
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
LETECKÝ ÚSTAV

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING
INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING

HODNOCENÍ ŽIVOTNOSTI KOMPOZITNÍCH
KONSTRUKCÍ

FATIGUE LIFE EVALUATION OF COMPOSITES STRUCTURES

DIZERTAČNÍ PRÁCE
DOCTORAL THESIS

AUTOR PRÁCE Ing. DUŠAN MIHALIDES
AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE doc. Ing. JOSEF KLEMENT, CSc.
SUPERVISOR

BRNO 2010



Letecký ústav VUT FSI v Brně Hodnotenie životnosti kompozitných konštrukcií 

2 

 
Abstrakt 
Dizertačná práca sa zaoberá problematikou hodnotenia životnosti kompozitných konštrukcií. 

Poskytuje komplexný prehľad problematiky na základe zhodnotenia súčasného stavu. Hlavným 
cieľom práce je navrhnutie metodiky hodnotenia  životnosti kompozitných konštrukcií. Navrhnutá 
metodika je aplikovaná na hodnotenie životnosti krídla klzáka a vrtuľových listov. Časť práce je 
venovaná laboratórnym únavovým skúškam kompozitných vzoriek na porovnanie vplyvu výrob-
nej technológie a prostredia.  

 
Abstract 
The doctoral thesis deals with fatigue life evaluation of composites structures. The thesis pro-

vides complex review of problematic and it is based on recent situation assessment. The main ob-
jective of the thesis is to design the methodology of fatigue life evaluation of composites struc-
tures. The designed methodology is applied to fatigue life evaluation of sailplane wing and propel-
ler blades. One part of the thesis deals with laboratory fatigue tests of composite specimens which 
are intended for comparison of the effect of manufacturing technology and environment condition. 
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KAPITOLA 1 

 
2   

          ÚVOD 
 
Moderné letecké, ale aj iné hmotnostne úsporné konštrukcie sa v súčasnosti nezaobídu bez stále 

širšieho využívania kompozitných materiálov. Vyrábajú sa z nich časti lietadiel, listy veterných 
turbín, sťažne lodí, … Stále častejšie sa kompozity používajú na primárne časti konštrukcie.  Na-
príklad v AIRBUSE A380 tvoria kompozity 20 % z použitých materiálov. V  novom Boeingu 787 
Dreamliner sú kompozitné materiály použité až na 50 % konštrukcie. Použijú sa na 100 % poťahu, 
celý trup, chvostové plochy a časti krídiel [1]. 

Rovnako ako všetky materiály sú aj kompozity vystavené počas prevádzky určitej forme degra-
dácie. V praxi sa to nazýva únava materiálu. V podstate sa jedná o proces zmien štruktúrneho sta-
vu materiálu a jeho vlastností vyvolaný vplyvom vonkajších podmienok, ktoré sa časom menia.  
Únava sa riadi určitými zákonitosťami mikroskopických a makroskopických procesov,  ktoré 
v danom materiály prebiehajú v závislosti od veľkosti amplitúdy napätia, stavu napätosti, od agre-
sivity okolitého prostredia a najmä počtu cyklov. Pre konštruktéra je veľmi dôležité pochopiť pro-
cesy týkajúce sa tohto problému. Výsledkom je zaistenie dostatočne vysokej prevádzkovej spoľah-
livosti konštrukcie [2]. 

Inžinierske vnímanie problému únavy kompozitov je úzko späté so správaním sa kovových ma-
teriálov. Často sa k riešeniu problémov pristupuje rovnako ako pri kovových materiáloch. Naprí-
klad metódy skúšok skúmajúce únavové správanie sa kompozitných konštrukcií sú rovnaké ako 
pri kovoch. Analógia je aj v interpretácii výsledkov. Kovové materiály sú na tom z hľadiska po-
znatkov o únavových vlastnostiach lepšie ako kompozity.  Problém únavy kovov v letectve bol 
intenzívne skúmaný od 50. rokov 20 storočia, kedy došlo k sérii nehôd. Najznámejšími z nich sú 
havárie prvého dopravného prúdového letúnu de Havilland Comet v roku 1954. Po rozsiahlych 
výskumoch bola nazhromaždená široká škála dát popisujúca tento problém. Jednou 
z charakteristických vlastností kovov je, že únavové poškodenie sa prejavuje ako iniciácia a šírenie 
jednej trhliny. 

Na rozdiel od kovov, kompozity sú nehomogénne a anizotropné. Únavové poškodenie sa aku-
muluje v izolovanej oblasti a porucha sa neprejavuje šírením jednej trhliny. Mechanizmus poško-
denia kompozitov je vo svojej podstate zložitý a zahrňuje v sebe procesy ako napríklad pretrhnutie 
vlákien a praskanie matrice, rozlepovanie, praskanie naprieč vrstvami, delaminácie. Formu poško-
denia, ktorá bude prevažovať určuje typ použitého materiálu (matrica–vlákno) a podmienky zaťa-
žovania [3].  

V probléme riešenia únavy kompozitov sa už v minulosti vypracovali určité postupy a metódy. 
Tieto však ešte nie sú  dostatočne spoľahlivé, aby sa pomocou nich dala určiť životnosť konkrétnej 
konštrukcie. Výsledkom je, že požadovaná životnosť jednotlivých dielov sa preukazuje únavový-
mi skúškami, ktoré sú pomerne drahé a časovo náročné. V praxi sa náklady na spomínané certifi-
kačné skúšky znižujú použitím prístupov, ktoré sa snažia komplexne posúdiť daný prípad a vybrať 
najvhodnejší spôsob na jeho vyriešenie. 
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 Pred konštruktérom stojí otázka akým spôsobom predpovedať únavové správanie sa konštruk-
cie. V súčasnosti sa za základné problémy v hodnotení únavy kompozitov považujú obmedzená 
použiteľnosť materiálových charakteristík v oblasti únavy a neschopnosť aplikovať fyzikálne me-
tódy na úroveň kompozitov [4]. 

 
• Obmedzená použiteľnosť únavových charakteristík 
 
Údaje z únavových skúšok kompozitových vzoriek nie sú spoľahlivý zdroj na predpovedanie 

životnosti konštrukcie, pretože nepokrývajú celý rad vplyvov, ktoré sú často pozorované 
v reálnych konštrukciách. Únavové skúšky sú často vykonávané pod zjednodušenými zaťažením 
a obvykle pozostávajú z jednoosového ťahového zaťaženia konštantnou amplitúdou napätia. Väč-
šina reálnych konštrukcií je podrobená viacosovému premenlivému zaťaženiu. Únavové poškode-
nie závisí na konkrétnej skladbe a geometrii konštrukcie. Kvôli tomu sú únavové charakteristiky 
namerané na jednoduchých vzorkách obmedzene použiteľné na reálnej konštrukcii. Je dôležité si 
uvedomiť, že skúšky vzoriek nám slúžia iba na prvotné rozhodovanie sa v procese hodnotenia ži-
votnosti. Výsledky musia byť nakoniec overené preukazujúcou skúškou celej konštrukcie.  

 
• Aplikovateľnosť fyzikálnych teórii nie je jednoduchá 
 
Vo väčšine analýz sa počíta len so zjednodušeným rozložením namáhania, ktoré nepredstavuje 

namáhanie v jednotlivých zložkách materiálu. Namáhanie vlákien a matrice riadia únavové sprá-
vanie sa kompozitu. Kľúčom k pochopeniu problému únavy je výskum v oblasti vlastností jednot-
livých zložiek. Doposiaľ však nebola publikovaná teória, ktorá by spoľahlivo popísala tieto infor-
mácie. 
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KAPITOLA 2 

 
 

CIELE PRÁCE 
 
Cieľom práce je vytvoriť podklad pre orientáciu konštruktéra v problematike hodnotenia život-

nosti kompozitných konštrukcií. Práca je zostavená tak aby pokryla čo najširšie spektrum problé-
mov týkajúcich sa životnosti kompozitov. Obsahom práce je súhrn poznatkov získaný z dostupnej 
literatúry, návrh metodiky hodnotenia životnosti kompozitných konštrukcií a praktické overenie 
jednotlivých bodov metodiky na konkrétne prípady. 

  
 
 
Za hlavné ciele práce boli vybrané: 
 
1) Zhrnutie dostupných poznatkov v problematike životnosti kompozitných konštrukcií.  
 
2) Návrh metodiky hodnotenia životnosti kompozitných konštrukcií.  
 
3) Aplikácia navrhnutej metodiky na konkrétne prípady: 
 

• laboratórne únavové skúšky kompozitných vzoriek ohybom – porovnanie vplyvu použitej 
technológie a vplyvu prostredia 

 
• hodnotenie životnosti krídla klzáka 
 
• hodnotenie životnosti kompozitných vrtuľových listov 
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KAPITOLA 3 

 
3  0 AS 

PREHĽAD RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 
 
V minulosti dochádzalo na konštrukciách občas k poruchám, ktoré sa pripisovali zlej konštruk-

cii a technológii, ale tiež náhodne veľkým extrémnym zaťaženiam a rázom, ktoré neboli zahrnuté 
do pevnostného výpočtu. Názov “únava materiálu“ zaviedol v rokoch 1812–1814 Francúz Ponce-
let. Jedným z najvýznamnejších zakladateľov experimentálne určovaných únavových vlastností 
bol Albert Wöhler, ktorý vykonal prvé skúšky cyklickým zaťažením. Z jeho, tzv. Wöhlerových 
kriviek, bol odvodený pojem medza únavy, ktorú začali konštruktéri používať pri výpočtoch ako 
zníženú statickú pevnosť aby sa vyhli prípadným poruchám počas prevádzky. V letectve vznikli 
prvé únavové poruchy na vystužených drôtoch trupových a krídlových prútových konštrukcií. Ne-
pripisovali sa únave ale vibráciám. Následne dochádzalo k ďalším poruchám u rôznych konštrukč-
ných dieloch ale ani tieto neboli stále pripisované únave. Istý obrat v pohľade na únavu v letectve 
nastal, keď sa objavili poruchy jednoznačne spôsobené únavou. Bolo vynaložené úsilie na odstrá-
nenie týchto porúch a hľadali sa ich príčiny [2]. 

Tieto poruchy vyvolali intenzívne výskumy v oblasti problematiky únavy. Do leteckých sta-
vebných predpisov boli vložené prísne požiadavky na preukázanie dostatočnej únavovej odolnosti. 
Hlavné z príčin únavových porúch boli [5]: 

 
• znižovanie súčiniteľov bezpečnosti na statickú pevnosť 
• znižovanie hmotnosti nosnej konštrukcie 
• zvyšovanie statickej pevnosti materiálu s vyššou citlivosťou na premenlivé zaťaženie 

a vruby 
• spresnenie výpočtových metód (napr. MKP) 
• zvyšovanie rýchlosti letu 
 
K rozmachu používania kompozitných materiálov, tak ako ich poznáme dnes, došlo koncom 

2. sv. vojny. Prvé aplikácie, ktoré začali využívať sklenené vlákna v polyesterovej matrici boli 
rotorové listy vrtuľníkov a sekundárne časti konštrukcií. VOP vojenského lietadla F–111 vyvinu-
tého v roku 1964 bol prvou vôbec primárnou kompozitnou konštrukciou. V sedemdesiatich rokoch 
boli kompozity používané na sekundárnych častiach dopravných lietadiel.  

Nedostatočné vedomosti o správaní sa kompozitov (napr. vznik, vývoj a rast porušenia) majú za 
následok zvyšovanie koeficientov bezpečnosti, potrebu vyššieho počtu skúšok a vyššie požiadavky 
na technológiu. Toto všetko sa prejavuje v cene lietadla. Preto je dôležité pristupovať k hodnoteniu 
životnosti kompozitných konštrukcií dôsledne, lebo sa jedná o komplexný proces, ktorý začína už 
pri návrhu konštrukcie, pevnostnom výpočte, výbere materiálu, technológii výroby, posudzovaní 
vplyvu prostredia, určovaní materiálových charakteristík, statických a únavových skúškach, pravi-
delných inšpekčných prehliadkach počas prevádzky konštrukcie a končiac vyradením konštrukcie 
z prevádzky. 
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3.1 POSUDZOVANIE MEDZNÝCH STAVOV ÚNAVOVÉHO 
POŠKODENIA 

Únava je definovaná ako degradácia materiálu vplyvom vonkajších podmienok, ktoré sa 
s časom menia. Tieto vonkajšie podmienky sú obvykle vo forme cyklického mechanického zaťa-
ženia, ale môžu byť aj v iných formách ako napríklad teplotné cykly alebo vplyv vlhkosti. Kvalitu 
materiálu posudzujeme na základe jeho mechanických vlastností ako sú pevnosť a tuhosť repre-
zentovaná modulom pružnosti. Pokles tuhosti materiálu môže spôsobiť nestabilitu konštrukcie, 
naopak pokles pevnosti má väčšinou za následok vážne porušenie konštrukcie. Na základe spomí-
naných faktov sa dá konštatovať, že únava v kompozitoch sa prejavuje akumuláciou poškodenia, 
ktoré je dôsledkom cyklického zaťaženia a vplyvov prostredia [6].  

Únavové poškodenie v kompozitoch je veľmi komplexný problém, kvôli viacerým mechaniz-
mom poškodenia vyskytujúcich sa v rôznych miestach laminátu. Mechanizmy poškodenia môže-
me rozdeliť do piatich základných typov: praskanie matrice, polámanie vlákien, zoskupovanie sa 
prasklín, iniciácia delaminácií a rast delaminácií. Následkom tohto poškodenia sa kompozitné die-
ly v podstate neporušia vplyvom jednej veľkej trhliny (ako je to pri kovoch), ale ich porucha je 
spôsobená sériou vzájomne závislých mikro poškodení. Obr. 3.1 znázorňuje stav poškodenia ako 
funkciu doby života pre tri fázy vývoja poškodenia [3]. 

 
Obr. 3.1: Tri fázy únavového poškodenia znázornené na krivke poškodenia. Fáza 1, praskanie 

matrice; Fáza 2, polámanie  vlákien, spájanie sa prasklín a štart delaminácií; Fáza 3, rast dela-
minácií a finálna porucha. Na obrázku je znázornených päť mechanizmov poškodenia [7]. 

 
Fáza 1: Praskanie matrice 
Počas prvej fázy sa poškodenie prejavuje v prvom rade ako praskanie matrice. Celkovo je po-

škodenie počas tejto fázy relatívne malé a vyskytuje sa v prvých 10 až 25 % doby života [8]. Strata 
tuhosti je typicky menej ako 10 % pôvodnej hodnoty a pokles pevnosti je zanedbateľný. Treba si 
však uvedomiť, že následné mechanizmy poškodenia sú silne závislé na praskaní matrice, ktorá sa 
iniciovala počas tejto fáze. Praskliny v matrici sa najskôr prejavia vo vrstvách s orientáciou 45° a 
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90°. Najľahšie sa iniciujú pod ťahovým zaťažením a prvýkrát sa objavia vo vrstvách s orientáciou 
90°. Obr. 3.2 zobrazuje typický príklad trhlín v [0°/90°/±45°]s. Praskliny v matrici idú cez celú 
hrúbku 90° vrstiev a končina na 0° vrstvách.  

 

 
 
Fáza 2: Polámanie vlákien, zoskupovanie sa prasklín a iniciácia delaminácií 
Druhá fáza pozostáva hlavne z polámania vlákien, lokálnych rozlepení a iniciácii delaminácií. 

Vyskytuje sa až do 70–80 % doby života laminátu. Poškodenie sa rozvíja pomalšie ako v prípade 
fázy 1. Následkom narastajúceho zaťaženia dochádza k akumulácii napätí na rozhraní prasklín 
v matrici a 0° vlákien. Je to kvôli tomu, že praskliny v matrici končia na vláknach s orientáciou 0° 
a vytvoria sa tým podmienky na vznik koncentrácie napätia. Následkom týchto javov dochádza 
k polámaniu vlákien v priľahlých vrstvách. Veľké ťahové napätia vyskytujúce sa na špičkách 
prasklín v matrici následne vyvolajú pozdĺžne praskanie v smere 0° k vláknam. Spomínaný me-
chanizmus dostal názov zoskupovanie sa prasklín a je v podstate  kombináciou praskania matrice 
a praskania pozdĺž vlákien. Zoskupovanie sa prasklín je znázornené na obr. 3.3. Na obrázku sú 
viditeľné priečne praskliny matrice a pozdĺžne praskliny. V závere fáze 2 dochádza k iniciácii de-
laminácií. Silné interlaminárne napätia, ktoré vznikajú na rozhraní prasklín v matrici a pozdĺžnych 
prasklín vytvárajú priaznivé podmienky pre iniciáciu a rast delaminácií.   

 
Fáza 3: Rast delaminácií a prasklín 
V záverečnej fáze spôsobia vnútorné napätia nárast intenzity mechanizmov poškodenia. Po-

zdĺžne praskliny rastú a to spôsobí izoláciu vlákien s orientáciou 0°. Týmto spôsobom dochádza 
k rastu delaminácií, ktoré odizolujú jednotlivé vrstvy laminátu a vytvoria sériu sublaminátov. 
V tejto fáze dochádza k výraznému poklesu tuhosti, ktorý bol aj experimentálne dokázaný [9]. Ná-
sledne dôjde k zredukovaniu pevnosti laminátu natoľko, že to spôsobí finálnu poruchu. V prípade 
tlakového namáhania vzorky dochádza ešte k výraznejšiemu rastu delaminácií a to kvôli vzpero-
vému namáhaniu jednotlivých sublamín. 

Obr. 3.3: Rádiograf uhlík/epoxid kompozitu. 
Viditeľné sú priečne a pozdĺžne praskliny 
a lokálne delaminácie [3]. 

Obr. 3.2: Snímok  zobrazujúci praskliny v matrici [0°/90°/±45°]s 
uhlík/epoxid kompozitu robený pod statickým zaťažením 483 MPa. 
Praskliny v 90° vrstvách sú prepojené s prasklinami v ±45° vrst-
vách ale nešíria sa cez 0° vrstvy [3]. 
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3.2 PRÍSTUPY HODNOTENIA ŽIVOTNOSTI LETECKÝCH 
KONŠTRUKCIÍ 

V súčasnosti sa pri návrhu leteckých konštrukcií, z hľadiska ich únavy a životnosti, používajú 
dva hlavné prístupy SAFE LIFE a DAMAGE TOLERANCE. Schéma prístupov je na obr. 3.4. 

