dissertation deals with the study of selected properties of composite sandwich structures based 

on phenolic prepregs. The work describes the behaviour of sandwich structures under bending, 

impact and fire loading.  Also a thermal properties were measured by extended dynamic plane 

source  method (EPDS). The effect of the skin and the influence of the different types of core were 

studied especially. 

 

KEYWORDS: composite sandwich construction, prepregs, honeycomb, polymer foam, mechanical 

properties, thermal and fire properties, cone calorimeter 
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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.  
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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).   

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  
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1 KOMPOZITNÉ SENDVIČOVÉ KONŠTRUKCIE 

1.1 Charakteristika kompozitných sendvičových konštrukcií 

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.   

Asi najtypickejším príkladom použitia veľmi ľahkých sendvičových konštrukcií  na báze 

kompozitného poťahu a voštinového jadra  v ČR je kompletné vnútorné obloženie známych vlakových 

jednotiek typu City Elefant od českého výrobcu Škoda transportation (predtým Vagónka Ostrava a.s.). 

Tento typ vnútorného obloženia sa úspešne aplikuje už takmer 20 rokov (prototyp vlaku vznikal 

koncom 90.tych rokov minulého storočia). Na základe tejto úspešnej série sú obdobné materiály 

využívané i v novších jednotkách Regiopanter, prípadne v motorových jednotkách rady 871 na 

Slovensku.  

Ako už bolo spomenuté, jednou z hlavných nevýhod týchto konštrukcií je ich cena. Tá je 

spôsobená nielen vysokými cenami vstupných materiálov, ale i náročným výrobnými postupmi.  

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

materiálové zloženie a princíp ich  spracovania je veĺmi podobný technologickým postupom 

používaných v leteckom priemysle.   
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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.   
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2 MATERIÁLY  

2.1 Materiály poťahov  

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].  

Mechanické vlastnosti závisia od mnohých  faktorov, typu použitého vlákna a živice, formy 

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

Základné vlastnosti samostatných vrstiev kompozitného materiálu udáva tabuľka  1. 

Tab č. 1. Typické mechanické vlastnosti bežných kompozitných materiálov [1] 

Kompozitný 

materiál 

Podiel 

výstuže 

Modul 

pružnosti 

v ťahu Ex 

[GPa] 

Modul 

pružnosti 

v ťahu Ey 

[GPa] 

Poissonova 

pomer 

ux 

Modul 

pružnosti 

v šmyku G 

[GPa] 

 

Uhlík/epoxid 0,7 181 10,3 0,28 7,17  

Aramid/epoxid 0,5 204 18,5 0,23 5,59  

Sklo/epoxid 0,45 38,6 8,27 0,26 4,14  

Sklo/fenol 0,6 76 5,5 0,34 2,3  
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2.2 Jadrové materiály 

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]. 

 

 

Obr. 2.1. Prehľad jadrových materiálov [4] 
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2.3 Voštiny 

V dnešnej dobe  prináša trh široký rozsah typov voštín, napríklad popredný líder vo výrobe 

voštín,  firma HEXCEL, vyrába asi 700 rôznych druhov voštín  v širokej škále materiálov a konfigurácii. 

Sériovo sa voštiny vyrábajú už takmer 50 rokov, patria medzi najpoužívanejší jadrový materiál. Majú 

mnoho predností. K ich najväčším patrí hmotnosť a výborné mechanické vlastnosti, vztiahnuté na 

jednotku hmotnosti. Bohužiaľ, patria medzi drahšie výplňové materiály.  

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. 

Papierové (kompozitné) voštiny 

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] 

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

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

2.4  Polymérne peny 

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 [14].  

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.   

2.5 Adhézne materiály 

V sendvičovej konštrukcii má lepený spoj mimoriadny význam.  Zaisťuje súdržnosť materiálov a 

celkovú stabilitu konštrukcie. Pre vytvorenie lepeného spoja je možné použiť celý rad adhezív, no ich 

výber je závislý na viacerých aspektoch.  

Adhézne materiály pre sendvičové konštrukcie môžeme rozdeliť z viacerých hľadísk. Jedným 

z týchto hľadísk je, či sendvičovú konštrukciu  vyrábame  v jednom kroku s poťahom (týka sa to najmä 

kompozitných materiálov) alebo sendvič vyrábame dodatočne, vzájomným zlepením  jednotlivých 

komponentov - poťahu a jadra.  

Práve pri výrobe kompozitných sendvičových konštrukcií sa často využíva na vzájomné zlepenie 

polymérny materiál poťahu. Ten pri výrobe konštrukcie impregnuje i povrch jadra, pričom dochádza 

k vytvoreniu lepeného spoja. Výhodou tohto systému je, že lepidlo neprispieva k výraznému nárazu 

hmotnosti konštrukcie. 
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Veľmi dôležitým faktorom pri výbere lepidiel pre sendvičové konštrukcie je chemická reakcia 

vytvrdzovania. Pri vytvrdzovaní adhezív nesmie dochádzať k tvorbe plynov, ktoré by mohli byť 

dodatočne lokalizované v dutinách jadier. Pri zmenách tlaku a teploty by totiž mohli i malé 

koncentrácie mechanicky alebo chemicky atakovať spoj.  

Ďalším technologickým aspektom je konzistencia adheziva. Pri výrobe sendvičových panelov 

s voštinovým jadrom sa používajú adhezíva výlučne vo forme prepregov alebo lepiacich filmov. 

Lepiace filmy sú zvyčajne vystužené sklenenou sieťkou a to z dôvodu kontroly hrúbky lepidla (v 

prípade väčších lisovacích tlakov) a pre lepšiu manipulovateľnosť pri výrobe. Ak sa používajú 

homogénne jadrové materiály, môžeme použiť adhezíva v tekutých formách. 

Na základe technológie výroby a použitia konečného produktu je možné definovať  aspekty 

výberu vhodného adhézneho materiálu: 

 hmotnosť, 

 konzistencia,  

 reologické vlastnosti, 

 podmienky vytvrdzovania, 

 teplotná odolnosť. 

Existuje niekoľko spôsobov, ako hodnotiť lepený spoj, medzi najčastejšie patrí plošný test 

ťahom (“Flatwise tension test“) podľa ASTM C-297 alebo test spoja  odvíjajúcim sa poťahom 

(“Climbing Drum peel test“) podľa ASTM D-1781. 
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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.  

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.  
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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 

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] 

 

Pri crush-core technológii sa predpokladá tlakom definovaná a riadená deformácia voštiny, 

najmä v určitých špecifických pasážach, rohoch či zaoblených oblastiach výrobku. [8].  Kompozitné 

sendviče pripravené tlakovým lisovaním majú vzhľadom na väčší aplikovaný tlak vyššiu kvalitu 

povrchu  stabilnejšie rozhranie jadro/poťah.  

 

Obr. 3.3. Výroba kompozitových konštrukcií technológiou „Crush-core“ [6] 
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4 POŽIADAVKY NA SENDVIČOVÉ KONŠTRUKCIE V DOPRAVNOM 

PRIEMYSLE 

Požiadavky v dopravnom priemysle sú veľmi závislé od konkrétnej aplikácie,  konkrétneho 

segmentu a i konkrétneho výrobku.  Tento stručný prehľad sa zaoberá iba požiadavkami segmentu 

výroby koľajovej techniky. Požiadavky definujú jednotlivé normy, resp. sú definované 

v konštrukčných zadaniach  jednotlivých výrobných projektov [12, 13, 14, 15]. 

4.1 Hlavné konštrukčné požiadavky  

 Hmotnosť 

 

Túto požiadavku môžeme definovať v poslednej dobe ako základnú. Vychádza zo všeobecnej potreby 

znížiť celkovú váhu vozidla. Zníženie hmotnosti akéhokoľvek  vozidla má samozrejme mnoho ďalších 

efektov  - zníženie spotreby pohonných hmôt, menšie opotrebenie brzdných systémov, jednoduchšia 

montáž atď.  

 

 Rozmerová stabilita  

 

Je daná konštrukčnými normami. Rozmerové tolerancie sú dané najčastejšie normou ISO 2768. 

 

 Konštrukčná kompatibilita  

Je nutné zabezpečiť kompatibilitu sendvičového materiálu/výrobku  s ostatnými konštrukciami 

v dopravnom prostriedku. Vzhľadom na atypickú konštrukciu týchto materiálov je nutné navrhovať 

také tvary a spoje, ktoré budú kompatibilné v rámci celkovej konštrukcie dopravného prostriedku.  