 
Obr. 3.4: Schéma rozdelenia prístupov hodnotenia životnosti leteckých konštrukcií. 

 
SAFE LIFE: musí byť preukázané, že výskyt poruchy konštrukcie s katastrofálnymi následkami 

je v priebehu jej stanovenej bezpečnej životnosti extrémne nepravdepodobný. 
 
DAMAGE TOLERANCE: konštrukcia musí preniesť bez poruchy alebo nadmerných deformácií 

zodpovedajúce zaťaženie i v prípade výskytu únavového, korózneho alebo iného poškodenia, po-
kým nie je toto poškodenie objavené. 

 
SLOW CRACK GROWTH: šíriacim sa poruchám a defektom nie je dovolené dosiahnutie kritic-

kej veľkosti, potrebnej k ich nestabilnému šíreniu. Bezpečnosť je zaistená pomalým šírením trhli-
ny kontrolovaným v stanovených intervaloch. 

 
FAIL SAFE: 1) konštrukcia je vyrobená zo segmentov, ktorých účelom je zadržať lokálne 

poškodenie a zabrániť tak celkovému poškodeniu. Bezpečnosť je zaistená pomalým šírením trhli-
ny vo zvyšnej časti konštrukcie 

   2) Nestabilne rýchlo šíriace sa trhliny v konštrukcii, sa zastavia skôr než dô-
jde k jej celkovému porušeniu. Bezpečnosť je zaistená pomalým šírením trhliny kontrolovaným 
v stanovených intervaloch. 

 

SAFE LIFE 
Konštrukcia 

s bezpečným životom 

ÚNAVA A ŽIVOTNOSŤ 
LETECKÝCH KONŠTRUKCIÍ

DAMAGE TOLERANCE 
Konštrukcia 

znášajúca poškodenie 

FAIL SAFE 
Konštrukcia 

bezpečná pri poruche 

SLOW CRACK 
GROWTH 
Konštrukcia 

s pomalým šírením trhlín 

1) S násobnou 
cestou 

2) So zastavením 
šírenia trhliny 
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3.2.1 Safe Life prístup 
Štatisticky podložené certifikačné metodiky poskytujú prostriedky pre určenie pevnosti, život-

nosti a spoľahlivosti kompozitných konštrukcií. V súčasnosti je najpoužívanejšie pre statické 
a únavové skúšky dvojparametrové Weibullovo rozdelenie. Jeho výhodou je, že bolo už viackrát 
v praxi overené. Je zaujímavé z nasledujúcich dôvodov: 

 
• jednoduché a ľahko spracovateľné 
• sú dostupné cenzurované súbory 
• štatisticky významné skúšky boli overené 
 
Funkcia spoľahlivosti je daná: 

( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

α

β
xxR exp      (3.1) 

kde:  α  – parameter polohy rozdelenia 
   β  – parameter tvaru rozdelenia 
 
Pre kompozitné materiály sa α a β  určujú pomocou štatistických metód. V nasledujúcich od-

stavcoch je popísaný prehľad štatistickej certifikačnej metódy na základe literatúry [10, 11]. 
Kľúčom k úspešnému použitiu tejto metodiky, je mať dostatočne komplexnú databázu údajov. 

Skúšky musia pokryť veľký rozsah od jednoduchých vzoriek až po celé konštrukcie.  Okrem toho 
musí skúšobný program skúmať účinky okolitého prostredia (napr. teplota a vlhkosť). Výsledné 
dáta sa potom použijú na odhady parametrov Weibullovho rozdelenia. 

Mechanizmy poškodenia, ktoré majú veľký rozptyl skomplikujú vytváranie databáze. Pretože 
i osvedčené skúšobné metódy sú niekedy nedostatočné. Často sa stáva, že vplyvom okolitého pro-
stredia dochádza k zmene mechanizmu poškodenia. Následkom toho sú zvýšené požiadavky na 
skúšky a spôsobuje to problémy pri certifikácii. 

 
Statická pevnosť kompozitov sa preukazuje statickou skúškou do výpočtového zaťaženia (VZ), 

ktoré sa vypočíta prenásobením prevádzkového zaťaženia (PZ) koeficientom bezpečnosti f. 
Obr.3.5 zobrazuje krivku bezporuchovosti dosiahnutú pre statické skúšky do 150 % PZ pre hodno-
ty Sα – static strength shape parameter  (parameter tvaru statickej pevnosti) od 0 do 25. Pre poru-
chy, kde dominujú pretrhnutia vlákien by skúšky mali preukázať A–úroveň spoľahlivosti (očakáva 
sa, že 99 % hodnôt súboru zlyhá s pravdepodobnosťou 95%). Na druhej strane v prípade porúch 
matrice, kde Sα  je v rozsahu od 5 do 10 by skúšky do 150 % PZ nepreukázali A–úroveň spoľahli-
vosti. V skutočnosti pre hodnoty od 5 do 10 by ani B–úroveň spoľahlivosti nebola preukázaná 
(očakáva sa, že 90% hodnôt súboru zlyhá s pravdepodobnosťou 95%). Sú dve možnosti ako zvýšiť 
preukazovanie spoľahlivosti: 

 
• zvýšiť počet vzoriek 
• zvýšiť úroveň zaťaženia 
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Efektívnejšou voľbou je zvýšenie úrovne zaťaženia nad 150 % PZ, lebo zvyšovanie počtu vzo-
riek má malý osoh a je drahé. 

 
Obr. 3.5: Krivka bezporuchovosti na dolnej hranici 95% intervalu spoľahlivosti v závislosti na 

parametri Sα  pre skúšku do 150% prevádzkového zaťaženia [13]. 
 
Dve metódy štatistických certifikačných prístupov pre únavu sú: 
• metóda použitím NF – Life Factor (koeficient života) 
• metóda použitím koeficientu bezpečnosti f 
 
Prístup pomocou NF sa zakladá na znalosti Lα – fatigue life shape parameter  (parameter tvaru 

únavového života), ktorý je určený pomocou rozsiahleho skúšobného programu.. Koeficient NF 
predstavuje počet životov, ktoré musia byť preukázané aby bola dosiahnutá požadovaná úroveň 
spoľahlivosti na konci života. 

 
Obr. 3.6: Koeficient NF v závislosti na parametri Lα  [13]. 
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Obr. 3.6 znázorňuje závislosť NF na Lα . V prípade, že sa Lα  blíži k 1, počet potrebných preu-
kázateľných životov rapídne stúpa. Je to prípad, kde dominujú poruchy matrice 25,1=Lα . Z toho 
dôvodu, prístup  pomocou NF nie je vhodný pre certifikáciu konštrukcií, kde dominujú takéto prí-
pady poškodenia. 

Alternatívnym prístupom k certifikácii je metóda pomocou zaťaženia zvyšujúceho koeficientu 
bezpečnosti f. Počas skúšky sa zvýši zaťaženie tak aby bola preukázaná požadovaná úroveň spo-
ľahlivosti. Obr. 3.7 zobrazuje vplyv Lα  a Rα – residual strength shape parameter  (parameter tvaru 
zostatkovej pevnosti) na f .Je zrejmé, že požadovaný koeficient sa výrazne nemení pre Lα  od 5 do 
10. V prípade, že Lα  dosiahne 1, ako sa to stáva pri kompozitoch, požadovaný faktor f výrazne 
narastá konkrétne pre nízke hodnoty Rα . Táto krivka veľmi dobre ilustruje potenciálne problémy, 
ktoré môžu nastať pri poruchách kde dominujú porušenia matrice. Takéto typy porúch majú nízke 
hodnoty Lα  (blízko 1) a nízke hodnoty Rα  (od 5 do 10). Tieto hodnoty by mohli koeficient f výz-
namne zvýšiť. Je evidentné, že pre typy porúch, ktoré sú vystavené vysokým statickým 
a únavovým rozptylom, prístup pomocou koeficientov života NF a bezpečnosti f môže vyústiť do 
ťažko realizovateľných skúšobných požiadaviek (vysoký koeficient bezpečnosti na zaťaženie ale-
bo veľký počet životov, ktoré je potrebné počas skúšok preukázať). 

 

 
Obr. 3.7: Koeficient f v závislosti na parametroch Rα  a Lα [13]. 

 
Obr. 3.8 zobrazuje koeficient f v závislosti na koeficiente NF pre vlákno alebo matricu domi-

nantné poruchy. Zobrazené sú typické hodnoty pre Lα  a Rα . Krivka zobrazuje možné kombinácie 
NF (trvanie skúšok) a koeficientu f. Krivky pre typy porúch, kde dominujú poruchy vlákien vyka-
zujú lepšie hodnoty koeficientov NF a f. Pre skúšky, ktoré trvajú od 1 do 5 životov, koeficient f má 
rozsah od 1,18 do 1,06. Pre dominantné poruchy matrice sa pri skúškach, ktoré trvajú 1 až 5 živo-
tov pohybuje koeficient f od 1,4 do 1,19. Je dobré si uvedomiť, že  na konštrukciu pôsobí aj vplyv 
prostredia, ktorý ma väčší vplyv u matrice dominantných porúch. Tento vplyv musí byť skombi-
novaný s koeficientom f za účelom dosiahnutia požadovaného skúšobného zaťaženia. Ako je pri 
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kompozitoch dobre známe, vplyv prostredia má na vlastnosti matrice väčší dopad ako na vlákna, 
preto môže významne ovplyvniť výsledky. 

 

 
Obr. 3.8: Možné kombinácie koeficientu  f v závislosti na koeficiente  NF  [13]. 

 
Problém spôsobený dominantnými poruchami matrice môže byť ilustrovaný na tom, že koefi-

cient f sa nemôže zvyšovať neúmerne. Pretože pri určitej hodnote môže dôjsť k zmene mechaniz-
mu poškodenia. 

Kľúčom k štatistickej certifikačnej metodike sú rozsiahla databáza a správne vykonané preuka-
zujúce skúšky. Skúšobný program musí byť vedený tzv. Building Block prístupom. Možno najdô-
ležitejším výsledkom je schopnosť predpovedať typ poruchy a vedieť hodnotu jej rozptylu. Na 
konštrukcie, ktoré sú vystavené poruchám matrice, delamináciám, ktoré vedú k veľkému rozptylu 
výsledkov, sa javí prístup hodnotenia životnosti  pomocou štatistickej metódy Safe Life nepraktic-
ký. Tento záver môže potvrdiť aj vplyvy Lα  a Rα  na statické a únavové skúšky, kde nízke hodno-
ty týchto parametrov neúmerne zvyšujú nároky na skúšky. Skúsenosti jasne ukazujú, že dobre na-
vrhnutá konštrukcia, u ktorej sú dominantné poruchy vlákien bude oveľa jednoduchšie certifiko-
vaná ako konštrukcia, kde sú dominantné poruchy matrice. 

 
3.2.2 Damage Tolerance prístup 

Tento prístup predpokladá, že poruchy sa môžu vyskytovať v najkritickejších miestach kon-
štrukcie. Pokiaľ nie je toto poškodenie objavené, musí konštrukcia bez poruchy alebo nadmerných 
deformácií preniesť zodpovedajúce zaťaženie. V prvom rade je potrebné odborné posúdenie kaž-
dého dielu, pričom je potrebné vybrať kritické oblasti s vysokou koncentráciou napätí a oblasti 
náchylné na poškodenie. Tieto miesta by mali byť sledované počas skúšok. Predpokladá sa, že 
poruchy existujú v konštrukcii už z výroby a tiež dochádza k ich vzniku počas prevádzky. 

Tento prístup vyžaduje významné analýzy a úsilie pri skúškach za účelom získať potrebné úda-
je. Na popísanie delaminácií, ich rastu pomocou MKP je tiež potrebné vynaložiť značné úsilie. 
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Preto sa tento prístup nepovažuje za dostatočné vhodný pre posúdenie životnosti pri certifikácii 
kompozitných konštrukcií, kde sú dominantné hlavne poruchy matrice [13].  

 
3.2.3 Damage Tolerance (Fail Safe) prístup 

Jednotlivé prvky konštrukcie (hlavne kritické časti) by mali byť skúšané cyklickým zaťažením 
aby sa overila citlivosť konštrukcie na rast poškodenia. Skúšky by mali zohľadňovať vplyv pro-
stredia na rast poškodenia. Počas skúšok sa musí zohľadniť vplyv poškodenia, ktoré sa môže do 
konštrukcie vniesť počas výroby, zostavovania a v prevádzke. Súčasne musia byť vypracované 
metódy periodických prehliadok.  

Veľkosť počiatočného detekovateľného poškodenia musí byť definovaná a v súlade s metódami 
hodnotenia kvality kompozitných materiálov počas výroby a prevádzky. Údaje o raste poškodenia 
by mali byť získané z únavových skúšok vzoriek, na ktorých boli umelo vytvorené chyby (poško-
denie). Počet cyklov, ktorý by potvrdil, že nedochádza k šíreniu trhliny by mal byť štatisticky výz-
namný. Rast alebo zastavenie poškodenia musí byť potvrdené skúškami. 

Dôležitým bodom je definovanie veľkosti poškodenia za účelom určenia parametrov zostatko-
vej pevnosti. Následne musia byť vykonané skúšky zostatkovej pevnosti, ktoré by mali potvrdiť, 
že konštrukcia dokáže aj s daným poškodením preniesť požadované zaťaženie. Musí byť preuká-
zané, že funkčnosť sa nezmení pod požadovanú úroveň. 

Program inšpekčných prehliadok musí byť vypracovaný, vrátane počtu prehliadok, ich rozsahu 
a metód hodnotenia. Prehliadky musia byť nastavené tak aby poškodenie bolo detekovateľné pred-
tým než sa dosiahne úroveň kedy by už konštrukcia neposkytovala dostatočnú zostatkovú pevnosť 
[14]. 

 
3.2.4 Wear Out prístup 

Prístup Wear Out (Pripustenie opotrebovania počas prevádzky) bol vyvinutý na začiatku 70–
tich rokov a je obsiahlo popísaný v literatúre od Halpin, Jerina a Johnson [28]. Táto metóda bola 
v minulosti použitá na certifikáciu kompozitných konštrukcií ako napríklad:  A-7 vonkajšie krídlo, 
F-16 chvostové plochy a B-1A vodorovná chvostová plocha. Tento prístup pripúšťa pravdepodob-
nosť postupného opotrebovania sa kompozitnej konštrukcie. Prístup využíva údaje zo statických 
skúšok, skúšok zostatkovej pevnosti po určitej dobe používania v spojení so skúškami počas letov, 
čím chráni konštrukciu proti predčasnému zlyhaniu. Je zrejmé, že zostatková tuhosť je ukazovate-
ľom miery zhoršenia stavu konštrukcie a môže byť dôležitým parametrom s ohľadom na frekven-
ciu kmitania nosných plôch. 

Filozofia prístupu spočíva v statických skúškach a skúškach zostatkovej pevnosti, ktoré sú za-
merané na určenie pravdepodobnosti, že zlyhanie konštrukcie počas stanovenej doby života za 
presne určených podmienok používania je nepravdepodobné.  Základné funkcie Wear Out procesu 
sú znázornené na obr. 3.9.  
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Obr. 3.9: Prístup  Wear Out zobrazuje vzťah medzi statickými poruchami, históriou zaťažovania 

a únavovými  poruchami  [13]. 
 

 
Zhoršenie stavu konštrukcie môže byť popísané nasledujúcou rovnicou: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )010 2
max4

1212 ttFArFtF rrr −−−= −−   (3.2) 
 
Kľúčový Wear Out parameter r  je sklon da/dN krivky alebo môže byť určený z S-N únavových 

kriviek pre konkrétny typ porušenia. Na základe tohto modelu je úroveň zaťaženia potrebná na 
preukázanie požadovanej prevádzkovej doby t(op) vyjadrená pomocou vzťahu: 

 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )opRtxxFPLF rr += −− 1212     (3.3)  
 

( ) ( )PLFF =0  a ( ) ( )xxFtF =  
 

kde ( ) ( ) rFArR 2
max41−=      (3.4) 

K určeniu intenzity akumulácie poškodenia R sú potrebné minimálne 2 typy skúšok: 
• statická skúška do poruchy 
• únavová skúška s následnou skúškou zostatkovej pevnosti do poruchy. Skúšky zostatkovej 

tuhosti môžu byť tiež vykonané 
 
Z uvedeného je zrejmé, že spoľahlivé odhadnutie intenzity akumulácie poškodenia R je kľúčom 

k správnemu použitiu Wear Out prístupu. Na určenie hodnôt potrebných pre realizáciu Wear Out 
prístupu boli realizované viaceré výskumy. Konkrétne údaje sú uvedené v [13].  
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Realizácia Wear Out prístupu 
Kľúčové úlohy nevyhnutné k realizácii Wear Out prístupu sú zobrazené na obr. 3.10 a môžu 

byť zosumarizované do nasledovných bodov: 

 
Obr. 3.10: Aplikácia Wear Out prístupu k hodnoteniu životnosti [13]. 

 
• určiť čo najspoľahlivejšie spektrum zaťaženia vrátane doby trvania t(op) alebo rôzne varian-

ty, ktoré sa môžu vyskytnúť počas letových skúšok 
• na základe odpovedajúcej analýzy konštrukcie pri limitných podmienkach zaťaženia špeci-

fikovať požiadavky na statickú pevnosť a previesť skúšku statickej pevnosti až do poruchy 
v najkritickejších prípadoch 

• vykonať únavovú skúšku založenú na využití spektra, využiť nedeštruktívne metódy hodno-
tenia konštrukcie 

• vykonať skúšku zostatkovej pevnosti alebo tuhosti až do poruchy  
• odhadnúť intenzitu akumulácie poškodenia R sériou skúšok menších dielov alebo vzoriek. 

Tieto skúšky poslúžia aj na odhad Wear Out parametra r. 
• vykonať dôkazové skúšky na každej primárnej konštrukcii vo všetkých predchádzajúcich 

bodoch 
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3.3 HODNOTENIE KONŠTRUKCIE PRÍSTUPOM BUILDING BLOCK  
Prístup BBA je podrobne rozobratý v literatúre [14]. V prípade použitia kompozitných materiá-

lov v konštrukcii sa na overovanie charakteristík používa vývojový program. Pomocou tohto pro-
cesu sa získavajú údaje o konštrukcii a životnosti jednotlivých komponentov kompozitnej kon-
štrukcie pozostávajúce zo skúšok a analýz. Samotné skúšky by boli neúmerne nákladné, pretože 
množstvo vzoriek potrebných na overenie každej geometrie, zaťaženia, prostredia  a rôz-
nych prípadov porušenia by bolo veľké. Na druhej strane samotná analýza bez overenia skúškou sa 
nepovažuje za dokonalú metódu k dosiahnutiu výsledkov. Preto sa v praxi používa kombinácia 
skúšok a analýz. Analytické výpočty sú overované pomocou skúšok. Výsledná cena sa potom zni-
žuje pričom spoľahlivosť výsledkov rastie. 

Počas tohto prístupu sa vykonáva analýza a príslušné skúšky na rôznych hladinách. Často sa 
začína s malými vzorkami, pokračuje sa cez konštrukčné diely, podzostavy, zostavy až sa končí 
finálnou konštrukciou. Každá hladina stavia na poznatkoch získaných na predchádzajúcej nižšej 
hladine. Tento proces, ktorý využíva skúšky aj analýzu na viac hladinách sa stal známy ako Buil-
ding Block Approach (Prístup stavebných blokov). Vzájomné členenie stavebných blokov je zob-
razené na obr. 3.11. Hlavným dôvodom prečo sa využíva tento program je zníženie ceny a rizika. 
Filozofia je urobiť vývojový proces viac efektívny. Cenová výhodnosť je dosiahnutá vhodne na-
vrhnutým programom, kde sa využije väčšie množstvo malých lacnejších vzoriek a potom je po-
trebné robiť menej skúšok zložitých súčiastok. Ďalej je potrebné využívať analytické metódy na-
miesto skúšok všade kde je to možné. 

 

 
Obr. 3.11: Členenie blokov v BBA prístupe [14]. 
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Bez ohľadu na detaily konkrétneho BBA prístupu, každá hladina alebo blok by mal vyzerať ako 
je znázornené na obr. 3.11 (až na najnižšie úrovne). Poznatky získané z výpočtov a skúšok na 
predchádzajúcich úrovniach sú konfrontované s konštrukčnými požiadavkami. V prípade, že sa 
nezískajú potrebné výsledky je nevyhnutné urobiť modifikáciu a skúšky alebo výpočet opakovať 
až kým sa nedosiahne priaznivý výsledok. Najvýhodnejší je prípad kedy sa analytické výsledky 
potvrdia výsledkami skúšok. V prípade nezhody medzi výpočtami a skúškami je potrebné zvážiť, 
či nebol zo skúšky vyvodený nesprávny záver alebo je potrebné modifikovať výpočet. Dodatočne 
je možné zopakovať skúšky a  výpočty na predchádzajúcich hladinách. Tieto kroky je dôležité 
vykonávať dovtedy, pokiaľ sa nedosiahne akceptovateľná zhoda medzi výsledkami skúšok 
a výpočtami. V prípade, že je to dosiahnuté, program pokročí na ďalšiu vyššiu úroveň. Je dôležité 
rozlíšiť, že nie všetky BBA prístupy používajú rovnaký počet úrovní alebo plnia rovnaké požia-
davky na týchto úrovniach. 

 
3.3.1 Skupina A – Určenie materiálových charakteristík 

Táto skupina obsahuje bloky, ktorých hlavnou úlohou je určiť základné materiálové vlastnosti 
(viď. obr. 3.12). Skúšky sa vykonávajú na jednoduchých skúšobných vzorkách. Získané výsledky 
uľahčia rozhodovanie v procese výberu materiálu. 

 

 
Obr. 3.12: Bloky v skupine A: Určenie materiálových charakteristík [14]. 

 
Blok 1 – Utriedenie a výber materiálu 
Úlohou prvého bloku je zhromažďovať údaje zvažovaných materiálov a rozhodovať sa, ktoré 

budú použité na konštrukcii. Na tejto úrovni je potrebné pracovať s jednoduchými vzorkami, pre-
tože obyčajne sa zo začiatku počíta s viacerými materiálmi čo by mohlo zvyšovať cenu skúšok. 

 
Blok 2 – Určenie požiadaviek na materiál a výrobu 
Tento blok predpokladá, že predbežné materiálové a výrobné požiadavky boli pripravené pre 

vybrané materiály. Úlohou skúšok na tejto úrovni je potvrdiť získané vlastnosti a zamerať sa na 
pochopenie akým spôsobom sú tieto vlastnosti ovplyvnené technológiou výroby. Získané dáta 
poslúžia pre neskoršie výpočty. Je dôležité dôsledne zdokumentovať a dodržiavať technológiu 
výroby, ktorou boli vyrobené vzorky. Technológia sa nesmie meniť, pretože by to spôsobilo zlé 
výsledky skúšok a všetky následné výstupy z nich. 
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Blok 3 – Prípustný vývoj 
V Bloku 3 sú známe všetky materiálové a výrobné charakteristiky. Cieľom je vypracovať po-

stupy ako sa má daný materiál použiť v konštrukcii. Obyčajne sa na tejto hladine pracuje s novými 
materiálmi, s ktorými ešte nie sú dostatočné skúsenosti. 

 
Hlavné charakteristiky a ciele týchto skúšok sú: 
 
• výskum štatistický významných dát – zistená databáza by mala splňovať minimálne zaruče-

né mechanické hodnoty úrovne A alebo B 
• určiť vplyv prostredia 
• určiť vplyv vrubov 
• určiť zmeny vlastností v dôsledku zmien v laminovacom procese 
• pochopiť vplyv výrobných anomálií na konštrukciu 
• pochopiť ako veľmi je konštrukcia citlivá na výrobný proces 
 

3.3.2 Skupina B – Určenie návrhových hodnôt 
Ako je zrejmé z obr. 3.13, cieľom skupiny B je získať návrhové dáta, ktoré sa namerajú počas 

skúšok konštrukčných elementov a dielov. Tieto skúšky sa môžu prekrývať so skúškami v skupine 
A. Na rozdiel od nich sa však skúša na reálnych dieloch. Preto sa môže stať, že získané hodnoty sú 
špecifické (pre konkrétny druh konštrukcie) a nemusia byť použiteľné v inom programe. 

 

 
Obr. 3.13 Bloky v skupine B: Určenie návrhových hodnôt  [14]. 

 
Blok 4 – Skúšky základných konštrukčných dielov 
 
Hlavné charakteristiky a ciele týchto skúšok sú: 
 
• získať návrhové hodnoty na reálnych dieloch 
• pochopenie vplyvu výrobných anomálií (účinky chýb) na konštrukciu 
• pochopenie ako citlivá je konštrukcia na výrobný proces. Skúšky na konštrukčných elemen-

toch sú nevyhnutné k vyhodnoteniu vplyvov akejkoľvek zmeny vo výrobnom procese na 
konštrukciu. 

 
Vykonávajú sa nasledovné typy skúšok: lepené spoje, výstuhy, sendvičové  konštrukcie, pane-

ly, atď. 
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Blok 5 – Skúšky konštrukčných dielov 
V tomto bloku sú konfigurácie zložitejšie ako v bloku 4. Skúšky umožnia posudzovať prerozde-

lenie zaťaženia v dôsledku lokálneho poškodenia. Skúšky vplyvom prostredia môžu byť tiež sú-
časťou. Významné viacsmerové zaťaženia a potenciálne rozdielne módy porušenia sa tiež môžu 
skúšať. Charakter a ciele je možné zhrnúť nasledovne: 

 
• overenie použiteľnosti návrhových hodnôt a určenie vplyvu na konštrukciu 
• účinky poškodenia – statické 
• účinky poškodenia – únavové – overenie rastu poškodenia v dôsledku cyklického zaťaženia 
 

3.3.3 Skupina C – Verifikačná analýza 
Tieto skúšky predstavujú konečné štádium v certifikačnom procese pre statické a cyklické za-

ťaženie obr. 3.14. Požaduje sa uskutočniť rozsiahle overovacie analýzy a analytické modely. 
Schopnosť prerozdeliť zaťaženie nie je v takom rozsahu ako pri typickej kovovej konštrukcii. 
Hlavné ciele týchto skúšok sú: 

 
• overenie vnútorných zaťažení a z nich vyplývajúcich napätí a priehybov 
• rozsahom veľké overovacie skúšky konštrukcie a metódy analýzy 
 

 
Obr. 3.14: Bloky v skupine C: Verifikačná analýza [14]. 

 
Blok 6 – Skúšky komponentov 
Jedná sa o veľké a zložité vzorky, ktoré reprezentujú skutočnú konštrukciu. Vo veľa prípadoch 

sa tieto skúšky vykonávajú iba do prevádzkového zaťaženia aby sa overili analyticky vypočítané 
napätia a deformácie. Časť skúšok je potrebné previesť až do porušenia. V týchto prípadoch je 
veľmi dôležitý výber zaťaženia, pretože mechanizmy porušenia závisia od tohto zaťaženia. 

Pre úspešné overenie analytických metód musia byť skúšané komponenty vybavené tenzomet-
rami a meračmi priehybov. Zozbierané údaje musia byť na záver porovnané s analytickými mo-
delmi a prípadné rozdiely je potrebné zdôvodniť. 
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3.4 POPIS ÚNAVOVÝCH SKÚŠOK LETECKÝCH KONŠTRUKCIÍ 
PREVEDENÝCH V MINULOSTI 

V minulosti boli vykonané únavové skúšky reálnych leteckých konštrukcií. V tejto kapitole je 
uvedený stručný prehľad niektorých skúšok. Závery z týchto výskumov sú veľmi cenné, pretože sa 
jednalo o skúšky konkrétnych konštrukcií.  

 
3.4.1 Skúšky životnosi klzáka Nimbus 2 

V rokoch 1979–1980 sa robili na DLR Stuttgart únavové skúšky klzáka Nimbus 2 (viď. 
obr. 3.15)  [15, 16]. Je to konštrukcia vyrobená prevažne z CFRP. Krídlo tohto klzáku je štvordielne 
a má dĺžku 20,3 m. Za účelom dosiahnutia vyššieho napätia v pásniciach v skúšanom krídle, bolo 
použité menšie množstvo uhlíkových vlákien. Nosník krídla bol skriňový s CFRP pásnicami 
a GFRP/Conticell stojinou. Škrupina krídla bola ±45° CFRP/Conticell/±45° GFRP sendvičovej 
štruktúry. Ako matrica sa použila epoxidová živica CIBA XB 2878 (tvrdne pri izbovej teplote 24 
hod. a dotvrdzuje sa pri teplote 50 °C 15 hod.). 

 

 
Obr. 3.15: Schempp-Hirth HS-5 Nimbus 2B [17]. 

 
Obr. 3.16 zobrazuje usporiadanie skúšky. Použilo sa pre statické aj únavové skúšky.  
 

 
Obr. 3.16: Usporiadanie skúšky CFRP krídla [2]. 
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Ako základ pre únavové skúšky bol zobraný program Thielemann – Franzmeyer (viď 
obr. 3.17). Tento program berie v úvahu zaťaženia ako sú štarty navijakom, štarty aerovlekom, 
letové zaťaženia, pozemné zaťaženia počas štartov a pristátí.  Jednotlivé bloky boli usporiadané 
s klesajúcimi amplitúdami. Výskumy vykonané Schijvem [19] na malých hliníkových vzorkách 
ukázali, že bloky štartujúce s vysokými amplitúdami nasledované blokmi s nižšími amplitúdami 
dosiahnu kratšiu životnosť ako tie, ktoré začnú na nižších a pokračujú veľkými. Pretože bolo ne-
dostatok skúseností so správaním sa kompozitov, využili sa tieto výsledky pri skúškach klzákov. 
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Obr. 3.17: Zaťažovací program pre skúšky životnosti pre klzák odpovedajúci 1 000 hod. [18]. 
 
Počet zaťažovacích cyklov vychádzal z predpokladu prípustného života 6 000 letových hodín 

a určitého počtu zaťažovacích cyklov za letovú hodinu. Bol aplikovaný koeficient bezpečnosti 3. 
To znamená že krídlo musí vydržať 18 000 hodín skúšok na preukázanie požadovanej životnosti. 

Za účelom vytvorenia jednoduchšieho skúšobného programu sa pristúpilo k zjednodušeniu 
programu Thielemann – Franzmeyer. Tento zjednodušený program (viď. obr. 3.18) sa skladal z 24 
hodinového cyklu v sekvenciách po dobu 88 dní (odpovedá to približne 18 000 letovým hodinám). 

 
Obr. 3.18:  Zjednodušený a preusporiadaný program skúšok životnosti pre 24 hod. cyklus [16]. 
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Prevedené skúšky sú zhrnuté v tab. 3.1. Počas únavovej skúšky sa skúmal vplyv zmeny tuhosti. 
Preto sa každých 5 dní prevádzali statické testy (do zaťaženia f = 0,5), ktoré v sebe zahŕňali mera-
nie napätí, deformácií a síl. Tieto testy slúžili aj k zisteniu či náhodou nedošlo k poruche konštruk-
cie. Po porovnaní výsledkov testov s predchádzajúcimi hodnotami mohla únavová skúška pokra-
čovať. Po ukončení únavových skúšok sa spravila statická skúška pri f = 1. Na záver celého prog-
ramu skúšok bolo nevyhnutné previesť statický test za zvýšenej teploty t = 54 °C so súčiniteľom 
bezpečnosti f = 1,5. Krídlo muselo vydržať toto zaťaženie počas 3 s bez porušenia alebo vzniku 
trvalej deformácie.  

 
 vonkajšie krídlo vnútorné krídlo 

Statické skúšky do koef. bezp. f 1,0 a 1,5 (54 °C) 1,0 
Odpovedajúca úroveň napätia [MPa] 343 a 514 463 

Únavové skúšky pre cert. dobu života [h] 6000 6000 

Kontrola tuhosti počas skúšok Meranie vlastných frekvencií Meranie predĺženia 
f = 0,5 

Úroveň napätia v MPa pri konečnej statickej 
skúške s koef. bezp. f =1  394 426 

Statická skúška, koef. bezp. f  pri T = 54 °C 1,5 
3 sec. 

1,5 
3 sec. 

Záverečná skúška do lomu pri T = 54 °C 

Tab. 3.1: Program skúšok životnosti [16]. 
 
Hlavným cieľom spomínaných skúšok bolo preskúmať únavové vlastnosti vysoko namáhanej 

CFRP konštrukcie. Ďalej stanoviť nové hodnoty pre napätie v pásniciach spolu s definovaným 
zaťažením stojiny a overiť možnosť predĺženia života z 3 000 na 6 000 hod. V nasledujúcich bo-
doch sú zhrnuté najdôležitejšie závery: 

 
• počas testov neboli pozorované žiadne zmeny tuhosti (viď. obr. 3.19) 
• je možné zvýšiť napätie v tlačenej strane CFRP pásnice na viac než 400 MPa 
• je možné za týchto podmienok predĺženie doby života z 3 000 na 6 000 letových hodín  
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Obr. 3.19: Zmeny modulu pružnosti CFRP krídla zaznamenané počas skúšok [16]. 

 
Maximálne napätie, ktoré bolo namerané v tlakovej pásnici krídla bolo 426,3 MPa. Toto bolo 

zvolené ako referenčné napätie pre únavové skúšky a rovnako na preukázanie možnosti predĺženia 
doby prevádzky. Z výsledkov statických skúšok, ktoré sa prevádzali počas únavovej skúšky mô-
žeme odvodiť závislosť zmeny tuhosti (viď. obr. 3.19). X-ová os predstavuje dobu života, pričom 
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100% doba prevádzky odpovedá 1,2.107 zaťažovacím cyklom. Z obrázku je zrejmé, že zmeny tu-
hosti sú veľmi malé a prakticky ich môžeme považovať za bezvýznamné. V literatúre sa popisuje 
meranie zmien tuhosti ako možná metóda hodnotenia životnosti. Na základe spomínaných zistení 
sa dá konštatovať, že pre hodnotenie životnosti konkrétnej kompozitnej konštrukcie sa tento prí-
stup nejaví ako vhodný.  

Porovnaním nameraných deformácií pred a po únavových skúškach pri f = 1 sa zistilo, že nedo-
šlo k pozorovateľným zmenám. Na rozdiel od toho, opotrebenie bolo viditeľné na  vahadlovom 
systéme (oceľové kolíky a diery vykazovali mierne vydieranie), tieto poruchy však nemali vplyv 
na výsledky skúšok. 

Záverečnou skúškou bola skúška zostatkovej pevnosti rovnako pri 54°C, ktorá uzatvorila  celý 
výskum. Krídlo sa umiestnilo do teplotnej komory, kde bolo zahrievané na požadovanú teplotu po 
dobu 5 hodín. K poruche došlo v mieste spoja vonkajšej a vnútornej časti krídla. Vonkajšia časť je 
napojená na vnútornú pomocou krakorca, ktorý sa zlomil v mieste čapu v dôsledku veľkej posúva-
júcej sily. Výsledné napäťové limity, ktoré boli namerané znázorňuje obr. 3.20 a súčasné certifi-
kačné limity pre klzáky sú uvedené v tab. 3.2. 
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Obr. 3.20: Namerané hodnoty napätí počas únavových skúšok pre CFRP pásnice a  

GFRP stojinu [16]. 
 