4.2 Požiadavky na funkčnosť materiálu 

Odolnosť materiálov  môžeme všeobecne definovať ako odolnosť materiálu čeliť 

definovanému, prípadne náhodnému zaťaženiu, resp. plniť danú funkciu po celú dobu jeho 

životnosti. Obecne je celkové zaťaženie definované súborom okrajových podmienok. Tieto 

podmienky sú definované už jednotlivými normami, týkajúcich sa daného druhu dopravy, prípadne 

sú definované výrobcami dopravných prostriedkov.  
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Strata schopnosti materiálu plniť daný účel je spôsobená degradáciou materiálu. Degradácia 

sendvičových kompozitných  materiálov v dopravnom prostriedku môže byť spôsobená nasledovnými 

faktormi [1]: 

 Dlhotrvajúce zaťaženie 

Jedná sa o zaťaženie napr. vibráciami, prípadne zaťaženie spôsobené aerodynamickými silami 

pôsobiacimi na vonkajší plášť vozidla. 

 

 Opakované zaťaženie 

Zaťaženie spôsobené napríklad opakovaným zrýchlením, či spomaľovaním vozidla.  Opakované 

zaťaženie  vyvoláva únavu materiálu.  

 Náhodné zaťaženie 

Je spôsobené pádmi, nárazmi či inými haváriami vrátane požiarnych situácii.  

 

 Vysoká teplota, resp. vysoký tepelný gradient pôsobiaci na materiál 

Zaťaženie môže byť spôsobené vplyvom počasia, prípadne vplyvom porúch spôsobených 

prehriatím zariadenia, resp.  vplyvom náhlych teplotných  zmien. 

 

 Vlhkosť, resp. vysoký gradient vlhkosti pôsobiaci na materiál  

Procesy akými sú kondenzácia, či prípadné poruchy tesnení spôsobujú zvýšenie vlhkosti vo 

vozidle. 

 Kombinácia vysokých hodnôt vlhkosti a tepelného zaťaženia 

 

 UV žiarenie pôsobiace na vonkajšiu plochu vozidla 

Jedná sa o zaťaženie najmä materiálov exteriéru.  

 

 Chemické zaťaženie 

Týka sa najmä pôsobenia škály chemických čistiacich prostriedkov používaných v dopravnom 

priemysle, prípadne olejov, mazív, pohonných hmôt  a  iných technických kvapalín.  

 

 Degradácia adhezív na spoji jadro/poťah 

 

Vplyvom kombinovaných zaťažení dochádza k degradácii lepeného spoja medzi jadrom a 

poťahom, čí dochádza k porušeniu konštrukcie.  
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4.3 Bezpečnostné požiadavky  

Celý rad požiadaviek je  aktuálne definovaný v Európskej norme EN 45545. Táto norma 

definuje a  zaraďuje každý materiál alebo konštrukciu vyskytujúcu sa v dopavnom prostriedku 

koľajovej dopravy  do „hazard levelov“ podľa jeho umiestnenia v konštrukcii vozidla, taktiež podľa 

typu a účelu vozidla.  Na základe tejto kategorizácie potom následne definuje konkrétne požiadavky 

na materiál z hľadiska požiarnej odolnosti a jeho testovanie podľa konkrétnych metód [16, 17]. 
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5 DIAGNOSTIKA KOMPOZITNÝCH SENDVIČOVÝCH KONŠTRUKCIÍ 

5.1 Testovanie sendvičových  konštrukcií pri ohybovom namáhaní  

Sendvičové konštrukcie ako vrstvené materiály vykazujú v ohybe odlišné správanie ako 

homogénne  materiály. Jednotlivé vrstvy sendvičovej konštrukcie prenášajú odlišné typy namáhania. 

Podľa orientácie ohybového momentu prenáša jeden poťah vždy ťahové, resp. druhý poťah tlakové 

napätie, pričom jadro je namáhané na šmyk [4]. 

Priehyb nosníka je daný rovnicou 

                                                                 
   

     
   .                                                                                           (5.1) 

kde E.J je ohybová tuhosť nosníka za predpokladu, že nosník je homogénny materiál v celom jeho 

priereze, W a L predstavujú rozmery nosníka, E je modul pružnosti v ohybe a J je moment 

zotrvačnosti daného prierezu. Pri kompozitnom sendvičovom nosníku ohybová tuhosť  nosníka D 

pozostáva s viacerých zložiek. Môže byť vyjadrená v tvare  

                                                   
   

 
   

    

 
   

   

  
   .                                                                    (5.2) 

Prvý  člen je tuhosť poťahu v jeho ťažisku, druhý prírastok je tuhosť nosníka vzhľadom na ťažisko 

sendvičovej štruktúry a tretím prírastkom sa rozumie tuhosť jadra vzhľadom na ťažisko sendvičovej 

štruktúry[18], [19].    

Takmer v každej sendvičovej štruktúre je najvýznamnejší práve druhý člen. Poťahy sú tenké 

a majú malú tuhosť a ohybový modul ľahkej voštiny Ec je taktiež veľmi malý. Takže prvý a tretí člen 

môžeme zanedbať. Potom ohybová tuhosť sendvičového nosníka bude mať tvar  

                                                                          
    

 
  .                                                                          (5.3) 

Kombináciou s rovnicou (5.4) dostávame vzťah pre tuhosť nosníka pri trojbodovom ohybe. 

 

                                                                       
 

 
   

     
 

    .                                                                      (5.4) 
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Testovanie sendvičových štruktúr ohybovým namáhaním  ma veľký význam, pretože z priehybu 

je možné určiť ich deformačnú schopnosť.  Pri ťahových skúškach to nie je celkom možné, pretože sa 

napätím vyvolá iba nepatrné a ťažko merateľné predĺženie. Ohybové skúšky patria do statických 

skúšok, môžu sa vykonávať pri normálnych teplotách prípadne pri zvýšených, či kryogénnych 

teplotách. 

Pri trojbodovej skúške je skúšobné teleso podoprené ako nosík dvoma podporami (obr. 5.1). 

Skúšobné teleso je prehýbané priečnikom pôsobiacim v strede podpier dovtedy, pokiaľ sa teleso 

nezlomí, alebo pokiaľ deformácia nedosiahne vopred stanovenú hodnotu [18]. 

Ak pôsobí sila F v strede skúšobného telesa, pri vzdialenosti podpier l je maximálny ohybový moment 

daný vzťahom 

                                                                                
   

 
                                                               (5.5) 

Najväčšie napätie sa stanoví zo vzťahu: 

 

                                                                            
      

  
                                                           (5.6) 

 

Obr. 5.1. Priebeh ohybového momentu pri trojbodovej skúške ohybom [20] 

Na celkovej deformácii vzorku pri trojbodovej skúške sa okrem deformácie vplyvom ohybových 

napätí podieľa  pomerne významne šmyková deformácia, pretože šmykové napätia od priečnych síl 

sú prenášané prakticky len vrstvou jadrového materiálu [21]. 
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Lister[26] i Steeves [27]  sa venujú štúdiu  vplyvu hrúbky poťahu na mechanické vlastnosti  

sendvičových nosníkov, pričom nosníky zaťažujú práve trojbodovým ohybom.  

Pri štvorbodovej skúške pôsobia na skúšobné teleso 2 priečniky, ktoré sú umiestnené v jednej 

tretine od jedného, respektíve druhého konca skúšobného telesa.  Hodnoty pevnosti v ohybe sú 

nižšie než u trojbodového systému, taktiež je iné rozloženie ohybového momentu. Jeho pôsobenie je 

rovnomernejšie v celej dĺžke skúšobného telesa [14]. Priebeh ohybového momentu počas testu je 

znázornený na obr. 5.2. 

Ohybový moment je daný vzťahom 

                                                                       
 

 
                                                                   (5.7) 

Najväčšie napätie sa stanoví zo vzťahu 

 

                                                                       
      

  
                                                              (5.8) 

 

Obr. 5.2. Priebeh ohybového momentu pri štvorbodovej skúške ohybom [14] 

 

Analýzou ohybového chovania  sendvičových nosníkov sa zaoberajú i autori v ďalších 

výskumných  prácach [22, 23, 24]. Achilles [21] vo svojej práci spracováva poruchové módy 

sendvičových nosníkov práve po ohybovom namáhaní. 
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5.2 Testovanie sendvičových konštrukcií voči rázovému namáhaniu 

Odolnosť voči poškodeniu (Damage tolerance of sandwich construction) môžeme definovať 

ako schopnosť štruktúry odolávať zaťaženiu vyvolaného rôznymi druhmi nárazov, či úderov, 

padajúcich predmetov, vystrelených projektilov, či iných predmetov. Prípadne ju môžeme definovať 

ako schopnosť štruktúry absorbovať (prípadne zastaviť) energiu z „dopadajúcich“ objektov [33]. 