Najdôležitejším výsledkom prevedených skúšok bolo zistenie medze únavy materiálov použi-

tých na konkrétnej konštrukcii. To znamená, že keď sa v prípade návrhu podobnej konštrukcie 
nadimenzujú jednotlivé prvky na prevádzkové hodnoty napätí (400 MPa pri CFRP a 250 MPa pri 
GFRP)  nemalo by dochádzať k problémom v oblasti únavy. V budúcnosti sa plánujú robiť podob-
né skúšky už s účinkami prostredia. Vplyvy ako sú vzdušná vlhkosť, teplotné zmeny a UV žiarenie 
negatívne ovplyvnia životnosť konštrukcie. Rovnako dôjde k zdokonaleniu súčasného programu 
životnosti. Nahradiť by ho mal náhodný program založený na dátach nameraných priamo za letu 
na konkrétnom klzáku. Výsledkom spomínaných zmien by mali byť skúšky životnosti  konštruk-
cií. 

 GFRP CFRP

1=fσ [MPa] 250 400 
Doba života 

[letové hodiny] 6000 6000 

Tab. 3.2: Certifikačné limity pre klzáky [16]. 
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3.4.2 Únavové skúšky nosníka krídla klzáka 
Výsledky boli publikované v [20, 21]. Pre skúšky bol použitý nosník konštantného prierezu (viď. 

obr. 3.21). Nosník bol vyrobený z uhlík–epoxidových pásnic (uhlíkový roving presýtený epoxido-
vou živicou vytvrdený osobitne vo forme) a stojiny zo sklenených vlákien a polyuretanovej peny 
presýtené epoxidovou živicou (2x92115/45 FK800; Rohacell 51; 2x92115/45 FK800 + MGS 
L335/H340). Výskum bol zameraný na správanie sa stojiny. 

 

 
Obr. 3.21: Rozmery skúšobného nosníka [20]. 

 
Zaťažovalo sa lokálnou silou F = 6,33 kN (f = 1), ktorá odpovedala prevádzkovému zaťaženiu 

šmykovým tokom mmNq L
W /72=  (f = 1), výpočtová hodnota bola pritom mmNqU

W /124=  (f = 
1,725). 

 
Nosníky boli vyrobené v šiestich kusoch a boli podrobené nasledujúcim skúškam: 
 
• 2 ks statické zaťaženie pri 54 °C 
• 2 ks cyklickému zaťaženiu KoSMOS2 spektrom (vylúčili sa cykly s hodnotami menšími 

ako ±7,14%) 
• 2 ks s konštantnou amplitúdou zaťažovania  
 
Výsledky skúšok ukázali: 
 
• obe staticky skúšané nosníky vydržali preniesť požadované zaťaženie 
• tretí nosník – skúška 36 000 letových hodín s následnou skúškou zostatkovej pevnosti, pri 

ktorej vydržal nosník viac ako dvojnásobok prevádzkového zaťaženia. 
• štvrtý nosník – skúška 72 000 letových hodín s následnou skúškou zostatkovej pevnosti, pri 

ktorej vydržal nosník viac ako dvojnásobok prevádzkového zaťaženia. 
• piaty nosník prešiel skúškou s nasledovnými parametrami consta =σ , R = -0.5, 

( kNFh 33,6= ; kNFd 48,3−=  a Hzf 5,1= ) 486 200 cyklov, došlo k poruche kolíka. Po 
10 000 cykloch boli pozorované malé trhlinky v blízkosti ťahovej pásnice na rozhraní peny 
v stojine. Po 34 700 cykloch boli pozorované delaminácie. Zmeny tuhosti boli pozorované 
po 100 000 cykloch. 
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• šiesty nosník prešiel skúškou s nasledovnými parametrami consta =σ , R = -0.5, 
( kNFh 33,6= ; kNFd 165,3=  a Hzf 5,1= ) 68 000 cyklov, kedy došlo k poruche peny 
v stojine. 

Pre tretí a štvrtý nosník bolo zmerané, že maximálna pomerná deformácia 0,35% predstavuje 
dostatočnú rezervu napätia pre neobmedzenú životnosť. 

Súčasne so skúškami nosníkov prebiehali skúšky vzoriek za účelom získania S-N kriviek. Nie-
ktoré z výsledkov publikovaných v [21, 22] sú zobrazené na obr. 3.22 a obr. 3.23. 

 
Obr. 3.22: Závislosť pomernej deformácie v stojine na počte cyklov (nosník č.5) [21]. 

 
 

 
Obr. 3.23: Závislosť pomernej deformácie v pásniciach na počte cyklov (nosník č. 5) [21]. 
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Z publikovaných dát (viď. obr. 3.22 a obr. 3.23) s ohľadom na maximálne konštrukčné hodnoty 
môže byť definované (pre 1 000 cyklov): 

 
Napätie v stojine pre maximálne zaťaženie: 
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Napätie v pásniciach pre maximálne zaťaženie: 
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Zmeny tuhosti boli prvý krát pozorované po 30 000 cykloch. 
 

3.4.3 Únavové skúšky klzáka PW–5 Smyk 
V Poľsku bol vyvinutý klzák PW5 Smyk (viď. obr. 3.24). Prehľad prevedených skúšok je popí-

saný v tejto kapitole na základe použitej literatúry [23, 24]. Životnosť klzáka bola stanovená na 9 000 
hodín. Výskum, ktorý bol vedený za účelom overenia životnosti mal za úlohu nasledujúce tri bo-
dy: 

 
• únavové skúšky hlavných spojov krídlo–trup 
• únavové skúšky koreňovej časti nosníka krídla 
• celková únavová skúška systému krídla–trup  
 

 
Obr. 3.24: Klzák PW5 Smyk -Svetová trieda (World Class) [17].  
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Predtým ako sa pristúpilo k únavovým skúškam, bolo vytvorené spektrum zaťaženia na základe 
výpočtov a záznamov počas letových meraní. Na spojenie krídlo trup boli vyvinuté špeciálne spo-
je. Princíp funkcie tohto spoja spočíva v rozvedení koncentrovanej sily do kompozitovej viacvrst-
vovej stojiny pomocou puzdra a kolíka. Spoj je umiestnený v hlavnej trupovej prepážke a v stojine 
krídla (viď. obr. 3.25). 

 

 
Obr. 3.25: Vzorky spoja krídlo–trup klzáka PW–5  [24]. 

 
Program skúšok mal nasledovné fázy: 
 
• statické skúšky vzoriek (vzorky číslo K02, K04) 
• únavové skúšky s konštantnou amplitúdou zaťažovania (vzorky číslo K03, K05, K06) 
• únavové skúšky so zvyšujúcou sa amplitúdou zaťažovania (vzorky číslo K08, K09) 
• skúšky zostatkovej pevnosti po 10 000 cykloch 
 
Výsledky únavových skúšok spoja krídlo–trup klzáka PW-5 sú zobrazené na obr. 3.26. 
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Obr. 3.26: Výsledky únavových skúšok spoja krídlo–trup klzáka PW–5 [23]. 

 
Únavové skúšky a skúšky zostatkovej pevnosti hlavných spojov krídlo–trup dokázali, že úna-

vové zaťaženie nepresahujúce 70 % zaťaženia pri statickej poruche vyvolávajú len bezvýznamný 
vplyv na zostatkovú pevnosť. Táto úroveň zaťaženia odpovedá koeficientu bezpečnosti f = 1,6. 
Počet 10 000 cyklov s konštantnou amplitúdou pri prevádzkovej hodnote napätia bol navrhnutý 
ako preukazovateľná hodnota pri skúškach klzákov vyrobených z GFRP [25].  

 Únavové skúšky nosníka krídla a prepojenia krídlo–trup. Zaťažovacie spektrum pozostávalo 
z viacerých blokov s konštantnou amplitúdou [26]. Každý zaťažovací blok predstavuje konkrétnu 
hodnotu a amplitúdy zaťaženia a počtu cyklov. Pre klzák PW-5 kumulatívna početnosť zaťažova-
cích cyklov bola 900 000 za 1 000 hodín prevádzky klzáka. Malé percento cyklov dosiahlo mini-
málne a maximálne hodnoty zaťažení.  Dominantné boli amplitúdy okolo koeficientu bezpečnosti  
f = 1. V oboch prípadoch (nosníka krídla a prepojenia krídlo–trup) sa zaťaženie vyvodzovalo na 
ohybovom oscilátore. Počas skúšok bolo nasimulované únavové zaťaženie odpovedajúce 27 000 
letovým hodinám pre nosník krídla a 12 000 hodinám pre spojenie krídlo–trup. Obe skúšky skon-
čili bez porušenia vzoriek. Na základe výsledkov, letecký inšpektori osvedčili životnosť klzáka.   

 
3.4.4 Únavové skúšky v NASA – Rotor Wing 

Sikorsky X-Wing (viď. obr. 3.27) je projekt experimentálneho lietadla v konštrukcii ktorého sú 
použité rotorové listy vyrobené z uhlíkových kompozitov. X–rotor má funkciu ako klasický rotor 
vrtuľníka a zároveň sa dá počas letu zastaviť a plní funkciu X–krídla. Počas pozemných statických 
skúšok boli pozorované delaminácie hlavného nosníka spôsobené interlaminárnym napätím. Cie-
ľom pracovníkov NASA bolo vytvoriť metodiku hodnotenia životnosti pre primárne kompozitné 
konštrukcie, ktoré môžu zlyhať v dôsledku delaminácií.  
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Obr. 3.27: Sikorsky X-wing [24]. 

 
Schéma X-Wing rotoru je zobrazená na obr. 3.28. Každý zo štyroch 272 kg listov je postavený 

výhradne z uhlíkových vlákien. Primárny nosník v každom liste váži 113 kg a má tvar I. Tento 
nosník sa pripája k rotorovej hlave a prostredníctvom neho sa prenáša zaťaženie. Ako materiál 
bolo použité Celion G40-600 vlákno presýtené Narmco 5245C epoxidom modifikovaným bisma-
leimidovou  živicou aby listy boli schopné znášať zvýšené teploty pri prevádzke.   

 
 

Obr. 3.28: Konštrukcia rotorového listu Sikorsky X-Wing [13].  
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Na začiatku boli vybrané dva nosníky, ktoré poslúžili na overenie celkového konštrukčného prí-
stupu a vplyvu výroby na konštrukciu. Vykonali sa ohybové a ťahové skúšky. Počas skúšok sa 
prevádzali intenzívne tenzometrické merania a využili sa aj optické metódy na detekciu trhlín. 

 Ďalším krokom boli statické skúšky listov za izbovej teploty. Zaťaženie sa plynule zvyšovalo 
pokiaľ sa nevyskytla prvá porucha – jednalo sa o delamináciu. Porušenie sa objavilo na vrchnej 
časti nosníka obr. 3.29. Napriek poruche bol schopný prenášať nosník zaťaženie aj naďalej pričom 
boli pozorované malé zmeny v tuhosti. Ďalšou skúškou bolo zaťažovanie na opačnú stranu, čo 
malo za následok zlomenie nosníka ešte skôr ako zaťaženie dosiahlo predošlú úroveň. Po zistení 
údajov z tenzometrov boli vyvodené závery. Nosník je schopný vydržať výpočtové zaťaženie, kto-
ré sa môže vyskytnúť počas prevádzky pri zastavenom rotore. Statická skúška však ukázala, že nie 
je schopný preniesť zaťaženie, ktoré sa môže vyskytnúť pri procese roztáčania a zastavovania sa 
rotora počas letu. 

 
Obr. 3.29: Poloha delaminácie hlavného nosníka rotorového listu Sikorsky X-Wing [12]. 

 
V ďalšom kroku sa robili únavové skúšky listov s konštantnou amplitúdou za zvýšenej teploty. 

K poruche došlo na rovnakom mieste ako pri statických skúškach a potvrdil sa rovnaký mecha-
nizmus porušenia delamináciou. Následná analýza pomocou softwaru NASTRAN potvrdila vyso-
kú koncentráciu interlaminárnych napätí (ťahových aj tlakových) v spomínanej oblasti.  

Bol zostavený tým odborníkov, ktorý mali za úlohu navrhnúť metodiku ako certifikovať roto-
rové listy. V literatúre neboli doposiaľ publikované informácie ako postupovať pri certifikácii 
primárnej konštrukcie, ktorá môže zlyhať v dôsledku interlaminárnej poruchy. Nakoniec bolo roz-
hodnuté, že sa zvážia tri prístupy: 

 
• damage tolerance (konštrukcia znášajúca poškodenie) 
• safe life (konštrukcia s bezpečným životom) 
• wear out metóda (skúma možnosť rozvoja opotrebenia konštrukcie na základe zmien tuhosti) 
 
Výber metódy pre certifikáciu X–Wing 
 
Na certifikáciu X–Wing programu boli zvažované tri metódy hodnotenia životnosti. Delaminá-

cia hlavného nosníka rotorového listu počas prvých skúšok potvrdila prítomnosť kritických inter-
laminárnych zložiek napätí. Následné analýzy tiež potvrdili prítomnosť interlaminárnych napätí. 

Pomocou prístupov Damage Tolerance, Safe Life a Wear Out sa mala hodnotiť životnosť kon-
štrukcie kde dominujú poruchy matrice (delaminácie, rozlepenia a pod). Nedostatok informácií 
o kritériách poškodenia spôsobil, že použitie prístupu Damage Tolerance sa javilo ako problema-
tické. Na štatistike založený prístup Safe Life je vhodnejší pre nízko rozptylové poruchy, ktoré sú 
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pozorované napr. pri izotropných kovoch alebo kompozitoch s dominantnými poruchami vlákien. 
Požiadavky na skúšky kompozitov kde dominujú vysoko rozptylové poruchy matrice sa stali ne-
praktické. 

Nakoniec bol vybratý Wear Out prístup. Tento prístup predpokladá, že degradáciu konštrukcie 
je možné sledovať pomocou parametrov ako sú zostatková pevnosť a tuhosť. Primárne časti kon-
štrukcie je potrebné najskôr vystaviť statickému zaťaženiu čo umožní vytvoriť podklady pre sta-
novenie bezpečnej doby života počas určeného počtu cyklov. Toto hľadisko umožňuje aby boli 
rotorové listy certifikované postupne pre letové podmienky so zvyšujúcimi sa nárokmi. 

Prístup Wear Out vyžaduje rozsiahle skúšky matrice za účelom popísania mechanizmu poško-
denia konštrukcie. Používané analýzy sa zameriavajú na určenie kritických miest v konštrukcii 
a následné statické a únavové skúšky sa využijú na zistenie mechanizmov poškodenia a rýchlosti 
šírenia poškodenia. Rozsiahle skúšky vzoriek a dielov konštrukcie sú vykonávané za účelom od-
hadnutia rýchlosti šírenia poškodenia. Z týchto údajov sa môžu odvodiť preukazujúce hladiny za-
ťažení pre jednotlivé časti konštrukcie za účelom zaistenia ich bezporuchovosti počas doby pre-
vádzky. 

 
3.5 URČOVANIE ŽIVOTNOSTI ANALYTICKÝMI  METÓDAMI 

V oblasti životnosti kompozitov sa skúšajú aplikovať analytické metódy. Pokusy sa robia hlav-
ne na laboratórnych vzorkách. V nasledujúcich odstavcoch je stručné popísaný prehľad najdôleži-
tejších metód. 

 
3.5.1 Lineárne Palmgren–Minerove pravidlo 

Jedná sa o najjednoduchší model predpovedajúci dobu života. Táto teória bola odvodená Pal-
mgrenom v r. 1924 pri vývoji guľôčkových ložísk a nezávisle na ňom bola vyslovená v r. 1945 
Minerom na základe rady experimentov. Podľa tejto teórie dôjde k poruche dielu namáhaného 
rôznymi hladinami aiσ  keď D  dosiahne hodnoty: 
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kde m  je počet rôznych úrovní hladín zaťažení, in  je počet zaťažovacích cyklov na hladine i  a 

iN  je počet cyklov do poruchy na hladine i .  Počet cyklov iN  sa určí z príslušnej S-N krivky. 
Palmgren–Minerovo pravidlo predpokladá, že poškodenie môže byť hodnotené ako pomer počtu 
cyklov na určitej hladine zaťaženia a počtu cyklov do poruchy na tej istej hladine zaťaženia. Pre 
kompozitné materiály bolo preukázané, že existujú značné odchýlky od tohto pravidla. Grafické 
znázornenie Palmgren–Minerovho pravidla je na obr. 3.30. Hodnota D  závisí hlavne na: 

• zaťažovacom spektre 
• zaťažovacej sekvencii 
• úrovni napätia 
• typ konštrukcie, vruby 
• vrstvení laminátu, nehomogenite materiálu 
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Obr. 3.30: Ilustrácia Palmgren–Minerovho pravidla. 

 
Postup pri hodnotení doby života Palmgren–Minerovým pravidlom: 
 
Ako prvý krok je potreba získať S-N krivky vysoko namáhaných častí  konštrukcie. Materiál, 

z ktorého sa budú zisťovať S-N krivky by mal mať podobnú skladbu tkanín ako pôvodná kon-
štrukcia. Pri týchto skúškach sa odporúča voliť 1−=R . Ďalším krokom je výpočet hodnoty D . 
Skúsenosti s kompozitnými materiálmi však ukázali, že v praxi sa hodnota D  pohybuje v širokej 
škále od  10-1 do 101.  Preto sa odporúča zvoliť najnižšiu hodnotu 1,0=D  [15]. 

 
3.5.2 Relatívne Palmgren–Minerove pravidlo 

Výskumy s premenlivou amplitúdou ukázali, že D  je podobný pre podobné zaťažovacie spek-
trá a tvarovo zhodné skúšobné vzorky. Preto pre hodnotenie života môžeme použiť kritérium: 
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kde sa hodnota D  získa z predchádzajúcich skúšok, pri ktorých sú dodržané podobné kon-

štrukčné a zaťažovacie parametre. Celá táto teória je založená na predpoklade, že keď aplikujeme 
podobné zaťažovacie spektrá môžeme tým očakávať odpovedajúce rozdiely s ohľadom na krité-
rium 1=D , pretože sa jedná o podobné kumulatívne poškodenie na odlišných amplitúdach zaťa-
ženia. Výhodou tejto metódy je to, že počíta s vplyvmi v materiály ako sú napr. šírenie trhlín, de-
laminácie, atď. Rovnako ako v prípade lineárneho pravidla musíme najskôr získať S-N krivky 
a koeficient D  [15].  