Reálne scenáre možných incidentov  môžu byť rôzne.  Môže ísť o tzv.  pomalé nárazy   o 

rýchlostiach   v<10 m/s  (napríklad voľný dopad predmetu na plochu), rýchle nárazy kde  v<1000 m/s 

(zrážky štruktúr v externom prostredí typu vták-konštrukcia, krupobitie pri pohybe štruktúry),  až po 

nárazy s veľmi vysokou rýchlosťou, kde v>1000 m/s. Tie sa však vyskytujú len v ojedinelých situáciách 

v leteckom alebo kozmickom sektore [9].   

Povaha sendvičových štruktúr s ich relatívne tenkými poťahmi a relatívne  mäkkým, málo 

odolným jadrom vylučuje, aby odolávala väčšiemu rázovému zaťaženiu. Práve prítomnosť 

viacnásobných materiálových rozhraní v sendvičovej štruktúre  je veľmi častým  zdrojom iniciácie a 

rastu rôznych druhov  poškodení [37, 38]. 

 

 Odolnosť sendvičových štruktúr voči nárazu (mechanizmus poškodenia a schopnosť absorpcie 

energie) je najviac závislá od materiálu poťahu  a jeho  hrúbky [36].  Avšak jadro, ktoré robí podporu 

poťahu, má taktiež výrazný vplyv na rázovú odolnosť – najmä teda materiál a jeho pevnosť v šmyku, 

geometria a samozrejme hustota. Ďalšími ovplyvňujúcimi faktormi rázovej odolnosti sendvičových 

štruktúr sú i geometrické podmienky pri zaťažení   -  hrúbka sendvičového panela, ukotvenie 

zaťažovaného panela (boundary conditions) a  geometria vnikajúceho telesa. A v neposlednom rade 

je to pevnosť  rozhrania jadro-poťah  [35]. 

Pre svoju špecifickú konštrukciu môžu sendviče pri rázovom namáhaní vykazovať rôzne typy 

poškodení.  Hildebrant [11] definuje 6 rôznych poškodení: 

1. Prerazenie poťahu po tlakovom namáhaní –  Face crushing 

2. Poškodenie poťahu strihom –  Face shear  

3. Plošné poškodenie poťahu  –  In-plane face failure 

4. Poškodenie poťahu ohybom –  Flexural face failure 

5. Poškodenie jadra stlačením –  Core crushing 

6. Poškodenie jadra strihom –  Core shear failure 

7. Odlepenie spoja  jadro/poťah  –  Face/core debonding  (obr. 5.3) 
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Obr. 5.3. Rôzne typy poškodení sendvičových materiálov [12] 

Nárazové testy  môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín a to na základe už spomenutých 

scenárov. Rozlišujeme nízko rýchlostné nárazové testy (low velocity impact) a vysoko rýchlostné 

testovanie (high velocity impact). U prvej skupiny skúšok  sa dopadová energia padajúceho predmetu  

pohybuje od 2 J (pri rýchlostiach okolo 2,5 m/s) do 60 J [9].   

Pri výskume kompozitných sendvičových štruktúr sa častejšie využívajú nízko rýchlostné 

nárazové testy, pričom sa zisťuje práve rozsah a štruktúra poškodenia [40, 41]. Častokrát nie je 

cieľom deštrukcia vzorky, ale po teste sa vizuálne vyhodnocuje rozsah poškodenia, prípadne test  

slúži (najmä u samostatných kompozitných materiálov) na štúdium propagácie šírenia trhlín. 

Prípadne  po vizuálnom vyhodnotení sa  pokračuje v ďalšom mechanickom testovaní. Najčastejšie je 

to pevnosť v ohybe, pričom sa zisťuje zostatková pevnosť po náraze, prípadne  je to zostatková 

pevnosť v tlaku (PICS – postimpact residual strenght) [42, 43].  

Pri nízko rýchlostných testoch sú vnikajúce telesá relatívne ťažšie a väčšie, a dopadajú riadenou 

rýchlosťou na plochu vzorky, ktorá môže byť fixovaná, alebo iba voľne položená (obr. 5.5). 
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Obr. 5.5. Schéma zariadenia pre nízko rýchlostné nárazové testovanie [10] 

Kinetická energia padajúceho telesa sa nastavuje buď pomocou zariadenia alebo zmenou 

výšky dopadu.  Absorbovaná energia vzorkou je vypočítaná podľa vzťahu 

 

                                                                   
 

  
   

    
   .                                                                         (5.9) 

kde: 

W – váha padajúceho telesa  

u1– rýchlosť padajúceho telesa tesne pred dopadom           

u2 – nameraná rýchosť v momente dopadu vzorky 

g – gravitačné zrýchlenie 

H – výška pádu telesa 
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Obr. 5.5. Grafický priebeh nárazovej skúšky [12] 

Účelom vysokorýchlostného nárazové testu je stanoviť odolnosť štruktúr voči náhodným 

nárazom pri vysokých rýchlostiach, pri kolíziách dopravných prostriedkov  s vtákmi  či inými 

predmetmi pri vysokých rýchlostiach.   Ako bolo spomenuté v predchádzajúcej kapitole, 

opodstatnenie má najmä v leteckom priemysle.  

 

Obr. 5.6. Zariadenie pre vysokorýchlostné nárazové testovanie [10]   

Usporiadanie testovacieho zariadenia je zvyčajne vertikálne (obr. 5.6 a 5.7), projektil rôznej 

veľkosti a hmotnosti (od niekoľko gramov  až do 1000 g) je „vystrelený“ voči testovanému materiálu. 

Vyhodnocuje sa odolnosť voči nárazu a rozsah poškodenia.   

V priemysle koľajových vozidiel definuje tento typ testovania norma UIC 651[46]. Testovacia rýchlosť 

vystreleného projektilu s hmotnosťou 1 kg je 300 km/h. Tento test sa vykonáva najmä na určenie 

odolnosti predných čiel vlakových súprav  vyrobených z kompozitných sendvičových štruktúr.  
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Obr. 5.7. Test kompozitnej sendvičovej štruktúry podľa UIC 651 – Poškodená vzorka, vzorka upnutá 

v ráme a projektil [47] 

5.3 Tepelnoizolačné vlastnosti sendvičových konštrukcií  

Pre svoju špecifickú konštrukciu môžu byť sendvičové materiály okrem iných funkcií využívané i 

ako tepelnoizolačný materiál. I pre túto vlastnosť sa môžu radiť medzi „multifunkčné“ materiály. 

Tepelná vodivosť sendvičových materiálov je závislá od každého ich stavebného prvku – poťahov, 

jadra, i vrstvy lepidla spájajúceho jadro s poťahmi. Tepelné vlastnosti bežných kompozitov sú už 

známe tabuľkové hodnoty. Hodnoty tepelnej vodivosti adhesív (λ) pre sendvičové materiály sú 0,03 

pre vystužené fóliové lepidlá  a 0,01 pre nevystužené fóliové lepidlá.  

U nemetalických voštín má   veľkosť buniek väčší vplyv na teplotnú vodivosť ako hustota 

voštiny. Pri hliníkových voštinách najviac tepelnú vodivosť ovplyvňuje práve hustota. Tepelná 

vodivosť hliníkových voštín je takmer nezávislá od ich hrúbky a to konkrétne v hrúbkach od 10 po 50 

mm. Tepelná  vodivosť voštín sa znižuje vyplnením buniek vhodným izolačným materiálom [5]. 

Metóda rozšíreného plošného zdroja (EDPS) je usporiadaná pre jednorozmerné prúdenie tepla 

v konečnom vzorku. Usporiadanie experimentu je zrejmé z obrázku 5.8. Rovinný zdroj (PS) v tvare 

disku, ktorý slúži súčasne ako zdroj tepla a teplomer, je vyrobený z niklu pokrytého z oboch strán 

fóliou z kaptonu. Teplo v tvare krokovej funkcie sa tvorí priechodom elektrického prúdu cez PS disk. 

Dva identické vzorky valcovitého tvaru spôsobujú symetrické rozdelenie  tepelného toku do tepelne 

vodivého materiálu (chladiča), ktorý stanoví izotermické podmienky experimentu. Táto metóda sa 

javí ako užitočná pre stanovenie teplotnej vodivosti tepelne  málo vodivých materiálov [48, 49]. 

 

Obrázok 5.8. znározňuje funkciu teoretickej zmeny teploty, ktorá je riešením parciálnej 

diferenciálnej rovnice s okrajovými a počiatočnými podmienkami odpovedajúcich experimentálnemu 

usporiadaniu.  
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Obr. 5.8. Princíp experimentu 

 

 

 

Obr. 5.9. Priebeh tepelnej funkcie 

 

Teplotná funkcia má tvar  
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q - prúdová hustota tepla 

 λ - tepelná vodivosť  

Ɵ - charakteristický čas vzorku daný vzťahom   l a2 / , 

pričom l je hrúbka 

a - tepelná vodivosť vzorku.  