 
3.5.3 Hodnotenie životnosti na základe zostatkovej pevnosti 

Pokroky v hodnotení životnosti sa urobili hlavne pri vývoji modelov zložených na zmene tu-
hosti a pevnosti [29, 30]. Použitie pevnosti ako meradla k predikcii doby života je inšpirované mode-
lom, ktorý popisuje vzťah medzi únavou, poškodením a zmenami v napäťových stavoch. Modely 
založené na zostatkovej pevnosti sa javia ako dobrá alternatíva k Palmgren–Minerovmu pravidlu. 
Skúšky v ťahu, tlaku a šmyku v troch kolmých rovinách prinesú základné  informácie o každom 
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materiály. Je dôležité si uvedomiť, že aj tieto hodnoty sú funkciou času. Obr. 3.31 znázorňuje zá-
vislosť zostatkovej pevnosti a to pri konštantnej amplitúde zaťažovania [3]. Krivky v obrázku pred-
stavujú Weibullovo rozdelenie pre zostatkovú pevnosť. Rovnice kriviek popisuje nasledujúci 
vzťah: 

 

 
Obr. 3.31: Zostatková pevnosť ako funkcia počtu cyklov [3]. 
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kde ( )nR  je parameter zostatkovej pevnosti po n  cykloch, 0R  je statická pevnosť materiálu, 

Sp  je maximálna hodnota napätia pri zaťažovaní konštantnou amplitúdou, N  je počet  cyklov do 
poruchy určený pomocou S-N krivky a v je veličina popisujúca degradáciu pevnosti. Parameter v 
popisuje tvar rozloženia zostatkovej pevnosti. V prípade, že 1>v  nastáva náhly pokles pevnosti , 

1=v  jedná sa o lineárne rozloženie degradácie napätia a 1<v  popisuje chovanie laminátov, pri 
ktorých dochádza k príliš skorému poklesu pevnosti.  

Hodnoty premenných 0R , N a v závisia na skladbe laminátu, použitom materiáli, geometrii 
skúšobnej vzorky a type zaťažovania (napr. jednoosové, viacosové, šmykové, atď.) Preto sa musia 
prevádzať skúšky pre každú uvažovanú kombináciu. Na začiatku únavovej skúšky je hodnota zos-
tatkovej pevnosti rovná statickej pevnosti skúšobnej vzorky. Počas  samotnej skúšky dochádza 
k degradácii zostatkovej pevnosti. Hodnota tejto veličiny v určitom čase dosiahne hodnotu maxi-
málneho možného zaťaženia a to spôsobí vznik poruchy. K poruche počas zaťažovania konštant-
nou amplitúdou dôjde v prípade, že zostatková pevnosť je menšia ako hodnota Sp . 

 
3.5.4 S-N krivky a Haighov diagram 

Typické S–N krivky sú znázornené na obr. 3.32 pre sériu T300/934 uhlík/epoxid laminátu pod 
ťahovo–tlakovým zaťažením. Z obrázku je možné vidieť vplyv skladby na únavové vlastnosti pre 
jednosmerný [0°]16, naprieč vrstvené [0°/90°]4s, uhlovo vrstvené [±45°]4s a kvázi–izotropné 
[0°/±45°/90°]2s lamináty. V porovnaní s kovmi, sa S–N krivky kompozitov vyznačujú relatívne 
vysokou medzou únavy a sklon kriviek je relatívne nízky kvôli výbornej únavovej odolnosti uhlí-
kových vlákien. Pre praktické lamináty, sklon S–N krivky má tendenciu klesať menej úmerne so 
zvyšovaním sa percenta mimo–osových vrstiev [31]. V prípade, že chceme dosiahnuť lineárny prie-
beh je potrebné počet cyklov zobraziť v logaritmických súradniciach. 



Letecký ústav VUT FSI v Brně Hodnotenie životnosti kompozitných konštrukcií 

39 

 

 
Obr. 3.32: S-N krivky pre T300/934 uhlík /epoxid lamináty. Logaritmus počtu cyklov do poruchy N 
v závislosti na maximálnom zaťažení pre cyklus ťah–tlak, R = -1. Krivky: A – jednosmerné [0°]16; 

B – naprieč vrstvené [0°/90°]4s; C – kvázi–izotropné [0°/±45°/90°]2s;  
D – uhlovo vrstvené [±45°]4s  [32]. 

Účinok zaťaženia môže byť odvodený porovnaním S–N kriviek pre rôzne pomery R odrážajúce 
ťah–ťah, tlak–tlak a ťah–tlak zaťaženie. Výsledky únavových skúšok naznačujú, že ťahovo–
tlakové zaťaženie je najzávažnejšie, nasleduje tlak–tlak a ťah–ťah [33, 34, 35]. Haighov diagram zob-
razuje únavové životy pre viac koeficientov R. Na y–ovej osi je zobrazená amplitúda napätia cyk-
lov ( ) 2/minmax σσσ −=amp  a na x–ovej osi je zobrazené stredné napätie ( ) 2/minmax σσσ +=m . 
Súčiniteľ R je zobrazený na čiarach konštantného R ( )maxmin /σσ=R . Tieto čiary vychádzajú 
z počiatku súradného systému a majú sklon ( ) ( )RR +− 1/1 . Čiary sú rozdelené do 4 základných 
typov: ťah–ťah (T–T), ťah–dominujúci ťah–tlak (T–C), tlak–dominujúci ťah–tlak (C–T) a tlak–
tlak (C–C). Obr. 3.33 zobrazuje Haighov diagram pre T300/5308 [0°/45°/90°/-45°]2s lamináty. 

 

 
Obr. 3.33: Haighov diagram pre [0°/45°/90°/-45°]2s, T300/5308 uhlík/epoxid kvázi–izotropný la-

minát. Maximálne zaťaženie Smax znázorňujú čiarkované čiary. Amplitúda  
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zaťaženia Samp=( Smax -  Smin)/2, stredná hodnota zaťaženia Sm=( Smax + Smin)/2, R = Smin/ Smax [3]. 
Rodina všetkých prípadov cyklického zaťaženia, kde sa tlakové napätie rovná ťahovému padne 

na vertikálnu os, R = -1 a hodnota stredného napätia je 0. Prípady, kde ťahové zaťaženie je väčšie 
ako tlakové sú napravo od y–ovej osi rovnako ako čisté ťahové zaťaženie. Viac tlakové a čisto 
tlakové zaťaženia sú zobrazené naľavo od y–ovej osi. Maximálne zaťaženie ( )maxmax σ=S zobrazu-
jú čiarkované čiary. 

Treba si uvedomiť, že primárnym problémom v únave laminátov je delaminácia. Avšak S–N 
krivky na obr. 3.32 predstavujú rovinné osové zaťaženie a tým pádom neposkytnú údaje charakte-
rizujúce interlaminárnu poruchu. Skúsenosti ukázali, že skúšky interlaminárnych šmykových 
vlastností trojbodovým alebo štvorbodovým ohybom na krátkom nosníku môžu byť použité pre 
koreláciu cyklického interlaminárneho napätia s delamináciou. Osové ťah–ťah a S–N krivky krát-
keho nosníka sú zobrazené na obr. 3.34 pre jednosmerné uhlík/epoxid lamináty. ASTM D 3479 
a D 2344 poskytujú metodiku skúšok pre osové ťah–ťah únavové vzorky a pre statickú interlami-
nárnu pevnosť na krátkom nosníku. 

 

 
Obr. 3.34: S–N krivky pre 6350/AS jednosmerné lamináty, izbová teplota [36]. 

 
Údaje na obr. 3.32 a 3.34 môžu byť popísané pomocou nasledujúcich rovníc: 

NBAS log+= ,   (3.8) 
1=NKS b ,    (3.9) 

kde S je napätie, N je počet cyklov, A a B parametre pre rovnicu (3.8) , K a b parametre pre rov-
nicu (3.9). S–N krivky z obr. 3.32 sú popísané v tab. 3.3 pomocou rovnice (3.8). Parameter B od-
povedá sklonu čiar a parameter A predstavuje y–ovú hodnotu. 

 
Krivka(a) Laminát A, MPa B, MPa 
A UD 1597 -87,7 
B Tkanina 1170 -117 
C Izotropný 578 -67,3 
D Biaxiálny 186 -22,5 

Tab. 3.3: S–N parametre pre T300/934 lamináty, R = -1 [32]. 
 
Pri meraní S–N kriviek by mali parametre ako úroveň napätia, koeficient nesúmernosti cyklu, 

vplyv prostredia odpovedať parametrom očakávaným v prevádzke. Obyčajne sa skúšky vykonáva-



Letecký ústav VUT FSI v Brně Hodnotenie životnosti kompozitných konštrukcií 

41 

jú na troch až piatich hladinách pre konkrétny R, pričom na každej hladine sa skúša 4 až 10 vzo-
riek aby bolo možné skúšky primerane štatisticky vyhodnotiť. Okrem toho, únavové charakteristi-
ky by mali popísať viac typov mechanizmov porušenia. 

Porušenia v kompozitových vzorkách pod identickým zaťažením produkujú vyšší stupeň roz-
ptylu v porovnaní s kovmi. Rozloženie statickej pevnosti a únavového života môže byť matema-
ticky popísané dvoj–parametrickým Weibullovým rozdelením [37]. Hustota pravdepodobnosti je 
daná vzťahom: 
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kde α je parameter veľkosti a β je parameter tvaru. Parameter veľkosti α  predstavuje 63,2 
percenta rozloženia. Pre kompozity je typická hodnota parametru tvaru medzi 14 a 40 pre pevnosť 
a 1,4 až 4,0 pre únavu. Len pre porovnanie s kovmi, tento parameter dáva pri kompozitoch približ-
ne o 7 % vyšší rozptyl. Pre distribučnú funkciu Weibullovho rozdelenia platí: 
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Rovnice (3.10) a (3.11) popisujú rozdelenie únavového života pre jeden prípad zaťažovania. S–
N krivky určené pomocou rovníc (3.8) a (3.9) môžu byť vyjadrené pomocou Weibullovho para-
metra veľkosti substitúciou N = α . Toto poskytne štatistické vyjadrenie S–N krivky. Príklady We-
ibullových parametrov únavového života sú zosumarizované v tab. 3.4 pre vybrané hodnoty publi-
kované v [38]. 

  
R aσ   logα  β  Laminát 

   Mpa ksi   
0,05 183 26,5 2,775 2,4 
0,05 160 23,2 3,453 4,2 
0,05 137 19,9 4,249 2,0 

Sklo/epoxid naprieč vrstvenie 
  
  
  0,05 115 16,7 5,342 1,7 

0,1 179 26,0 5,968 1,3 
0,1 167 24,2 6,108 4,5 
0,1 159 23,1 6,591 1,8 
-1 344 49,9 4,434 1,7 

Uhlík/epoxid kvázi-izotropický 
  
  
  
  10 155 22,5 5,988 2,4 

0,1 82,7 12,0 4,214 3,7 
0,1 71,8 10,4 4,942 5,7 
0,1 54,9 8,0 6,061 6,0 
-1 109,7 15,9 4,740 7,1 

Uhlík/epoxid vrstvenie pod uhlom 
  
  
  
  10 88 12,8 5,192 3,4 

Tab. 3.4: Parametre Weibullovho rozdelenia [38]. 
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3.5.5 Vplyv teploty a vlhkosti na kompozitné materiály 
Zvýšená teplota a vlhkosť majú všeobecne negatívny vplyv na pevnostné charakteristiky matríc 

kompozitných materiálov (viď.). Spevňujúce vlákna nie sú prakticky náchylné na vlhkosť okrem 
aramidových vlákien (Kevlar). Veľmi dôležitým faktorom je teplota skleného prechodu Tg, pri 
ktorej nastáva veľmi významná zmena vlastností u epoxidových živíc. Maximálna prevádzková 
teplota (tiež sa nazýva MOL – Material Operation Limit) leteckých konštrukcií sa odporúča voliť 
minimálne 20°C pod teplotou Tg. Vlhkosť znižuje hodnotu Tg (napr. pri epoxidoch sa môže znížiť 
Tg o 20°C po získaní hmotnostného 1% vlhkosti). Strata mechanických vlastností kompozitných 
materiálov ako funkcia teploty + vlhkosti a vplyv teploty na tvar S-N kriviek pre sklo/epoxid la-
minát sú zobrazené na obr. 3.35. Maximálne prevádzkové teploty a ich rozsah nie sú definované 
leteckými predpismi, ale musia byť uvedené v letovej príručke a ich dodržanie overené skúškami.  
Hodnota teploty 70 °C pri vlhkosti 85 až 90 % je neoficiálny štandard pre letecké aplikácie. 
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Obr. 3.35: Vplyv teploty a vlhkosti na mechanické vlastnosti materiálu S-N krivky pri rozdielnych 
skúšobných teplotách pre sklo–epoxid kompozit [6]. 

 
3.6 VYUŽITIE NEDEŠTRUKTÍVNYCH METÓD HODNOTENIA 
KOMPOZITOV 

V súčasnosti sa veľa úsilia kladie do vývoja diagnostických metód a systémov, ktoré by slúžili 
pre kontrolu lietadiel nielen počas ich prevádzky ale aj pri výrobe a opravách. Do diagnostických 
metód, ktoré sú použité na leteckej technike je zahrnutá aj oblasť nedeštruktívnej kontroly. Tieto 
hodnoty sú predovšetkým zamerané na odhaľovanie povrchových a podpovrchových porúch, po-
škodení a chýb, ktoré sa na leteckej technike môžu vyskytnúť počas jej výroby, prevádzky alebo 
opravách. Tiež sa dajú využiť pri hodnotení poškodenia počas únavových skúšok kompozitných 
konštrukcií. 

Výhoda nedeštruktívnych metód oproti deštruktívnym je v tom, že predmet skúšania zostáva po 
skúške v nezmenenom stave pre jeho ďalšie použitie. Nedeštruktívne metódy môžeme rozdeliť 
z hľadiska aplikácie do dvoch základných skupín: 

 
1) metódy pre zisťovanie chýb nachádzajúcich sa na povrchu alebo v blízkosti povrchu výrob-

ku (trhliny, praskliny, delaminácie, vruby, ...) 
2) metódy pre zisťovanie chýb v celom objeme výrobku (dutiny, delaminácie, rozlepenia, ...) 
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Do prvej skupiny patria metódy: vizuálne, kapilárne, magnetické a vírivo–prúdové. V druhej 
skupine majú rozhodujúci význam: ultrazvukové, prežarovacie, špeciálne. 

 
Použitie nedeštruktívnych metód: 
• detekcia a hodnotenie prasklín 
• určenie polohy a umiestnenia 
• meranie rozmerov 
• charakterizovanie štruktúry a mikroštruktúry 
• odhad mechanických a fyzikálnych vlastností 
• meranie napätia a dynamickej odozvy 
• určenie typu materiálu a chemického zloženia 
 

3.6.1 Vizuálna metóda 
Patrí medzi základné a najjednoduchšie nedeštruktívne metódy. Zisťujú sa ňou povrchové chy-

by skúšaného výrobku. U niektorých kompozitných materiálov ňou môžeme objaviť aj podpovr-
chové chyby (napr. delaminácie) a to v prípade, že povrch dielu nie je natretý farbou a je cez neho 
možné vidieť (využíva sa to pri sklom vystužených konštrukciách, pretože tie sú priehľadné). 
Rozdeľuje sa na dve základné skupiny: 

 
1) vizuálna kontrola priama 
2) vizuálna kontrola nepriama 
 
Pri priamej metóde sa skúšaný povrch pozoruje zrakom prípadne použitím zväčšovacej lupy 

alebo mikroskopu. Nepriama metóda sa používa hlavne v miestach, ktoré sú ťažko dostupné (vnú-
torné priestory draku, dutiny a pod.). Používajú sa pri  nej rôzne optické zariadenia: (tuhé endo-
skopy, boroskopy, fibroskopy, videoskopy). 

 
3.6.2  Akusticá emisia 

V kompozitoch sa vyskytujú určité typy porúch, ktoré v prípade aktívneho rastu (povrchy sa trú 
jeden o druhý) produkujú náhle uvoľnenie energie. Napäťové vlny vychádzajúce z tejto poruchy sa 
šíria prostredníctvom materiálu ako akustické vlny. Tieto vlny sa šíria od miesta uvoľnenia do 
veľkých vzdialeností. Tento jav je známy ako akustická emisia. Je zvlášť výrazný v okolí rôznych 
nehomogenít, ktoré sa správajú ako koncentrátory napätia. Pomocou vhodných snímačov je možné 
takéto vlny zistiť. Aplikáciou viacerých snímačov na rôznych miestach umožní určiť zdroj emisií 
a tým pádom polohu poruchy. V prípade sledovania veľkej konštrukcie je potrebné ju pokryť roz-
siahlou sieťou snímačov. Cieľom je odhaliť miesta so zvýšenou emisnou aktivitou – emisných 
zdrojov. Na základe parametrov emisného zdroja je možné posúdiť v mieste stav porušenia mate-
riálu. Podozrenie na výskyt poruchy môže byť potvrdené alebo vyvrátené aplikáciou iných dia-
gnostickým metód, ktoré sa prednostne nasmerujú do miest lokalizovaných emisných zdrojov. 
Obr.3.36 znázorňuje schému akustickej emisie. 
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Obr. 3.36 Schéma akustickej emisie.  

 
Hlavnou prednosťou a zároveň obmedzením akustickej emisie je to, že meria akustické signály 

z aktívnej poruchy kde takáto udalosť prebieha alebo dochádza k rastu prípadne zmene porušenia. 
Získajú sa tým informácie, že prebieha degradácia v kompozitnom materiály. Nedokáže však dia-
gnostikovať poruchy, ktoré sú pasívne. Kvôli tomu sa používa hlavne na monitorovanie stavu kon-
štrukcie ako detekčná technika. 

Akustická emisia je cenná pri kompozitoch, pretože pomocou nej sa dá diagnostikovať aktivita 
zo širokej škály porúch. Je to prínosom pre sledovanie konštrukčných prvkov a miest 
s predpokladaným poškodením, napríklad chemické tlakové nádoby, potrubia a pod. Poruchy, kto-
ré produkujú akustické emisie sú: 

• rast delaminácií 
• praskliny 
• polámanie vlákien 
• praskliny v matrici 
• rozlepenia vlákno–matrica 
• vyťahovanie vlákien 
• uvoľnenie vlákien po poruche 
• veľké nedostatky (napr. interlaminárne porušenia) 
Obr. 3.37 znázorňuje niektoré typy porúch v kompozitnom materiály, ktoré produkujú akustic-

ké emisie. 