 

Parameter   popisuje nedokonalosť chladiča. 
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5.4 Horľavosť  kompozitných sendvičových materiálov  

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. 5.10 Procesy pri horení kompozitných materiálov [50] 

 

Mouritz  [17, 51,  52,  53] sa  vo svojich prácach intenzívne venuje nielen požiarnej odolnosti, ale i 

mechanickým vlastnostiam požiarom poškodených (fire damaged) kompozitov. 

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

a neatakovaným povrchom. Práve tenká vrstva poťahu je teda enormne tepelne namáhaná 

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 [56, 58, 59]: 

 materiál poťahu,  

 materiál  a konštrukcia jadra,  

 hustota jadra,  

 hrúbka poťahu,  

 hrúbka jadra, 

 adhézna vrstva.   

Vplyvom rôznych typov jadra na horľavosť sendvičových štruktúr so sklom vystuženého 

kompozitu sa venuje vo svojej práci Hörold a kol. [63, 64], naopak vplyv poťahu posudzuje Feih a kol. 

[65]. Efekty  poškodení sendvičových materiálov vystavených ohňu, resp. vysokým teplotám 

modelujú metódou konečných prvkov Krysl a kol. [66]  a  Luo [67]. 

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]. 

Princípom tejto skúšky je skutočnosť, že pre veľké množstvo organických kvapalín a plynov a 

taktiež i pre tuhé látky platí, že teplo uvoľnené ich spálením prepočítané na hmotnostnú jednotku 

spotrebovaného kyslíku je do istej miery konštantné. Táto hodnota sa pohybuje okolo 13,1 MJ.Kg-1 

kyslíka [69].  Zmeny v koncentrácii kyslíka v splodinách horenia boli použité k zisteniu rýchlosti 

uvoľňovania tepla v rôznych typoch skúšok -  napr. tunelový test ASTM E84  či British Fire Propagation 

Test. V roku 1982 bol publikovaný prvý návrh kónického kalorimetra [70].   Dnes je táto metóda 

štandardizovaná  v USA normou ASTM E 1354 [71], v Európe normou ISO 5660[72].   

Norma ISO-5660 Požiarne skúšky  - reakcia na oheň, sa skladá z troch častí: 

1. Časť  - Rýchlosť uvoľňovania tepla zo stavebných materiálov 

2. Časť – Dynamické meranie dymu 

3. Časť – Rýchlosť horenia stavebných materiálov 

Táto skúšobná metóda je založená na už spomínanom empirickom vzťahu,  ktorý definuje, že pri 

horení sa uvoľňuje približne 13,1 MJ na 1 kg spotrebovaného kyslíka. Súčasťou skúšky je i meranie 
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času do zapálenia  materiálu, takže čiastočne  je súčasťou skúšky i stanovenie zápalnosti materiálu. 

Skúšaný materiál je pri skúške  exponovaný tepelno-radiačným tokom určitej hodnoty. Rýchlosť 

uvoľňovania tepla sa stanovuje meraním spotreby kyslíka odvodeného z hmotnostného prietoku 

spalín a koncentrácie  kyslíka v týchto spalinách. 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. 5.11. Klasifikácia priebehu horenia [61] 

 

 J.G.Quintiere a kol. [74] i Mouritz a kol. [75, 17] posudzuje horľavosť kompozitných a sendvičových 

štruktúr v konštrukcii lietadiel práve metódou kónického kalorimetra a to pri rôznej  hustote 

tepelného toku dopadajúceho na povrch skúšaných vzoriek -  (25, 50, 75, 100) kW.m-2 .   Pri testovaní 

kompozitných sendvičových materiálov, resp. materiálov na ich výrobu používajú metódu kónického 

kalorimetra i Brown  [77], resp. Bubacz [78].         
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Obr. 5.12. Schéma skúšobného zariadenia – kónický kalorimeter[61] 
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6 POPIS POUŽITÝCH MATERIÁLOV 

6.1 Materiál poťahu  

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 [80].  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 6.1. 

Tab. 6.1. Materiálové charakteristiky poťahu [80] 

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/m
2
  

fenolická 42 >80 450 22 

IMP 530  aramid/tkanina 

plátno/200 g/m
2
 

epoxidová 42 120 148/170 35-40 

 

6.2 Materiály jadra  

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

typu T 722 pod obchodným označením CORMASTER C2, výrobcu Schűtz (Nemecko). Tento typ voštín 

je vyrobený s nomexového papiera metódou expanzie. Pri tejto metóde sa listy nomexového papiera 

stohujú do bloku, pričom sa na jednotlivé vrstvy nanášajú pásy lepidla. Naskladaný stoh papiera sa 

expanduje do bloku hexagonálnej štruktúry. Následne sa blok niekoľkokrát ponorí do  kúpeľa 

fenolicej živice, až dosiahne požadovanú hustotu [17,18]. Voštiny z nomexového papiera sú  

charakteristické svojou nízkou mernou hmotnosťou, tepelnou stabilitou a odolnosťou  voči 

pôsobeniu ohňa [7]. 

Ďalším použitým jadrovým materiálom je PET pena (polyetyléntereftalát) pod obchodným 

označením AIREX T90.100 (výrobca AlcanAirexcomposites, Švajčiarsko). Je to pena na báze 

polyetyléntereftalátu s uzavretými bunkami, vyznačuje sa 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 6.2.  
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Tab. 6.2. Materiálové charakteristiky jadrových materiálov [83, 84, 85] 

Označenie Typ  
materiálu 

Veľkosť  
bunky 
[mm] 

Hustota 
 

[kg/m
3
] 

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 

 

6.3 Materiály povrchových úprav   

Povrch sendvičových štruktúr bol pokrytý 2 typmi lakovacích systémov používaných pre 

interiérové aplikácie v priemysle železničných vozidiel. Technológia nanášania povrchových úprav 

bola  nízkotlakové mokré lakovanie.  Použili sa nasledovné úpravy povrchov: 

Povrchová úprava č. 1: 

Plnič: Nuvovern Primer -   antikorózny náter na báze akryl-polyuretanov s fosfátovými pigmentmi 

Vrchný náter: Nuvovern ACR Emaillack - dvojkomponentný polyuretanový náter 

Výrobca: Mäder Läcke, Švajčiarsko  

Povrchová úprava č. 2: 

Plnič: H/S FillingPrimer 463-5A  

Vrchný náter: Texture Paint 476-21 

Výrobca: Mankiewitz, Nemecko 

Povrchové úpravy majú v grafoch a obrázkoch označenie PU1, PU2, resp. bez PU.  
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6.4 Konštrukcia vzoriek  

Konštrukcie základných a hybridných vzoriek sú zobrazené na obr. 6.1, resp. 6.2. 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. 6.1. Konštrukcia základných vzoriek 

 

Obr. 6.2. Konštrukcia vzoriek s hybridným poťahom  

Hmotnostnú bilanciu sendvičových konštrukcií s porovnaním s alternatívnymi materiálmi rôznych 

hrúbok uvádza obr. 6.3. 
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Obr. 6.3.  Hmotnostná bilancia testovaných konštrukcií.  

Porovnanie s inými konštrukčnými materiálmi v oblasti výroby  dopravných prostriedkov 

 

6.5 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. 6.4. 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. 
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Obr. 6.4.  Vytvrdzovací cyklus č. 1 pri výrobe vzoriek  
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7 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 (7.1, 7.2, 7.3). 

7.1 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.  

7.1.1  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 

7.1. 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. 7.1. 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)  

 

 Prepočítaním pevnosti na celkovú hustotu sendvičových konštrukcií vyplýva, že zvyšovanie 

pevnosti zvyšovaním hrúbky poťahu je z hľadiska jej hmotnosti neefektívne (so zvyšovaním hrúbky 

jadra merná pevnosť klesá, najmä u konštrukcií typu C). Mernú pevnosť pozitívne ovplyvňuje iba 

jadro konštrukcie.   Prehľad mernej pevnosti sledovaných konštrukcií uvádza graf 7.2.  

  

Graf. 7.2. Merná pevnosť sendvičových konštrukcií   A, B,C.   Použitá  voština typu C2,  

s jednotnou  veľkosťou oka 3,2 mm a rôznou hustotou - (29, 48, 64, 80) kg/m3 ,   orientácia voštiny  L  
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Zvyšovaním hrúbky poťahu sa  hodnota ohybového  modulu Eo taktiež zvyšuje (graf. 7.3), 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 7.3. 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)  

Merný ohybový modul Eef /ρ so zvyšovaním hrúbky poťahu klesá (výraznejší pokles u konštrukcií typu 

C), a  celkovo je závislý najmä na použitom jadrovom materiáli (graf 7.4).  

 

Graf. 7.4. Merný ohybový modul sendvičových konštrukcií   A, B,C  –  použitá  voština typu C2,  

s jednotnou  veľkosťou oka 3,2 mm a rôznou hustotou (32, 48, 64, 80) kg/m3  orientácia L 
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Z hľadiska typu porušenia boli zaznamenané v konštrukciách väčšinou šmykové porušenia 

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

7.5).  

 

Obr. 7.5. 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. 7.6.   

 

Obr. 7.6. Konštrukcia vzoriek s hybridným poťahom  

 Vývoj pevnosti v ohybe a ohybový modul hybridných konštrukcií uvádzajú grafy č. 7.5 a č. 7.6.  

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. 7.5. Vplyv hybridného druhu poťahu  AH, BH,CH na pevnosť  sendvičovej konštrukcie – použitá 

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

 

Graf. 7.6. 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.   
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7.1.2 Ohybové charakteristiky sendvičových konštrukcií  - vplyv hustoty    

          jadrového materiálu 

Ak sa na pevnostné charakteristiky sendvičovej konštrukcie pozrieme z pohľadu hustoty 

voštiny,  zistíme jej výrazný pozitívny vplyv na ohybovú pevnosť (graf. 7.7). Zmenou hustoty voštiny       

o 16 kg/m3 sa pevnosť zvyšuje u typu konštrukcie A priemerne o 55,18 %,  u konštrukcii B a C  

priemerne o 48,69, resp. 48,83 %, pričom najvyšší rozdiel  v pevnosti je medzi voštinou hustoty               

32 kg/m3 a 48 kg/m3, so zvyšovaním hustoty voštiny sa rozdiely zmenšujú.  

Naopak, na ohybový modul má použitie voštiny s vyššou hustotou omnoho nižší efekt, so 

zvyšovaním hustoty bol zaznamenaný priemerný nárast ohybového modulu u konštrukciách typu A      

o 8,24 %, u konštrukciách typu B o 10,07 % a u konštrukciách C o 9,04 %.   Zmeny ohybových 

modulov v závislosti na hustote voštiny uvádza graf 7.8. 

Použitím voštiny vyššej hustoty môžeme výrazne zvýšiť pevnosť sendvičových konštrukcií, 

pričom sa váha konštrukcie zmení iba nepatrne.  

Okrem jej výrazného vplyvu na pevnosť, má hustota voštiny výrazný vplyv i na jej 

tvarovateľnosť, preto hustota voštiny je výrazným parametrom pri konštrukcii a technológii výroby 

sendvičových konštrukcií. 

  

Graf. 7.7. Vplyv hustoty voštiny - (32, 48, 64, 80) kg/m3-  na ohybovú pevnosť sendvičových konštrukcií 

A, B, C  smer L 

 

 



44 
 

 

 

Graf. 7.8. Vplyv hustoty voštiny -  (32, 48, 64, 80) kg/m3 -  na ohybový modul sendvičových konštrukcií 

A, B,C, orientácia voštiny L  

7.1.3 Ohybové charakteristiky sendvičových konštrukcií  - vplyv veľkosti 

buniek 

Pri posudzovaní vplyvu veľkosti buniek voštín boli porovnávané konštrukcie vyrobené 

s voštiny hustoty 64 kg/m3, pričom veľkosti buniek boli (3,2 4,8 a 6,4) mm. Z pohľadu posudzovaných 

konštrukcií A, B, C  najvyššie hodnoty pevností vykazovali konštrukcie s veľkosťou bunky 4,8 mm, u 

konštrukcií s veľkosťou bunky 6,4 mm boli hodnoty najmenšie. Rovnaká tendencia je pozorovaná i 

ohybového modulu.   

Z hľadiska efektivity poťahu na pevnosť v smere L boli zaznamenané priemerné nárasty 

pevnosti o 22,81 % (veľkosť oka 3,2 mm), 25,32 % (veľkosť oka 4,8mm) a o 21,44 % (veľkosť oka 

6,4mm), v smere W sa pevnosť zvyšovala minimálne a to o 6,21 %  (veľkosť oka 3,2 mm), 16,61 % 

(veľkosť oka 4,8 mm ) a 6,26 % (veľkosť oka 6,4 mm).   

Vývoj ohybovej pevnosti a ohybového modulu z hľadiska geometrie voštiny uvádzajú grafy  

7.9 a 7.10.  
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Graf. 7.9. Vplyv geometrie voštiny  - veľkosti oka (3,2, 4,8, 6,4) mm - na pevnosť v ohybe sendvičových 

konštrukcií A, B,C  

 

 

Graf. 7.10. Vplyv geometrie voštiny - veľkosti oka (3,2, 4,8, 6,4) mm -   na ohybový modul 

sendvičových konštrukcií A, B,C  

7.1.4 Ohybové charakteristiky sendvičových konštrukcií  - vplyv orientácie 

voštiny  

Vzhľadom na hexagonálnu štruktúru voštín (obr. 7.7), nie sú jej mechanické vlastnosti 

v pozdĺžnom a priečnom smere rovnaké. Je známy rozdiel pevnosti v šmyku voštiny jej pozdĺžnom  a 

priečnom smere. Pri posudzovaní ohybových charakteristík bola porovnávaná pevnosť v smere L a 

pevnosť v smere W sendvičových konštrukcií typu A, B, C. Boli porovnávané konštrukcie s použitím 

nomexových voštín typu C2 s jednotnou veľkosťou oka 3,2 mm a so štandardnými  hustotami (32, 48, 

64 a 80) kg/m3.  
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Obr. 7.7 Geometria štandardnej voštiny 

Graf 7.11 zobrazuje celkový prehľad ohybovej pevnosti a jej porovnanie v oboch smeroch. 

Rozdiel medzi pevnosťou  v smere W a smere L sa pohyboval u voštín s hustotami (32, 48 a 80) kg/m3 

v relatívne zhodných hodnotách: 74,07 % (hustota 32 kg/m3), 74,38 % (hustota 48 kg/m3) a 76,39 % u 

hustoty 80 kg/m3. Iba u voštiny s hustotou 64 kg/m3 bola zaznamenaný rozdiel na odlišnej, nižšej 

úrovni a to 31,31 %. Najväčšie rozdiely medzi ohybovou pevnosťou v smere L a v smere W voštiny 

boli zaznamenané  pri hustote voštiny 64 kg/m3. 

Zmena hrúbky poťahu (rozdielne konštrukcie A, B, C) má na pevnosť v ohybe v smere W , 

v porovnaní so smerom L, minimálny vplyv.  

        

Graf. 7.11. Vplyv orientácie voštiny (smer L a smer W) na ohybovú pevnosť sendvičových konštrukcií 

typu A, B, C (prehľad)  

 

Orientácia voštiny v sendvičových konštrukciách má na efektívny ohybový modul obdobný 

vplyv. Efektívny ohybový modul je všetkých konštrukcií väčší v smere L v porovnaní so smerom W, no 

rozdiely sú viac variabilné: u hustoty 29 kg/m3 je priemerný rozdiel 53,57 %, u voštiny hustoty 48 

kg/m3 je priemerný rozdiel 26,05 %, u voštiny hustoty 64 kg/m3 je najmenší  a to 8,86 %, u voštiny 80 

kg/m3 je pozorovaný rozdiel 17,26%.  Absolútne najmenší rozdiel bol zaznamenaný u konštrukcii typu 
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B s použitím voštiny hustoty 64 kg/m3, absolútne najväčší rozdiel bol zaznamenaný u konštrukcii typu 

B v kombinácii s voštinou hustoty 32 kg/m3, a to na úrovni 58,56 %. Dá sa teda konštatovať, že 

rozdiely efektívneho ohybového modulu medzi smermi L a W sa zmenšujú so zväčšujúcou sa 

hustotou voštiny. Prehľad ohybových modulov v smere W a ich porovnanie  v smere L uvádza graf 

7.12.  

 

Graf. 7.12. Vplyv orientácie voštiny (smer L  a smer W) rôznych hustôt na efektívny ohybový modul 

sendvičových konštrukcií typu A, B, C (prehľad) 

Vplyv orientácie voštiny na ohybové charakteristiky bol posudzovaná i z hľadiska ďalšieho 

parametra geometrie voštiny a to veľkosti oka. V tomto prípade bola posudzovaná voština 

konštantnej hustoty 64 kg/m3 s veľkosťami ôk (3,2, 4,8 a 6,4) mm.    

Tak ako v predchádzajúcom prípade, ohybová pevnosť v smere L bola vždy väčšia ako 

ohybová pevnosť v smere W (graf 7.13). Pretože sa pevnosť v smere W so zvyšujúcou sa hrúbkou 

poťahu zvyšuje iba nepatrne, tak  rozdiely ohybovej pevnosti  medzi L a W sa so zvyšujúcou hrúbkou 

poťahu  zväčšujú.  
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Graf. 7.13. Vplyv orientácie voštiny (orientácia L a orientácia W) s  rôznou  geometriou (veľkosť oka 

3,2 mm 4,8 mm a 6,4 mm)  na ohybovú pevnosť sendvičových konštrukcií typu A, B, C (prehľad) 

U ohybového modulu sa situácia nemení.  Veľkosť ohybového modulu v smere W u všetkých troch 

sledovaných veľkostí bunky (3,2 mm, 4,8 mm a 6,4mm)  kopíruje vo všetkých prípadoch  hodnoty 

ohybového modulu v smere L, samozrejme v nižších hodnotách. Prehľad uvádza graf 7.14.  