 
Obr. 3.37: Poruchy, ktoré produkujú akustické emisie.  
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3.7 CHYBY V KOMPOZITOCH OVPLYVŇUJÚCE ŽIVOTNOSŤ 
Chyby v kompozitných materiáloch je možné rozdeliť: 
1) podľa lokalizácie na diely: 
• vnútorné 
• povrchové (vnútorné chyby môžu vystupovať aj na povrch dielu, napríklad otvorená dela-

minácia) 
2) podľa doby, kedy vznikli: 
• chyby vzniknuté pri vývoji dielu 
• výrobné chyby 
• chyby z prevádzky dielu 
 
Najvýznamnejšie chyby v lamináte ovplyvňujúce životnosť 
 
1) Dutiny: Priestor s uzatvoreným vzduchom alebo iným plynom vo vnútri materiálu. Môže 

vzniknúť pri výrobe napr. nedostatočným zlisovaním. Jedná sa  buď o drobné chyby 
s pravidelným takmer guľovitým tvarom (d = 10 - 100 mμ ) alebo rozsiahle chyby 
s rozmermi aj niekoľko mm. 

 
2) Delaminácie: miestne porušenia súdržnosti (vznik dvoch lomových povrchov) medzi jed-

notlivými vrstvami výstuže (interlaminárne porušenie – prebieha po rozhraní vrstiev) alebo 
vo vnútri vrstvy (interlaminárne porušenie – prebieha rovnobežne s rozhraním vrstiev, po-
prípade so smerom vlákien. Delaminácia je spôsobená nadmerným napätím v matrici kom-
pozitného materiálu. Jedno z napätí, ktoré namáha matricu sa označuje ako interlaminárne 
ťahové napätie (ILTS). Vyskytuje sa zriedka v rovných častiach dielov, častejšie však 
v miestach zmien tvaru (napr. rádiusy). Vzhľadom k tomu, že pevnosť matrice je niekoľko 
násobne nižšia ako pevnosť vlákien, spôsobí to, že k poruchám konštrukcií dochádza pri 
oveľa menších napätiach ako sa predpokladá. 

   
Obr. 3.38:  Zdroje vzniku delaminácií [8]. 

 
3) Trhliny: Miestne porušenie súdržnosti materiálu (vznik dvoch lomových povrchov). trhlina 

máva rôznu orientáciu k rozhraní vrstiev výstuže. Býva k nemu často kolmá a niekedy pre-
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bieha samotnou vrstvou. V prípade priečnej trhliny prechádza viac vrstvami a dosahuje dĺž-
ky až niekoľko mm. Trhlina býva spôsobená následkom tepelných pnutí pri vytvrdzovaní 
dielu alebo pri namáhaní za prevádzky. 

 
4) Miesta bez pojiva: Tento typ chyby vzniká u výrobných technológií, kde dochádza 

k presycovaniu suchej výstuže pojivom z iných vrstiev alebo presycovaním celej skladby 
suchej výstuže pri injektáži. Môže byť spôsobená kontamináciou pojiva separačnou látkou, 
zle navrhnutým postupom presycovania alebo nevhodnými tlakovými pomermi. Pokiaľ sa 
táto chyba vyskytne na povrchu dielu, býva dobre identifikovateľná. 

 
3.8 ZHRNUTIE PREHĽADU RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Použitie štatistických metód na určenie životnosti je možné, ale vyžaduje to mať k dispozícii 
komplexnú databázu údajov. Skúšky začínajú od úrovne vzoriek, cez diely až po celé konštrukcie. 
Získané údaje poslúžia na odhady parametrov Weibullovho rozdelenia. Veľký vplyv na rozsah 
databáze majú mechanizmy poškodenia. Mechanizmy kde dominujú porušenia vlákien vykazujú 
menšie rozptyly a preto si vyžadujú aj menší rozsah skúšok ako mechanizmy kde dominujú poru-
chy matrice. Mechanizmus poškodenia sa môže meniť vplyvom prostredia, veľkosti a spôsobe 
zaťaženia. Často to môže vyústiť v ťažko realizovateľným skúšobným požiadavkám. Preto použi-
tie štatistickým metód akou je napr. Safe Life je vhodné hlavne tam, kde sú nízke hodnoty rozptylu 
výsledkov. 

Damage Tolerance prístup vyžaduje významné analýzy na získanie potrebných údajov. Často sa 
ani pri vytvorení umelých porúch nespustí počas skúšky rast poškodenia. Výsledkom takýchto 
skúšok je záver, že konštrukcia je odolná na prípadné vnesené poruchy ale z výsledkov sa nedá sa 
určiť ako rýchlo sa bude šíriť poškodenie. Aj tento spôsob hodnotenia životnosti je citlivý na me-
chanizmus poškodenia, pričom priaznivejšie sú prípady kde dominujú poruchy vlákien. 

Wear Out prístup je zameraný na sledovanie údajov zo statických skúšok, skúšok zostatkovej 
pevnosti po určitej dobe používania v spojení so skúškami počas letov, čím chráni konštrukciu 
proti predčasnému zlyhaniu. Princíp spočíva v určení akumulácie poškodenia sériou skúšok men-
ších dielov alebo vzoriek. Na záver je potrebné vykonať dôkazové skúšky na každej primárnej 
konštrukcii.  

Skúšky klzáka Nimbus 2 stanovili certifikačné limity pre klzáky. Jedná sa o maximálne pre-
vádzkové hodnoty napätí v pásniciach (250 MPa pri GFRP a 400 MPa pri CFRP), na  ktoré keď sa 
nadimenzujú pásnice, nemalo by dochádzať k problémom v oblasti životnosti. Počas skúšok neboli 
zaznamenané zmeny tuhosti a únavová skúška skončila po nasimulovaní 18 000 hodín bez poru-
chy. 

Rovnako aj únavové skúšky nosníka krídla klzáka robené v Nemecku potvrdili podobné hodno-
ty, kde sa zamerali na určenie hodnoty pomernej deformácie, ktorá by predstavovala dostatočnú 
rezervu pre neobmedzenú životnosť. Bolo určené, že  pre CFRP pásnice je táto deformácia 0,35 %. 
Pre modul pružnosti pásnice E = 120 GPa vychádza potom napätie MPa420=σ . 

Únavové skúšky spoja krídlo–trup klzáka PW-5 určili, že únavové zaťaženie nepresahujúce 
70 % zaťaženia pri statickej poruche vyvolávajú len bezvýznamný vplyv na zostatkovú pevnosť. 
Táto úroveň zaťaženia odpovedá koeficientu bezpečnosti f = 1,6. Pre nosník krídla bolo nasimulo-
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vané únavové zaťaženie odpovedajúce 27 000 letovým hodinám pre nosník krídla a 12 000 hodi-
nám pre spojenie krídlo–trup. Obe skúšky skončili bez porušenia vzoriek. 

U projektu X–Wing sa hľadal vhodný prístup na certifikáciu konštrukcie. Zvažovali sa tri zá-
kladné metódy: Safe Life, Damage Tolerance a Wear Out. Na základe toho, že pri statických skúš-
kach dochádzalo k poruchám, kde dominovali poruchy matrice bol vybraný prístup Wear Out. 

V rámci hodnotenia životnosti je potrebné posudzovať prípadné poškodenie kompozitov. Ako 
najvhodnejšie metódy nedeštruktívneho hodnotenia kompozitov patria vizuálna metóda 
a akustická emisia. V rámci teoretickej časti bol spracovaný aj prehľad chýb v kompozitoch a ich 
vplyv na životnosť.  

Prehľad riešenej problematiky potvrdil, že kompozitné materiály majú výborné únavové vlast-
nosti. K poruchám konštrukcie dochádza hlavne v miestach kde: nebola dodržaná technológia vý-
roby, nachádzajú sa koncentrátory napätia, pôsobia zaťaženia viacerými smermi, spája sa kompo-
zitná konštrukcia s kovovou. K preukazovaniu životnosti sú nevyhnutné únavové skúšky. Skúšob-
ný program by mal byť vedený filozofiou Building Block, kde sa analýza a príslušné skúšky vy-
konávajú na viacerých hladinách. Hlavným dôvodom je zníženie ceny a rizika. Dôležité je zapojiť 
aj analytické metódy a porovnávať ich s výsledkami skúšok. Konkrétny prístup hodnotenia život-
nosti je vhodné vybrať až po zistení mechanizmu poškodenia konštrukcie. Na záver celého prog-
ramu je potrebné zrealizovať záverečnú dôkaznú skúšku konštrukcie, ktorá potvrdí požadovanú 
životnosť konštrukcie. 
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KAPITOLA 4 

 
4    

NÁVRH METODIKY HODNOTENIA ŽIVOTNOSTI 
 
Na základe prehľadu riešenej problematiky bol vypracovaný návrh metodiky hodnotenia život-

nosti kompozitných konštrukcií, ktorej schéma je na obr. 4.1. Navrhnutá schéma vychádza zo Safe 
Life a Wear Out prístupov. Proces hodnotenia je možné rozdeliť na dve základné časti.  

Prvou je návrhová fáza (bloky A, B, C, D). Využíva sa pri návrhu novej kompozitnej konštruk-
cie. Jedná sa o fázu, kedy môže konštruktér významným spôsobom ovplyvniť únavové vlastnosti 
konštrukcie. V procese návrhu je dôležité využiť poznatky získané z podobných konštrukcií (ma-
ximálne prevádzkové hodnoty napätí v pásniciach  250 MPa pri GFRP a 400 MPa pri CFRP). 
Zamerať sa na kritické miesta konštrukcie: skokové zmeny prierezov, tuhosti, parazitné vplyvy na 
rozhraní sklo/uhlík laminátov, spoje kompozitných častí, spoje kompozitných a kovových dielov. 
Je dôležité si uvedomiť, že pri kompozitoch pracuje konštruktér s materiálom ktorého vlastnosti 
výrazne závisia od technológie výroby a skúseností pracovníkov, preto je nevyhnutné už pri návr-
hu konštrukcie realizovať laboratórne skúšky vzoriek. Na základe týchto skúšok sa získajú základ-
né mechanické vlastnosti, rozptyly a posúdi sa vplyv technológie či prostredia. Prvá fáza je ukon-
čená dimenzovaním konštrukcie. 

Vzhľadom na to, že doposiaľ nebola publikovaná žiadna spoľahlivá metóda výpočtu únavového 
života kompozitov je nevyhnutné vykonávať únavové skúšky konštrukcie. Tento spôsob je charak-
teristický pre všetky prípady hodnotenia životnosti z minulosti. 

 Druhou fázou (bloky E, F, G, H, I, J, K, L) sú preto skúšky konštrukcie. V prvom rade sa jedná 
o statické skúšky konštrukcie. Na základe týchto skúšok sa určia kritické miesta konštrukcie 
a mechanizmy poškodenia. Tieto skúšky sa vykonávajú často na segmentoch krídiel, modeloch 
kritických uzlov. Počas skúšok je dôležité merať napätia v konštrukcii pomocou tenzometrov. Na-
sledujú únavové skúšky dielov, segmentov a celej konštrukcie. Únavové skúšky konštrukčných 
celkov slúžia v prvom rade k preukázaniu experimentálnemu preukazu života jednotlivých kon-
štrukcií draku a tiež k overeniu prípadných konštrukčných alternatív. V prípade únavových skúšok 
sa môžu vyrobiť umelé chyby v konštrukcii (diery, narezania, nezlepenia) a počas skúšky sa sledu-
je rast poškodenia v okolí takýchto miest. Za únavovými skúškami sa robia skúšky zostatkovej 
pevnosti a tuhosti konštrukcie. Na základe týchto skúšok je možné predpovedať vznik prípadného 
poškodenia. Dôležitým bodom je určiť bezpečnú životnosť konštrukcie.  Nasledujúce skúšky 
v prevádzke sú záverečnou fázou skúšok. Jedná sa v podstate o sledovanie konštrukcie počas pre-
vádzky na prvých lietajúcich prototypoch. Využívajú sa nedeštruktívne metódy hodnotenia kon-
štrukcie. Na základe meraní počas letov je možné spresniť spektrá zaťaženia a tým pádom celý 
výpočet. V prípade, že v prevádzke dostatočný počet lietadiel dosiahne na začiatku stanovenú bez-
pečnú dobu života, je možné po zvážení všetkých skúseností získaných počas prevádzky zvýšiť 
dobu života. Proces hodnotenia životnosti týmto nekončí a pokračuje počas celej doby života kon-
štrukcie, robia sa prehliadky konštrukcie v predpísaných intervaloch, vyhodnocujú sa z nich záve-
ry a vydávajú sa prípadné bulletiny na kontrolu a odstránenie vzniknutých problémov. 
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Obr. 4.1: Bloková schéma návrhu metodiky hodnotenia životnosti kompozitných konštrukcií. 

 
V jednotlivých blokoch sa robia nasledovné práce: 
 
A 
• výber materiálu 
• návrh technológie výroby 
• popis jednotlivých konštrukčných celkov 
• vyhľadanie kritických miest v konštrukcii, koncentrátory napätí, skokové zmeny tuhosti, 

napojenie kovových dielov do kompozitnej konštrukcie 
• určenie spôsobu prehliadok a kontrol kritických miest v konštrukcii 
B 
• skúmanie prevádzkových podmienok 
• stanovenie typického letu 
• odhad spektier zaťaženia a návrh premenlivých zaťažení v prevádzke 
• výpočet napätosti kritických miest, nosníkov, rebier, škrupín 
• spresnenie spektier zaťaženia na základe meraní počas prevádzky 
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C 
• návrh a realizácia laboratórnych skúšok použitých materiálov, spojov, sendvičových pane-

lov 
• meranie základných mechanických vlastností, únavové krivky 
• porovnanie vplyvu technológie výroby a vplyvu prostredia (teplota a vlhkosť) na materiálo-

vé vlastnosti 
D 
• dimenzovanie jednotlivých prvkov konštrukcie, využiť doporučené hodnoty napätí pre jed-

notlivé materiály s ohľadom na životnosť 
• návrh skladby tkanín, prierezu pásnic nosníkov 
• výpočet nosníkov, závesov, spojov 
• určenie deformácií a vlastných frekvencií konštrukcie 
E 
• návrh a realizácia statických skúšok konštrukcie 
• meranie napätosti konštrukcie pomocou tenzometrov a porovnanie s výpočtami 
• nájdenie kritických miest v konštrukcii 
F 
• návrh a realizácia únavových skúšok dielov, segmentov 
• sledovanie rýchlosti šírenia poškodenia, zmien tuhosti 
G 
• skúšky zostatkovej pevnosti 
• analýza poškodených vzoriek, mechanizmov poškodenia 
H 
• návrh prevádzkových skúšok 
• spresnenie charakteru a podmienok prevádzky 
• rozbory skúseností získaných počas prevádzky 
I 
• meranie spektier zaťaženia počas prevádzky so spätnou väzbou na odhadované spektrá za-

ťaženia 
J 
• voľba strednej a bezpečnej životnosti 
• voľba súčiniteľov spoľahlivosti 
• určenie rozsahu ,intervalu a vypracovanie metodiky prehliadok 
K 
• návrh sledovania počas prevádzky 
• nedeštruktívne metódy hodnotenia poškodenia 
L 
• sledovanie a analýza porúch z prevádzky 
• na základe skúseností získaných počas prevádzky prehodnotenie a postupné zvyšovanie do-

by života 
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KAPITOLA 5 

 
5    

EXPERIMENTÁLNA ČASŤ 
 
V nasledujúcich kapitolách budú realizované niektoré body metodiky hodnotenia životnosti.  
 

5.1 LABORATÓRNE ÚNAVOVÉ SKÚŠKY KOMPOZITNÝCH VZORIEK 
Cieľom skúšok bolo porovnať vplyv použitej technológie a vplyv prostredia na únavové vlast-

nosti kompozitných vzoriek. Vzorky boli vyrobené dvoma technológiami: 
• ručná laminácia s vákuovaním  
• RFI technológia  
Pre testovanie bola zvolená únavová skúška ohybom. Jedná sa o porovnávaciu skúšku, ktorej 

úlohou je hlavne porovnať spomínané technológie. Vplyv prostredia sa skúšal vystavením vzoriek 
zvýšenej teplote a vlhkosti vo vlhkostnej komore. 

 
Ručná laminácia s vákuovaním  
Ručná laminácia je jednou z najpoužívanejších technológií pre výrobu malých lietadiel. Vo 

svojej podstate sa jedná o proces, pri ktorom sa suchá výstuž ručne presycuje živicou pomocou 
štetcov, valčekov a pod. Ručná laminácia s vákuovaním (RL) je rozšírením tohto procesu tým, že 
sa presýtená skladba tkanín vloží do fóliového vaku alebo prekryje fóliou, vývevou sa vysaje 
vzduch čo spôsobí podtlak, ktorým sú vrstvy laminátu stláčané. Prebytočná živica odteká cez per-
forovanú fóliu do odsávacej tkaniny. Hlavnou výhodou tejto technológie oproti samostatnej ručnej 
laminácii je, že sa dosahujú vyššie objemové podiely vlákien. Veľmi často sa táto technológia vy-
užíva pri výrobe sendvičových materiálov, ktoré sa používajú v konštrukcii krídiel, trupov atď. 

Pri výrobe vzoriek sa ako výstuž použilo 10 vrstiev sklenenej tkaniny Interglas 92 125, 280 
g/m2, keper 2/2. Jedná sa o tkaninu, ktorá má certifikát pre použitie v letectve. Pri RL sa použila 
epoxidová živica pre letecký priemysel MGS L285 + tužidlo 286. Parametre vákuovacieho proce-
su boli: 80–100 kPa, 12 hod pri teplote 23 °C. Následne prebehlo dotvrdenie 12 hod pri teplote 
55 °C. Vyrobila sa platňa 200×200 mm, z ktorej sa na pásovej píle narezali vzorky o rozmeroch h 
× b × l = (3) × 5 × 15 mm. Zloženie vzoriek je uvedené v tab. 5.1. 