 

Graf. 7.14. Vplyv orientácie voštiny (orientácia L a orientácia W) s  rôznou  geometriou - veľkosť oka 

(3,2, 4,8, 6,4) mm na ohybový modul sendvičových konštrukcií typu A, B, C (prehľad) 
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Obr. 7.8. Typické porušenie sendvičovej konštrukcie typu A  

Porušenia sendvičových nosníkov sú z hľadiska orientácie rozdielne. Pri smere W bolo typické 

šmykové porušenie (obr. 7.8).  Pri smere L nastávalo prioritne porušenie poťahu.  

7.1.5 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 

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. 7.5 možno sledovať situáciu rozloženia fenolickej živice 

v priereze sendvičovej konštrukcie. 
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Obr. 7.5. 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. 7.6., resp. 6.4. 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 7.15, najväčší rozptyl hodnôt pevností bol 

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

 

Obr. 7.6 Alternatívne vytvrdzovacie cykly 
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Graf. 7.15. 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. 

7.16). 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. 7.16. Vplyv vytvrdzovacích cyklov na ohybový modul   konštrukcií A, B, C.                  (Použité jadro 

– voština C2-3,2-80/orientácia L)  
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7.1.6 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 7.7. Tento režim 

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

dopravných prostriedkov.  

 

Obr. 7.7. Priebeh klimatického zaťaženia sendvičových konštrukcií 

Ako je zobrazené na  obr. 7.8, 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. 7.8  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. 7.17.  

 

Graf. 7.17. 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. 7.18).  Vplyv klimatickej záťaže je teda v smere L  minimálny, 

v smere W vykazuje mierne klesajúcu tendenciu. 

 

Graf. 7.18. 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 7.19 a 7.20. Aj v tomto prípade je však 

vplyv klimatických podmienok s orientáciou voštiny L zanedbateľný. 

 

Graf. 7.19. Ohybový modul sendvičových konštrukcií pred a po klimatickom 
zaťažení. Použitá voština C2-3,2-64 (orientácia L) 

 

 

Graf. 7.20. 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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7.2 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.   

7.2.1 Konštrukcie  s rôznym materiálom jadra do hrúbky 10 mm  

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. 7.21, grafický záznam priebehu testu je 

zobrazený na obrázkoch 7.9 až 7.11.  
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Graf. 7.21 Prehľad maximálnej sily pri rázovom teste 

Sendvičové konštrukcie s jadrom hrúbky tc=9 mm a tc=10 mm 

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. 
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,  

Obr. 7.9. Priebeh prierazovej skúšky s jadrovým materiálom Nomex C2-3,2-64 s rôznou konštrukciou 

poťahu (A,B,C)  

 

Obr. 7.10. Priebeh prierazovej skúšky sendvičovej konštrukcie s hliníkovou voštinou  s rôznou 

konštrukciou poťahu (A,B,C)  
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Obr. 7.11  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. 7.12. 

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. 
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 Obr. 7.12. Deformácia sendvičových panelov s rôznym typom jadra hrúbky tc=9 mm  

 

7.2.2 Konštrukcie  s rôznym materiálom jadra hrúbky 20 mm  

V ďalšej fáze prierazových skúšok boli testované kompozitné sendvičové konštrukcie 

s jadrami  hrúbky 20 mm. Boli sledované jadrové materiály hrúbky 20 mm: nomexová voština C2-4,8-

32, polymérna pena AIREX T90.100, a hliníková voština ECM 4,8-77. Výsledky a porovnanie so 

sendvičovými  konštrukciami jadier do 10 mm zobrazuje graf. 7.22.  

 

Graf. 7.22. Prehľad maximálnej sily pri rázovom teste 

Sendvičové konštrukcie s jadrom hrúbky tc=20 mm. 

Porovnanie s konštrukciami  s jadrom hrúbky tc=10 mm. 
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Najvyššie hodnoty maximálnej nárazovej sily vykazujú konštrukcie s jadrom z nomexovej 

voštiny, naopak u konštrukcií s hliníkovou voštinou sú zaznamenané najnižšie hodnoty a to v prípade 

jadier do 10 mm i jadier do 20 mm. Pozoruhodný je výrazný pokles maximálního zaťaženia u 

konštrukcii s polymérneho jadra. Vplyv hrúbky poťahu je i u 20 mm hrubých jadier vždy pozitívny.  

 

Obr. 7.13. Porušenie sendvičových konštrukcií A, B, C po prierazovom teste. Jadro – polymérna pena 

AIREX T90.100 hrúbky tc=20mm  

 

Obr. 7.14 Porušenie sendvičových konštrukcií A, B, C po prierazovom teste. Jadro – nomexová voština 

typu ECM 4,8-77 hrúbky tc=13 mm  



61 
 

 

Obr. 7.15. Porušenie sendvičových konštrukcií A, B, C po prierazovom teste. Jadro – nomexová voština 

typu C2-3,2-64 tc=13 mm  

Rozsah a typ porušení u konštrukcií s jadrom hrúbky 20 mm je takmer identický ako 

v predchádzajúcom prípade.  U hliníkových voštín je badateľná výrazná separácia dolného poťahu. 

Porušenie pri  konštrukcii s nomexovou voštinou hrúbky 13 mm (C2-3,2-64)  je charakteristické 

výrazným šmykovým porušením  približne v strede hrúbky jadra.  

7.2.3 Vplyv hrúbky jadra   

Podrobnejšie možno sledovať vplyv hrúbky  jadra na grafe č. 7.23, kde je zobrazené 

maximálne zaťaženie konštrukcií s voštinovým jadrami hrúbok 8, 10, 13 a 20 mm. V rámci týchto 

hrúbok boli testované všetky 3 typy konštrukcií A, B, C  pri dvoch nárazových energiách 30 J a 60 J.  

Zrejmý  je pokles rázovej odolnosti u konštrukcií s  jadrom hrúbky 13 mm, naopak u 

konštrukcií s  jadrom hrúbky 20 mm vidieť opäť nárast, pričom tieto  (20 mm hrubé) konštrukcie 

vykazujú maximálne hodnoty v rámci celého pozorovania. Pokles odolnosti so zväčšujúcou sa 

hrúbkou u konštrukcií s hrúbkou 13 možno vysvetliť pomerne výrazným vyztužením steny buniek 

tenších jadier živicou z fenolického poťahu (obr. 7.5). Naopak u 20 mm jadra sa pravdepodobne viac 

prejavuje deformačná schopnosť voštiny.  Taktiež možno sledovať fakt, že voštiny s nižšou hustotou 

(hrúbky 10 a 20 mm), vykazujú lepšie parametre, ako voštiny s hustotou 64 kg/m3 a menšou 

veľkosťou oka (hrúbky 8 a 13mm). 
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Graf. 7.23. Vplyv hrúbky jadra  Použitá voština rôznej geometrie. C2-3,2-64 (orientácia 
W) 

 V rámci všetkých skupín s rovnakým jadrom danej hrúbky možno pozorovať pozitívny vplyv 

zvyšovania hrúbky poťahu na odolnosť voči nárazu. 

7.2.4 Konštrukcie s hybridným poťahom   

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

základnými konštrukciami poťahu je uvedené na grafe č. 7.24. 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. 7.24 Prehľad maximálnej sily pri rázovom teste u hybridných konštrukcií 
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7.3 Požiarno-tepelné charakteristiky sendvičových konštrukcií  

Vyrobené vzorky boli podrobené sérii skúšok na kónickom kalorimetri skúšobným postupom 

podľa ISO 5660-1:2015 a ISO 5660-2:2002. Vzorky boli skúšané pri hustote tepelného toku 50 kW.m-2. 

Orientácia vzoriek počas skúšky bola horizontálna. Podmienky počas skúšky: 

a) Teplota okolia: 20-21 ºC 

b) Relatívna vlhkosť vzduchu: 52-55 % 

c) Atmosférický tlak: 98,8 až 99,5 kPa 

d) Hustota tepelného toku dopadajúceho na povrch skúšaných vzoriek: 50 kW.m-2 

e) Prietok vzduchu cez digestor: 0,024 m3.s-1. 

 

7.3.1 Požiarne charakteristiky -  vplyv hrúbky poťahu  

V prvej sérii skúšok 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. 7.25. Čas vznietenia sendvičových konštrukcií A, B, C pri rôznych typoch jadrových materiálov 

hrúbky tc=8 mm 
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Graf. 7.26. 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 

  

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 (obr. 7.25).  