 
RFI 
RFI ( z angl. Resin Film Infusion – presycovanie živicou vo forme fólie) technológia sa javí 

ako zaujímavá alternatíva výroby kompozitov z prepregov, a to ako z hľadiska možného dosiahnu-
tia maximálneho obsahu výstuže, tak aj z hľadiska ceny. 

RFI je založená na impregnácii suchej skladby výstuže vrstvou živice uloženej vo forme fólie 
za asistencie vákua. Vrstva systému živice a tužidla vo forme flexibilnej fólie sa vrství s vrstvami 
suchej výstuže. Táto skladba sa kladie do formy, vloží sa do vaku alebo prekryje fóliou aby mohol 
byť vysatý vzduch. Následne je vložená do pece, kde počas definovaného cyklu (tlak, teplota, čas) 
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dôjde k presýteniu výstuže živicou a jej vytvrdnutiu. Z tohto popisu je zrejmé, že technológia RFI 
je veľmi efektívna metóda výroby kompozitov, ktorá môže konkurovať nielen výrobe kompozitov 
z prepregov, ale aj napr. technológii RTM alebo VARTM [40]. 

Technológia firmy 5M s.r.o s názvom LF–Technology (Letoxit Foil Technology), je v podstate 
technológiou RFI, pričom využíva špeciálny typ systému epoxidovej živice a tužidla spracovaný 
vo forme flexibilného filmu, ktorého komerčný názov je Letoxit Foil. Táto epoxidová fólia sa kla-
die priamo medzi vrstvy výstuže a vytvrdzuje sa za asistencie teploty a vákua (viď. obr. 5.1). 

 
Obr. 5.1: Schéma RFI technológie 

Vzorky vyrobené v laboratóriu Leteckého ústavu RFI technológiou boli zložené z 10 vrstiev 
tkaniny Interglas 92 145 (280 g/m2, keper 2/2). Ako výstuž bola použitá epoxidová fólia LFX 023. 
Vzorky boli vytvrdzované v peci za asistencie vákua s využitím vytvrdzovacieho cyklu, ktorý je 
znázornený na obr. 5.2 (30 min nábeh na teplotu 120 °C, 60 min pri 120 °C, počas celého cyklu 
vákuum 120 kPa). Vyrobila sa platňa 200×200 mm, z ktorej sa narezali vzorky o rozmeroch h × b 
× l = (3) × 5 × 15 mm. Zloženie je uvedené v tab. 5.1. 

 
Obr. 5.2: Grafické zobrazenie vytvrdzovacieho cyklu pre RFI technológiu [51]. 

 
Technológia Výstuž Skladba Matrica Vytvrdzovací cyklus 

RL 92 125 [0°]10 MGS L285+286 12 h 23 °C + vákuum 90–100 kPa, 
15 h dotvrdenie pri 55 °C 

RFI 92 125 [0°]10 LFX 023/330 g/m2 30 min. nábeh na 120 °C, 
60 min. 120 °C + vákuum 120 kPa

Tab. 5.1: Zloženie skúšobných vzoriek a vytvrdzovacie cykly. 
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Vplyv vlhkosti 
Časť vzoriek vyrobených spomínanými technológiami bola vystavená vplyvu prostredia vo vlh-

kostnej komore. Podmienky v komore boli nasledovné: teplota 70 °C, relatívna vlhkosť 90–100 %, 
doba pôsobenia 2 mesiace. Počas pôsobenia sa priebežne kontrolovali podmienky, hlavne sa kon-
trolovala a dopĺňala výška hladiny kvapaliny.  

 
5.1.1 Statické skúšky trojbodovým ohybom 

Pre únavovými skúškami sa realizovali skúšky trojbodovým ohybom, ktoré boli robené podľa 
normy ČSN EN ISO 14125 [48]. Skúšky vykonávané podľa tejto normy mali nasledujúce parametre 
(schéma skúšky viď. obr. 5.3): 

• rozmery skúšaných vzoriek:   h x b x l = 3 x 15 x 65 mm 
• vzdialenosť podpier:    lv = 50 mm 
• polomery podpier:   Rp = 2 mm 
• polomer zaťažovacieho tŕňa:   Rt = 5 mm 
• skúška bola prevedená na zariadení INSTRON rýchlosťou zaťažovania 2 mm/min 

δ

α

 
Obr. 5.3: Schéma skúšky trojbodovým ohybom. 

Pre určenie modulu pružnosti v ohybe Eb a max. napätia v ohybe σMAX boli použité vzťahy: 

3

3

4 hb
lFE v

b δ
=   (5.1)  a  22

3
hb
lF v

MAX =σ   (5.2), 

kde: 
Eb - modul pružnosti v ohybe [MPa] 
F  - zaťažovacia sila [N] 
lv  - vzdialenosť podpier [mm] 
δ  - priehyb vzorky [mm] 
b  - šírka vzorky [mm] 
h  - hrúbka vzorky [mm] 
 
Výsledky skúšok  
Vyhodnotenie nameraných dát bolo realizované pomocou programu MATLAB. Bol naprogra-

movaný systém, ktorý automaticky načíta textové dátové súbory vytvárané meracím program 
Conmes Spider. Program pracuje nasledovne: Na disku sa vytvorí adresárová štruktúra, odpoveda-
júca jednotlivým typom vzoriek. Do každého dátového súboru vygenerovaného programom Con-
mes Spider sa vložia údaje o geometrii vzorky a geometrii meracieho zariadenia potrebné pre vý-
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počet. Pri výpočte modulu pružnosti sa namerané údaje aproximujú vyhladzovacím splinom, čo 
zabezpečí spresnenie výpočtu. Výsledky sú uvedené v tab. 5.2 a na obr. 5.4. 

 
Použitá technológia Eb  ± σmax  ± 
RL 22803 925 590 36 
RFI 17599 736 517 36 
RL + vlhkostná komora 16619 824 443 42 
RFI + vlhkostná komora 14782 934 410 29 

Tab. 5.2: Modul pružnosti v ohybe Eb [MPa] a maximálne ohybové napätie maxσ  [MPa] pre rôzne 
technológie a vplyv vlhkosti pri trojbodovom ohybe. 

 

 
Obr. 5.4: Priebehy modulu pružnosti v ohybe Eb [MPa] a maximálneho ohybového napätia maxσ  

[MPa] pre rôzne technológie a vplyv vlhkosti pri trojbodovom ohybe. 
 
Z nameraných hodnôt je možné vyvodiť záver, že technológia RL dáva vyššie hodnoty mecha-

nických vlastností v ohybe ako RFI technológia. Modul pružnosti v ohybe Eb bol pri RFI menší 
o 30 % a maximálne napätie v ohybe σMAX o 14 %. Vplyv prostredia sa prejavil viac u RL, kde Eb 
s vplyvom prostredia bol menší o 37 % a maximálne napätie v ohybe σMAX o 33 %, pričom pri RFI 
bol Eb s vplyvom prostredia menší o 19 % a maximálne napätie v ohybe σMAX o 26 %. 

 
5.1.2 Únavové skúšky ohybom 

Za účelom únavových skúšok jednoduchým ohybom s riadenou deformáciou bolo vyvinuté 
skúšobné zariadenie. Schéma tohto zariadenia je na obr. 5.5. Základ tvorí trojfázový elektromotor 
(1). Šneková prevodovka (2) spolu s kľukovým mechanizmom (3) s nastaviteľnou veľkosťou 
zdvihu privádzajú zaťaženie na skúšobnú vzorku (5). Skúšobná vzorka je upnutá v priečniku (6), 
ktorý má možnosť výškového nastavenia čím sa mení ohybová dĺžka L. Kľukový mechanizmus 
a skúšobná vzorka sú spojené pomocou ojnice so silomerom (4), ktorý meria priebeh sily počas 
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zaťažovacieho cyklu. Všetky časti sú upnuté do tuhého rámu. Pomocou zmeny zdvihu kľukového 
mechanizmu alebo polohy upnutia vzorky je možné vytvoriť širokú škálu zaťažovacích prípadov.    

 

 
Obr. 5.5: Schéma skúšobného zariadenia na laboratórne únavové skúšky ohybom. 

 
Počas samotných skúšok sa počíta so zaťažujúcou frekvenciou okolo 3 Hz. Vplyv takejto frek-

vencie na výsledky únavových skúšok by mal byť malý [6]. Keď sa zvolí spomínaná frekvencia tak 
za 1 deň nabehne 259 200 cyklov. 

 

 
Obr. 5.6: Fotografia zariadenia počas laboratórnej únavovej skúšky ohybom. 

 
Únavové skúšky sa robili na troch hladinách deformácií ε  (0,015; 0,012 a 0,01), a to vždy 3 

vzorky na jednej hladine, za účelom zostrojenia Manson–Coffinových únavových kriviek. Vzhľa-
dom na to, že šírka a hrúbka jednotlivých vzoriek kolíše bolo potrebné pre každú vzorku určiť pa-
rametre zaťažovania L alebo y (viď. obr. 5.7) tak, aby zodpovedali príslušnej zaťažovacej hladine. 
V praxi sa menila len ohybová dĺžka vzorky L a zdvih kľukového mechanizmu y zostával kon-
štantný (40 mm). Všetky testy prebiehali s koeficientom asymetrie cyklu blížiacim sa nule.  
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Obr. 5.7: Parametre zaťažovania skúšobnej vzorky. 

Postup určenia dĺžky L pre konkrétnu vzorku o rozmeroch h x b a požadovanú hladinu zaťaže-
nia ε  [-]: 

• na základe skúšky trojbodovým ohybom určiť hladinu zaťaženiaε  pre požadované počia-
točné napätieσ  

• zmerať šírku b a hrúbku h vzorky 

• výpočet potrebnej dĺžky 
ε.2
..3 yhL =   (15) 

Pre kontrolu môžeme spočítať napätie vo votknutí pomocou vzťahu: 

2.
..6

hb
LF

=σ    (16) 

kde: 
h – hrúbka vzorky v mieste votknutia 
b – šírka vzorky v mieste votknutia 
y – maximálny priehyb vzorky – odčítame zo stupnice na kľukovom mechanizme 
ε  – skúšobná hladina (pomerná deformácia) pre požadované počiatočné napätieσ  
L – dĺžka ohýbanej časti vzorky 
F – sila nameraná silomerom pri maximálnom prehnutí vzorky 
 
Spracovanie a vyhodnotenie nameraných dát zo skúšobného zariadenia 
Skúšobné zariadenie pracuje so zaťažujúcou frekvenciou vzoriek približne 3 Hz (otáčky vý-

stupného hriadeľa za šnekovou prevodovkou sú zhruba 180 ot/min). Pretože je elektromotor 
3-fázový asynchrónny, závisia jeho otáčky od vonkajšieho zaťaženia. Vonkajšie zaťaženie motora 
je ale pri meraní malé, a počas skúšky jednej vzorky sa mení relatívne málo. 

Počas únavovej skúšky sa privádzali dáta do meracej aparatúry, ktorá spolupracovala 
s programom Conmes Spider. Tento program ukladá dáta na disk počítača v binárnom dátovom 
súbore typu *.sp8. Pre meranie bola zvolená vzorkovacia frekvencia 25 Hz (perióda 0,04 s). Z toho 
vyplýva, že na jednu periódu pripadá priemerne 25/3 = 8,33 nameraného bodu. Na obr. 5.8 je zob-
razený typický priebeh nameraných dát (namerané body sú červené hviezdy, modré čiary sú line-
árne spojnice nameraných bodov). Kvôli nízkej vzorkovacej frekvencii sa tvoria v maximách na-
meranej sily akési vlnky, pretože meraná hodnota nie je presne v tom časovom okamihu, keď sa aj 
v skutočnosti dosahuje. Za tak krátky časový úsek ako je zobrazený na obrázku (9 s) môžeme po-
važovať maximálnu nameranú silu za konštantnú rovnajúcu sa maximu zo zobrazených vlniek 
(červené body). 



Letecký ústav VUT FSI v Brně Hodnotenie životnosti kompozitných konštrukcií 

57 

16 18 20 22 24 26 28 30 32
0

10

20

30

40

50

60

cas [s]

si
la

 [N
]

 
Obr. 5.8: Zobrazenie 9 sekundového úseku nameraných dát. 

Takáto relatívne nízka vzorkovacia frekvencia bola potrebná z dôvodu ukladania a spracovania 
dát, pretože za 24 hod merania je potrebné uložiť 24*3600*25 = 2,16*106 nameraných bodov. Pri 
vyhodnotení nás nezaujíma presný tvar sínusoidy (závislosti pôsobiacej sily na vzorku od času), 
ale len jej maximálna hodnota, a preto je tento prístup k problému plne vyhovujúci. Týmto ale 
vznikli nové problémy so spracovaním nameraných dát, ktoré bolo potrebné vyriešiť. 

Na obr. 5.9 je zobrazený detail z predchádzajúceho obr. 5.8. Je na ňom detailne vidieť rozlože-
nie nameraných bodov po teoretickej sínusoide a ich posun po nej. 
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Obr. 5.9: Detailné zobrazenie vzorkovania nameraných dát. 
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Pre spracovanie nameraných dát bol vytvorený špeciálny program v systéme Matlab-Simulink. 
Jeho hlavnou úlohou je zistiť, pri akom počte cyklov nastane požadovaný pokles maximálnej hod-
noty sily pôsobiacej na vzorku. 

Najskôr je potrebné načítať dáta zo súboru *.sp8. Následne sa vo vektore sily hľadajú chyby. 
Pri meraní sa totiž stáva, že namiesto nameranej hodnoty sily je vo vektore hodnota Inf (Infinity) 
alebo NaN (Not-a-Number). Preto prebehne vyhľadanie všetkých hodnôt Inf a NaN a nahradenie 
týchto hodnôt priemernou hodnotou z predchádzajúcej a nasledujúcej hodnoty sily. Týmto spôso-
bom nemôže nastať skreslenie celkových údajov z hľadiska maximálnej hodnoty sily ani 
z hľadiska počtu cyklov. Takto upravené a skontrolované dáta sú uložené binárne do súboru *.mat. 

Nasleduje vyhodnotenie samotných dát. Užívateľ nastaví hodnotu sily, pri ktorej chce odčítať 
počet cyklov. Napríklad chce vedieť, pri koľkých zaťažovacích cykloch poklesne maximálna hod-
nota sily v cykle na 44 % počiatočnej maximálnej hodnoty sily pred začatím zaťažovania. Program 
v Matlabe si následne volá rutinu zo Simulinku, ktorej schéma je na obr. 5.10. 

 

 
Obr. 5.10: Zobrazenie celkovej blokovej schémy programu v Simulinku. 

 
Popis funkcie jednotlivých blokov 
V bloku data je uložený nameraný vektor sily. Ten postupuje do bloku uprava signalu v ktorom 

prebieha ďalšie spracovanie. Na začiatku sa dátam sily pripočítava oprava na zotrvačnú silu kmita-
júceho silomeru Fopr. Táto hodnota bola získaná pri pustení stroja naprázdno bez vzorky len s kmi-
tajúcim silomerom. V bloku vyhladenie prebieha dodatočné vyhladenie signálu. V bloku 
stop podmienka sa porovnáva hodnota okamžitej maximálnej sily v cykle s nastavenou hľadanou 
hodnotou. Ak táto maximálna okamžitá hodnota sily klesne pod želanú hodnotu, hľadanie sa za-
staví, vykonávanie blokov v Simulinku sa ukončí a hodnota počtu cyklov sa vypíše v systéme 
Matlab na obrazovku. Počet cyklov sa počíta v bloku pocitadlo. 

 
Príklad výpisu na obrazovku v systéme Matlab 

 
trvanie simulácie                 =     41357.36000 [s] 
trvanie simulácie do poklesu sily =      9508.96000 [s] 
maximálna sila Fmax               =        93.16000 [N] 
sila prah*Fmax                    =        40.96000 [N] (44% max. počiatočnej hodnoty sily) 
počet cyklov pri poklese sily     =     30283.00000 [1] 
  
čas spracovania súboru            =        36.18376 [s] 
                                  =               0 [min]     36.18 [s] 



Letecký ústav VUT FSI v Brně Hodnotenie životnosti kompozitných konštrukcií 

59 

Na obr. 5.11 a 5.12 sú zobrazené údaje po prechode programom na vyhodnotenie nameraných 
dát. Na osi x je počet cyklov a na osi y maximálna sila pôsobiaca pri zaťažovaní vzorky. Program 
bol overený na mnohých nameraných súboroch dát a pracuje spoľahlivo. Pri väčšom súbore dát 
však trvá spracovanie výsledkov trochu dlhšie. Z predchádzajúceho je zrejmé, že zníženie vzorko-
vacej frekvencie viedlo k trochu komplikovanejšiemu spôsobu vyhodnocovania. 

 
Obr. 5.11: RL technológia, F = f(N), ε = 0,01. 

 

 
Obr. 5.12: RFI technológia, F = f(N), ε = 0,01. 

 
5.1.3 Výsledky únavových skúšok ohybom 

Ako prvá testovacia hladina bola zvolená pomerná deformácia 015,0=ε . Následne nasledovali 
hladiny 012,0=ε  a 01,0=ε . Na každej z týchto hladín sa testovali 3 vzorky a pre každú vzorku 
bola nameraná závislosť sily F na počte cyklov N.  

Na základe nameraných závislostí ( )NfF =  boli zostrojené Manson–Coffinove únavové kriv-
ky ( )NLogf=ε  viď obr. 5.14. Muselo však byť stanovené kritérium porušenia, keďže u väčšiny 
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vzoriek nedošlo ku kompletnému pretrhnutiu. Za kritérium porušenia vzorky sa zvolil stav, keď 
amplitúda meranej sily F klesne na 44 % svojej východiskovej hodnoty. Tento predpoklad vychá-
dza z predpisu CS VLA a bol zvolený ako prevrátená hodnota celkového súčiniteľu bezpečnosti 

cf , ktorý je používaný pri skúšaní kompozitných konštrukcií bez vplyvu teploty a vlhkosti: 

44,0
25,12,15,1

1
..