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

(MARHE – Maximum average release of heat emision). Priebeh  rýchlosti uvoľňovania tepla počas 

testu je možné vidieť na obr. 7.16. 

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.  

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. 7.17.  
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Treba pripomenúť, že podľa spomínaného predpisu EN 45555 v kapitole 4 je u väčšiny 

interiérových obkladových aplikácii  prepísaná maximálna hodnota parametra MARHE 90 kW/m2 

[16]. 

 

Obr. 7.16. 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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Obr. 7.17. 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  

 

7.3.2 Požiarne charakteristiky -  vplyv materiálu jadra  

. Ako vyplýva z grafov 7.25 a 7.26, má typ jadrového materiálu na požiarne charakteristiky 

výrazný vplyv. Z porovnania nomexových voštín rovnakej konštrukcie a rôznych hustôt (C2-3,2-32 

versus C2-3,2-80) vyplýva zistenie, že konštrukcie s  nomexovou voštinou vyšších hustôt vykazujú  

nižšiu maximálnu priemernú rýchlosť uvolňovania tepla (MARHE) a to u všetkých typov sledovaných  

konštrukcii A, B, C (u konštrukcii A  o 47,27 % u konštrukcii B o 18,48 %, a u konštrukcii C o 3,66%), 

pričom možno pozorovať so zvyšujúcou sa hrúbkou poťahu menšie rozdiely. Čas vznietenia sa však u 

jednotlivých konštrukcií A, B, C s  voštinou  hustoty 80 kg/m3  skracuje, čo môže byť spôsobené 

skutočnosťou, že sa jadro na procese vznietenia vôbec nepodieľa.   

Veľmi dobré požiarne charakteristiky vykazujú konštrukcie s hliníkovou voštinou. Parameter 

MARHE dosahuje u nich  veľmi nízke hodnoty a to 57,8 kW/m2 u konštrukcii A, resp. 53,67 kw/m2 u 
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konštrukcii C (kritérium pre použitie v interiéri dopravného prostriedku je 90 kw/m2 [16]), a to i na 

vzorkách s povrchovou úpravou. Ak porovnáme časy vznietenia všetkých lakovaných konštrukcií (graf 

7.31), vidíme, že časy vznietenia sú u konštrukcií s hliníkovou voštinou najdlhšie. U konštrukcii typu A  

je to 20,3 s (s povrchovou úpravou č. 1), resp. 24,7 s (s povrchovou úpravou č. 2),  u konštrukcie typu 

C je to   33 s (s povrchovou úpravou č. 1), resp. 36,3 s (s povrchovou úpravou č. 2). 

Polymérne jadro typu AIREX T90.100 vykazuje najhoršie hodnoty z hľadiska sledovaných 

požiarnych parametrov. Časy vznietenia sú nižšie v porovnaní s nomexovou voštinou podobnej 

hustoty (C2-3,2-80) a parameter MARHE dokonca prevyšujú niekoľkonásobne v porovnaní 

s konštrukciami s nomexovým jadrom.  Konštrukcia poťahu má u tohto jadra síce pozitívny vplyv na 

čas vznietenia, no parameter MARHE konštrukcia poťahu u tohto typu jadra takmer vôbec 

neovplyvňuje. Na obr. 7.18 možno pozorovať výrazný vplyv polymérneho jadra  na rýchlosť 

uvoľňovania tepla (HRR – Heat release rate), resp. priemernú rýchlosť emisie tepla ARHE (Average 

Rate of Heat Emision).  

Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že typ jadrového materiálu je výrazný 

parameter pri posudzovaní požiarnych charakteristík  a to najmä pri konštrukciách s menšou hrúbkou 

poťahov.  

 

Graf. 7.27. Čas vznietenia u sendvičových konštrukcií  A, B, C pri rôznych typoch jadrových materiálov 

hrúbky tc=8 mm a tc=9 mm 
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Graf. 7.28. Maximálna priemerná rýchlosť uvoľňovania tepla(MARHE)  sendvičových konštrukcií  A, B, 

C pri rôznych typoch jadrových materiálov hrúbky tc=8 mm a tc=9 mm 

 

      Obr. 7.18. Priebeh rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR) a priemernej  rýchlosti  uvoľňovania tepla 

(AVHR) sendvičových konštrukcií  A, B, C s polymérnym jadrom T90.100  hrúbky tc=8 mm,  bez 

povrchovej úpravy 
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7.3.3 Požiarne charakteristiky - vplyv povrchovej úpravy  

 

Istým  problémom kompozitných sendvičových konštrukcií pre dopravný priemysel je ich 

povrchová úprava. Existuje len málo aplikácii, kedy sa vyskytujú v iba ich  pôvodnom, neupravenom 

stave. Aby mohli byť uplatniteľné v interiérových aplikáciách, sú lakované alebo poťahované rôznymi 

látkami. Lakovaním sa však výrazne menia ich fyzikálne vlastnosti, najmä ich povrchov, a následne aj  

ich odolnosť voči ohňu. Vzhľadom na polymérny charakter povrchových úprav sa zvyšuje  i celková  

toxicita splodín horenia [17].  

V rámci experimentálnych prác bol sledovaný vplyv 2 typov povrchových úprav na požiarne 

charakteristiky vybraných sendvičových konštrukcií. V prvom rade je možné pozorovať fakt, že 

vybrané povrchové úpravy vždy negatívne ovplyvňovali sledované požiarne vlastnosti (obr. 7.18). U 

všetkých typoch lakovaných konštrukcií sa čas vznietenia vzoriek výrazne skracoval a to u oboch 

sledovaných povrchových úprav.  Ak porovnávame čas vznietenia  konštrukcií s rovnakým druhom 

jadrového materiálu (Nomex), možno sledovať skrátenie času u povrchovej úpravy č. 1 o  187 % 

(resp. o 225 %), u povrchovej úpravy č. 2 o 218,9 %. U jadrového materiálu AIREX T90.100 je 

skrátenie času vznietenia taktiež výrazné a to až o 283 %. Vplyv povrchových úprav na čas vznietenia 

uvádza graf  7.29., na hodnotu MARHE  graf. 7.30.  

 

Graf. 7.29. Čas vznietenia   sendvičových konštrukcií  typu A, pri rôznych typoch jadrových materiálov 

hrúbok  tc=8 mm a tc=9 mm / s povrchovou úpravou  

 

U lakovaných konštrukcií možno sledovať výrazné nárasty parametra MARHE, a to najmä u 

konštrukcií s voštinami nomexového typu – konkrétne  je to o  57 % a 234 % (povrchová úprava č. 1), 

resp. o až o 280 % u povrchovej úpravy č.2.  
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Obr. 7.18. Porovnanie priebehu rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR) a priemernej  rýchlosti  uvoľňovania 

tepla (AVHR) sendvičových konštrukcií  typu A  s nomexovým jadrom C2-3,2-32/C2-4,8-32  hrúbky tc=8 

mm,  bez povrchovej úpravy  vrs. s povrchovou úpravou 

 

Vzhľadom na vývoj rýchlosti uvoľňovania tepla (obr.7.19 ) u konštrukcií s polymérnou penou 

AIREX T.90 možno konštatovať, že povrchová úprava hodnotu MARHE ovplyvňuje iba minimálne, 

resp. priemerná rýchlosť emisie tepla vykazuje svoju maximálnu hodnotu od výrazného príspevku 

jadrového materiálu, nie od príspevku  povrchovej úpravy, pričom oba príspevky sa vyskytujú  vo 

iných časových úsekoch testu. To môže byť príčinou nevýrazného vplyvu povrchových úprav na 

hodnotu MARHE, resp. jeho zníženia pri lakovanom povrchu o 4,9 %, u konštrukcií s polymérnou 

penou.  
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Obr. 7.19. Porovnanie priebehu rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR) a priemernej  rýchlosti  uvoľňovania 

tepla (AVHR) sendvičových konštrukcií  typu A  s polymérnym jadrom T90.100  hrúbky tc=8 mm,  bez 

povrchovej úpravy  vrs. s povrchovou úpravou 

 

 

 

Graf. 7.30. Maximálna priemerná rýchlosť uvoľňovania tepla (MARHE)  sendvičových konštrukcií  A,   

pri rôznych typoch jadrových materiálov hrúbok tc=8 mm a tc=9 mm / s povrchovou úpravou  
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Ak porovnávame vplyv konkrétnej povrchovej úpravy na parameter MARHE lakovaných 

konštrukcií, je determinovaný vplyvom použitého jadrového materiálu, rovnako i vplyvom 

konštrukcie povrchu. U konštrukcií A a C s nomexovou voštinou má lepšie parametre povrchová 

úprava č. 1, taktiež u konštrukcií s hliníkovou voštinou pri konštrukcii poťahu A. U konštrukcií A a C 

s polymérnou penou  a konštrukcii C s hliníkovou voštinou  vykazuje lepší parameter MARHE 

povrchová úprava č. 2. 

Výraznejšie rozdiely v čase vznietenia boli zaznamenané u sendvičoch s hliníkovou voštinou – 

u konštrukcii A predĺženie o 21% u konštrukcii C predĺženie o 10 %.  V ostatných prípadoch boli 

rozdiely medzi povrchovými úpravami v parametri čas vznietenia pri zhodnej konštrukcii nevýrazné 

(max. do 5 %). 

 Najlepšie parametre z hľadiska času vznietenia i parametra MARHE vykazujú konštrukcie 

s hliníkovou voštinou  pričom teda na čas vznietenia lepšie vplýva povrchová úprava č. 2, na 

parameter MARHE u konštrukcii A povrchová úprava č. 1, u konštrukcii C povrchová úprava č. 2. 

Porovnanie vplyvu povrchových úprav na požiarne charakteristiky uvádzajú grafy 7.31 a 7.32. 

Konkrétny priebeh  hodnoty rýchlosti uvoľňovania tepla jednotlivých lakovaných konštrukcií 

vyjadruje súbor obrázkov  7.20 až 7.31.  

 

 

Graf. 7.31. Čas vznietenia   sendvičových konštrukcií  typu A, C pri rôznych typoch jadrových 

materiálov hrúbok  tc=9 mm a tc=20 mm / s povrchovou úpravou  
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Graf. 7.32. Maximálna priemerná rýchlosť uvoľnovania tepla (MARHE)  sendvičových konštrukcií  A,C   

pri rôznych typoch jadrových materiálov hrúbok  tc=9 mm a tc=20 mm / s povrchovou úpravou  

 

 

 

 
Obr. 7.20. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu A s nomexovou voštinou  C2-3,2-48  

hrúbky tc=9 mm, s povrchovou úpravou č. 2 
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Obr. 7.21. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu A  s polymérnym jadrom T90.100  hrúbky 

tc=20 mm, s povrchovou úpravou č. 2 

 

 

Obr. 7.22. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu A s hliníkovou voštinou ECM 4,8-77 

hrúbky tc=9 mm, s povrchovou úpravou č. 2 
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Obr. 7.23. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu C s nomexovou voštinou  C2-3,2-48  

hrúbky tc=9 mm, s povrchovou úpravou č. 2 

 

 

 

 

Obr. 7.24. Priebeh rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu C s polymérnym jadrom T90.100  hrúbky 

tc=20 mm, s povrchovou úpravou č. 2 
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Obr. 7.25. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu C s hliníkovou voštinou ECM 4,8-77 

hrúbky tc=9 mm, s povrchovou úpravou č. 2 

 

 

Obr. 7.26. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu A s nomexovou voštinou  C2-3,2-48  

hrúbky tc=9 mm, s povrchovou úpravou č. 1 
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Obr. 7.27. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu A  s polymérnym jadrom T90.100  hrúbky 

tc=20 mm, s povrchovou úpravou č. 1 

 

 

Obr. 7.28. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu A s hliníkovou voštinou ECM 4,8-77 

hrúbky tc=9 mm, s povrchovou úpravou č. 1 
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Obr. 7.29. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu C s nomexovou voštinou  C2-3,2-48  

hrúbky tc=9 mm, s povrchovou úpravou č. 1 

 

 

Obr. 7.30. Priebeh rýchlosti uvoľňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu C s polymérnym jadrom T90.100  hrúbky 

tc=20 mm, s povrchovou úpravou č. 1 
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Obr. 7.31. Priebeh rýchlosti uvolňovania tepla (HRR),  celkového množstva uvoľneného tepla a priebeh 

špecifickej rýchlosti tvorby CO sendvičovej konštrukcie  typu C s hliníkovou voštinou ECM 4,8-77 

hrúbky tc=9 mm, s povrchovou úpravou č. 1 
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7.4 Tepelné charakteristiky sendvičových konštrukcií  

 

Posledná časť experimentov sa venuje  meraniu  tepelných vlastností určitých sendvičových 

konštrukcií a to tepelnej vodivosti, difuzivite a mernej tepelnej kapacite za konštantného tlaku podľa 

popisu uvedeného v kap. 6.4  

Ako vyplýva z tabuľky 6.7, najväčšiu  mernú tepelnú kapacitu a najnižšiu difuzivitu majú 

konštrukcie č. 2 a č. 3. Najmenšiu mernú tepelnú kapacitu má konštrukcia č. 5, ktorá má i najväčšiu 

tepelnú vodivosť. Teplotné vodivosti a tepelné vodivosti konštrukcií č. 1., 2. a 5. sú porovnateľné.  

Z uvedenej tabuľky vyplýva , že vzorky 1 až 4 majú veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti. 

Výnimku tvorí konštrukcia č. 5, ktorá ma relatívne najvyššiu vodivosť a nízku tepelnú kapacitu.  

 

Tab. 6.7.  Tepelné vlastnosti sendvičov – metóda EPDS 

 

Konštrukcia 
 

Jednotka Konštrukcia 
1 (A) 

Konštrukcia 
2 (A) 

Konštrukcia 
3 (A) 

Konštrukcia 
4(A) 

Konštrukcia 
5(C) 

Typ jadra:   Voština Nomex 
C2-3,2-48  

AIREX 
T90.100 

AIREX 
T90.100 

Korok 
(150 g/m

3
) 

Korok 
(150 g/m

3
) 

 λ[W/m.K] 0,086 0,033 0,074 0,083 0,124 
α [m

2
 .s] 3,4.10-7 6.10-8 6.10-8 2,04.10-7 2,43.10-7 

cp [J/kg.K] 1150 2037 2371,8 1369,9 936,3 
ρ[kg/m

3
] 220 270 520 297 545 

 

 

Tab. 6.8.  Tepelné vlastnosti sendvičov – metóda TPS 

 

Konštrukcia 
 

Jednotka Konštrukcia 
1 (A) 

Konštrukcia 
2(A) 

Konštrukcia 
3(A) 

Konštrukcia 
4(A) 

Konštrukcia 
5(A) 

Typ jadra:   Voština Nomex  
C2-3,2-48 

AIREX 
T90.100 

AIREX 
T90.100 

Korok 
(150 g/m

3
) 

Korok 
(150 g/m

3
) 

 λ[W/m.K] 0,083 0,035 0,072 0.086 0,135 

α [m
2
 .s] 3,25.10

-7 
6,5.10

-8
 5,8.10

-8
 2,1.10

-7
 2,63.10

-7
 

cp [J/kg.K] 1170 2047 2391,8 1375,9 946,3 

ρ[kg/m
3
] 220 270 520 297 545 

 

  

Meranie tepelných parametrov bolo verifikované i nezávislou metodou TPS (Gustafsson - Transient 

plane source techniques for thermal conductivity and thermal diffusivity), pričom výsledky sú 

porovnateľne s popísanou metódou v kapitole 6.4. 
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8 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 uvedený v kapitole 12. 

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.   
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9 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.   

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 % (graf 7.1 ). 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 (graf 7.2 ).  

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.  
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 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 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

10 ZOZNAM POUŽITÝCH SYMBOLOV A SKRATIEK 

mm Milimeter 

MPa Megapascal 

N Newton 

°C Stupeň Celsius 

Ec Modul pružnosti materiálu jadra [MPa] 

Ef Modul pružnosti materiálu potahu [MPa] 

tc Hrúbka jadra [mm] 

tf Hrúbka poťahu [mm] 

d Vzdialenosť osí poťahov [mm] 

b Šírka nosníka sendvičovej konštrukcie [mm] 

D Ohybová tuhosť  sendvičovej konštrukcie [N∙mm2] 

Df Ohybová tuhosť poťahu vzhľadom k jeho neutrálnej osi [N∙mm2] 

Do Ohybová tuhosť poťahu vzhľadom k osi sendvičovej konštrukcie [N∙mm2] 

Dc Ohybová tuhosť jadra [N∙mm2] 

Mx Ohybový moment daného súradnicového systému [N∙mm] 

zf            Vzdialenosť v mieste poťahu meraná od osy sendvičovej konštrukcie [mm] 

zc            Vzdialenosť v hrúbke jadra meraná od osy sendvičovej konštrukcie [mm] 

σf           Ohybové napätie v poťahu [MPa] 

σc           Ohybové napätie v jadre [MPa] 

τc            Šmykové napätie v jadre [MPa] 

Mr Medzný ohybový moment panelu [N∙mm] 

σfM         Medzná ohybová pevnosť [MPa] 

Eef Efektívny modul pružnosti [MPa] 

Fmax          Maximálna nárazová sila  
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