11
≅==

xxffff tmc

 

Kde: 
f  – súčiniteľ bezpečnosti používaný v letectve 

mf  – súčiniteľ korigujúci vplyv vlhkosti 

tf – súčiniteľ korigujúci vplyv teploty 
 
Typické charaktery poškodení, ktoré vznikli pri cyklickom zaťažovaní sú zobrazené na obr. 

5.13. Na obrázku sú vidieť oblasti delaminácií. 

 
Obr. 5.13: Fotografie poškodenia vzoriek po únavovej skúške. 

. 
 

ε [1] RL 
N[1] 

RL+prostredie
N[1] 

RFI 
N[1] 

RFI+prostredie 
N[1] 

34 344 22 040 38 000 32 400 
45 792 24 658 36 633 26 405 0,015 
40 000 18 354 29 764 16 860 
686 880 450 016 208 756 174 004 
567 800 327 460 510 000 321 000 0,012 
450 000 315 078 330 000 314 000 
858 600 621 520 1 059 280 1 407 424 

1 144 800 861 360 1 752 000 801 600 0,01 
900 000 534 580 1 332 920 943 360 

 
Tab. 5.3: Vyhodnotené výsledky z únavových skúšok. 
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Obr. 5.14: Manson–Coffinove krivky únavy ( )NLogf=ε . 

 

 Obr. 5.15: Porovnanie vplyvu technológie a prostredia na základe pomeru pomerných deformácií 
pre konkrétny počet cyklov do poruchy. 
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Obr. 5.16: Porovnanie vplyvu technológie a prostredia na základe pomeru počtu dosiahnutých 

cyklov do poruchy pre konkrétnu pomernú deformáciu. 
 
Porovnanie vplyvu technológie a vplyvu prostredia na únavové vlastnosti je robené na základe 

pomeru amplitúd pomerných deformácií 2/1 εε  pre konkrétny počet cyklov do poruchy (viď obr. 
5.15) a pomeru počtu cyklov do poruchy N1/N2 pre konkrétnu pomernú deformáciu (viď obr. 
5.16). Porovnávali sa nasledovné vplyvy: 

 
• vplyv použitej technológie (RFI / RL): 
Vplyv technológie sa prejavil tým, že v celom rozsahu únavových kriviek boli pomerné defor-
mácie u RFI nepatrne nižšie ako pri RL. Tento rozdiel bol maximálny na začiatku pri počte 
cyklov N = 4 E+04 približne 2 % a postupne sa tento rozdiel zmenšoval až na 0 pri počte cyk-
lov nad N = 1 E+06. V prípade porovnania počtu cyklov do poruchy pre konkrétneε , tak pri 

015,0=ε  bol počet cyklov do poruchy u RFI o 27 % nižší ako pri RL. Postupne sa tento roz-
diel zmenšoval a pri 01,0=ε  nebol skoro žiadny. 
 
• vplyv prostredia (RL+prostredie / RL): 
Vplyv prostredia mal na RL výraznejší dopad ako na technológiu RFI. Pomerná deformácia 
vzoriek bola u RL+prostredie oproti RL menšia pri počte cyklov N = 4 E+04 približne o 6 % 
a postupne sa tento rozdiel klesal až na 4 % pri počte cyklov nad N = 1 E+06. Porovnanie počtu 
cyklov do poruchy pre konkrétneε  ukazuje, že pri 015,0=ε  bol počet cyklov do poruchy 
u RL+prostredie o 45 % nižší ako pri RL a zmenšoval sa až na 28 % pri 01,0=ε . 
 
• vplyv prostredia (RFI+prostredie / RFI):  
Pomerná deformácia vzoriek bola u RFI+prostredie oproti RFI menšia pri počte cyklov 
N = 4 E+04 približne o 3,5 % a postupne sa tento rozdiel klesal až na 2,5 % pri počte cyklov 
nad N = 1 E+06. Pri 015,0=ε  bol počet cyklov do poruchy u RFI+prostredie o 29 % nižší ako 
pri RFI a zmenšoval sa až na 22 % pri 01,0=ε . 
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5.1.4 Zhodnotenie únavových skúšok ohybom 
Skúšky, ktoré boli prevedené mali porovnať vplyv technológie a prostredia na únavové vlast-

nosti. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že namerané hodnoty nemajú slúžiť ako tabuľkové 
hodnoty, ktoré sa budú v budúcnosti používať pri výpočtoch konštrukcií. Jednalo sa o porovnáva-
cie skúšky, ktoré mali poukázať na akej úrovni sú zvládnuté na Leteckom ústave spomínané tech-
nológie a aký vplyv má prostredie na únavové vlastnosti. 

Čo sa týka nameraných výsledkov tak sa očakávalo, že vzorky vyrobené technológiou RFI do-
siahnu lepšie výsledky ako pri RL. U mechanických vlastností tento prípad nenastal. Hodnoty ma-
ximálneho napätia v ohybe σMAX a modulu pružnosti v ohybe Eb boli vyššie u RL ako pri RFI. Po-
zorovaný bol menší vplyv vlhkosti na vzorkách vyrobených RFI technológiou.  

Z porovnanie únavových vlastností vychádza mierne lepšie RL, ale rozdiely sú prakticky zane-
dbateľné. Väčšie rozdiely boli pozorované u vplyvu prostredia. Pri technológii RFI sa prejavil 
menší vplyv prostredia na únavové vlastnosti ako pri RL. Na degradáciu kompozitov vplyvom 
prostredia má predovšetkým vplyv matrica, z čoho vyplýva, že epoxidová fóliová živica LFX 023 
je odolnejšia voči týmto vplyvom. Preto by bolo v budúcnosti potrebné zapracovať na zvládnutí 
technológie RFI aby sa dosiahli vyššie objemové podiely a tým pádom zrovnateľné alebo lepšie 
mechanické vlastnosti ako pri RL. 

 
Na výsledky výskumu má vplyv: 
 
• skúsenosti s jednotlivými technológiami – RL je na Leteckom ústave zvládnutá, štandardne 

sa dosahujú vysoké hodnoty mechanických vlastností. Naopak RFI technológia je novou 
technológiou, kde ešte nie sú celkom vychytané grify počas výroby. 

• objemovým podielom vlákien v matrici, kde pri RL sa dosiahol 40 % a pri RFI  35 % 
• rozdielnymi vlastnosťami matríc: pri RL bola použitá epoxidová živica MGS L285+H286 

a pri RFI epoxidová fóliová živica LFX 023. 
 
V budúcnosti by sa mal takýto výskum rozšíriť a zamerať sa na únavové skúšky nielen s riade-

nou deformáciou ale aj riadeným napätím čím sa získajú S–N krivky. Môže sa ísť na vyššie počty 
cyklov do poruchy za účelom určenia medze únavy. Určite by bolo vhodné  porovnať aj vlastnosti 
matríc samostatne aby bolo jasné aké sú medzi nimi rozdiely. Predložená kapitola  poskytla návod, 
akým spôsobom by sa mohlo postupovať aj pri únavových skúškach lepených spojov, sendvičo-
vých panelov a vzoriek pásnic.  
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5.2 HODNOTENIE ŽIVOTNOSTI KRÍDLA KLZÁKA 
Pod vedením doc. Ing. Jaroslava Juračku, Ph.D. [41, 42]  sa v rámci výskumných prác vykonáva-

ných v projekte 1M0501 Centrum leteckého a kozmického výskumu a to vo výskumnej úlohe D6 
Únava kompozitných konštrukcií riešilo hodnotenie životnosti kompozitného krídla nového čes-
kého klzáka HpH 304S (viď. obr. 5.17). Úlohou bolo nájsť v konštrukcii kritické miesto 
a únavovou skúškou overiť životnosť krídla 6 000 LH.  

 

 
Obr. 5.17: Trojpohľadový nákres klzáka HpH 304 S a 304 SE. 

 
 

5.2.1 Ohybové skúšky vzoriek pásnic nosníka 
V období od r. 2006 sa na Leteckom ústave sa robil výskum ohybových vlastností vzoriek pás-

nic nosníka. Vzorky boli vyrábané firmou HpH rôznymi technológiami (zvažovala sa výroba 
v jednodielnej alebo dvojdielnej forme, rozdielne vyvodzovanie tlaku pri tvrdnutí a spôsoby pre-
sycovania rovingu), pričom cieľom bolo vybrať technológiu výroby pásnic klzáka HpH 304S, kto-
rá by zaručila najlepšie mechanické vlastnosti. Správa, ktorá zosumarizovala tento výskum je v 
literatúre [47]. Pri skúškach sa postupovalo podľa normy ČSN EN ISO 14125 [48]. Základné para-
metre skúšok boli nasledovné: 

• rozmery skúšaných vzoriek:   h x b x l = 3 x 15 x 65 mm 
• vzdialenosť podpier:    lv = 250 mm 
• polomery podpier:   Rp = 2 mm 
• polomer zaťažovacieho tŕňa:   Rt = 5 mm 
• skúška bola prevedená na zariadení INSTRON rýchlosťou zaťažovania 2 mm/min 
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Vzorky boli vyrobené z vysokopevnostného uhlíkového vlákna Tenax HTS 5631, 800 tex, 
12 000 f. Ako matrica sa použila epoxidová živica MGS L285+H287. Presycovalo sa pomocou 
presycovacieho prípravku, kde uhlíkový roving prechádzal sériou kladiek cez nádobu v ktorej bola 
epoxidová živica alebo ručne pomocou valčekov. Následne boli vlákna uložené do formy (skúšala 
sa jednodielna forma a dvojdielna), kde sa nechali vytvrdnúť za nasledovných podmienok: 

• voľne  
• za pôsobenia vákua 
• využitím prítlaku zvierok/skrutiek (viď. obr. 5.18) 
• použitím autoklávu 
 

 
Obr. 5.18: Výroba vzoriek pásnic nosníka lisovaním v dvojdielnej forme pomocou skrutiek. 

 

 
Obr. 5.19: Porovnanie vplyvu technológie na ohybovú pevnosť  vzoriek pásnic nosníka. 
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Skupina [ ]MPaσ  
sm. 

odchýlka 
[ ]MPaσσ

[ ]MPaE
sm. 

odchýlka 
[ ]MPaEσ

podmienky pri vytvrdzovaní

P31-A 1096 29 122144 1833 stiahnuté zvierkami 
P31-B 918 60 110841 1849 vákuum~80kPa 

P31-C 777 53 98544 820 uhladené stierkou a pone-
chané voľne vo forme 

P31-D 1148 71 128695 2220 stiahnuté skrutkami 
P35 975 27 112495 2303 autokláv 

Tab. 5.4: Mechanické hodnoty porovnávaných skupín materiálov. 
 
Výsledky skúšok (viď obr. 5.19 a tab. 5.4) ukázali, že najvyššie mechanické vlastnosti boli do-

siahnuté pri technológii, kedy sa formy sťahovali skrutkami a zvierkami. Tento spôsob umožnil 
vyvinúť najvyšší tlak, čím došlo k zlisovaniu vlákien a vytlačeniu prebytočnej živice. Vzorky vy-
rábané týmto spôsobom dosahovali aj vyššieho objemového podielu vlákien. Nasledovali techno-
lógie, kedy sa vzorky vytvrdzovali v autokláve a vo vákuu. Najhoršie výsledky boli dosiahnuté pri 
vzorkách, ktorých povrch sa len uhladil stierkou a nechali sa voľne vytvrdnúť vo forme.  

Výsledky prevedeného výskumu umožnili vybrať technológiu, ktorá sa použije pri výrobe pás-
nic nosníka. Parametre tejto technológie sú: 

 
• presycovanie vlákien pomocou prípravku s rýchlosťou ťahania 12 m/min 
• ťahanie 24 vlákien Tenax HTS 5631, 800 tex, 12 000 f, epoxidová živica MGS L285+H287  
• výroba v dvojdielnych formách – stiahnuté zvierkami 
 
Na záver celého výskumu sa urobili overovacie skúšky zvolenej technológie. Výsledky skúšok 

potvrdili, že zvolenou technológiou je možné vyrobiť materiál s vysokými mechanickými vlast-
nosťami (priemerná pevnosť v ohybe MPa1801=σ , modul pružnosti v ohybe GPaE 122= ) 
a nízkym rozptylom týchto vlastností. Výsledky sú uvedené v prílohe 2.  

V budúcnosti sa plánujú robiť únavové skúšky vzoriek pásnic nosníka, ktoré by mali poslúžiť 
na popísanie vplyvu použitej technológie na únavové vlastnosti. Skúšky by sa prevádzali na zaria-
dení popísanom v predchádzajúcej kapitole. Jednalo by sa však o skúšky trojbodovým alebo štvor-
bodovým ohybom. Dôvodom by bolo vylúčiť nepriaznivý vplyv votknutia. Kvôli tomuto účelu by 
bolo potrebné spraviť modifikáciu skúšobného zariadenia. 

 
Obr. 5.20: Schéma návrhu skúšky štvorbodovým ohybom. 

 



Letecký ústav VUT FSI v Brně Hodnotenie životnosti kompozitných konštrukcií 

67 

Obr. 5.20 zobrazuje schému návrhu skúšky štvorbodovým ohybom. Skúška je oproti normali-
zovanej skúške uvedenej v ČSN EN ISO 14125[48] modifikovaná o príložky pod zaťažujúcimi 
podporami. Je to kvôli tomu, aby nedochádzalo k nepriaznivému vplyvu (otláčanie, odieranie po-
vrchu vzorky) zaťažujúcich podpier na povrch vzorky pri cyklickom zaťažení. Jedná sa o návrh 
skúšky, preto je potrebné v praxi overiť jeho funkčnosť a posúdiť, či riešenie s príložkami pod 
zaťažujúcimi podporami bude spĺňať požadovanú funkciu. 

 
5.2.2 Popis skúšobného vzorku segmentu krídla 

Koreňová časť krídla je jedným z najnamáhanejšou a tým aj najkritickejšou časťou letúna. To 
znamená, že skúškam sa nepodrobí celé krídlo ale len jeho časť–segment, pričom konštrukcia bude 
presne odpovedať reálnej konštrukcii na klzáku. Vlastný segment je navrhnutý tak aby bolo možné 
na jeho konci zaviesť výslednicu vzdušného zaťaženia (4102 mm od roviny symetrie klzáka).  

Konštrukcia nosníka je tvorená dvoma pásnicami a stojinou. Pásnice sú vyrobené z uhlíkového 
rovingu Tenax HTA 5131 800tex a epoxidovej živice MGS L285+H286. Stojina je vyrobená 
z polyuretanovej peny Divinicell H60 hrúbka 15 mm a sklenných tkanín Interglas 92110 a 92125. 
Zadná stojina tvaru U je vyrobená vo forme zo sklenených tkanín Interglas 92125. 

Škrupina krídla je sendvičová (uhlíková tkanina/polyuretanová pena). V mieste nosníka je pe-
nová výstuž prerušená, čim vznikne žliabok pre pásnice nosníka. V tomto miesto je poťah ešte 
vystužený páskami. Na nábežnej hrane je vytvorený pomocou pomocnej formy zámok na zlepenie. 
Koreňové rebro je celé zo sklenného laminátu a je tvorené dvoma dielmi. 

Zaujímavosťou konštrukčného riešenia je spôsob zlepenia stojiny s pásnicami krídla. V prvok 
kroku sa stojina nalepí do hornej škrupiny na vloženú pásnicu. Následne sa prelaminujú páskami 
tkaniny všetky kúty na spojoch: horná škrupina krídla–stojina–koreňové rebro. V dolnej škrupine 
sa na vloženú pásnicu vylaminuje žliabok pre stojinu.  Všetky spoje sú lepené zmesou epoxidu + 
bavlnené vločky. 

Celkovo bolo vyrobených 7 vzoriek segmentov krídla, t.j. X–01 až X–07. Vzorky X–01 a X–02 
mali pásnicu vyrobenú za mokra priamo do žliabku, ktorý vznikne v prerušenom penovom poťahu. 
Rozdiel medzi vzorkami je v skladbe poťahu. Pri vzorke X–03 bola pásnica tiež vyrábaná za mok-
ra avšak s výrazným prepojením vrstiev stojiny cez pásnicu. Vzorky X–04 a X–05 boli charakte-
ristické tým, že na spoj pásnice–stojina bolo použité lepidlo Araldit. Vzorky X–06 a X–07 boli 
určené pre únavovú skúšku.  

 
5.2.3 Statická skúška segmentu krídla 

Najkritickejším prípadom zaťaženia bol prípad 21 (maximálny násobok a klapky 8°) pre maxi-
málnu vzletovú hmotnosť 600 kg [44]. Jednotlivé zložky silových účinkov v koreni krídla (y = 302 
mm) sú: posúvajúce sily: Ty = 10 467,6 N a Tx = 1 137,6 N, ohybové momenty Mx = 40 162,2 Nm 
a My = 4 365,7 Nm, krútiaci moment Mk = 383,9 Nm (k elastickej osi v 41,9 % hĺbky profilu). 

Toto zaťaženie bolo nahradené jedinou silou Ty = 10 472 N na ramene 3 800 mm od koreňa čo 
spôsobí ohybový moment v koreni krídla Mx = 39 793,6 Nm. Krut a dotyčnicové zložky boli zane-
dbané. Všetky uvedené zaťaženia predstavovali 100 % prevádzkového zaťaženia. Usporiadanie 
skúšky je zobrazené na obr. 5.21. 
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Obr. 5.21: Schéma usporiadania statickej aj únavovej skúšky segmentu krídla. 

 
Meranie síl , priehybu a umiestnenie tenzometrov  
K meraniu síl sa použili silomery, ktoré boli umiestnené na hydraulickom valci a žeriave. Prie-

hyb sa určoval v jednotlivých miestach (viď. obr. 5.22) pomocou aripotov. Aripoty snímali posu-
nutie na nábežnej a odtokovej hrane. 

 
Obr. 5.22: Rozmiestnenie aripotov. 

 
Tenzometre sa nainštalovali do skúšobného segmentu už počas výroby.  Boli umiestnené na 

segmente v troch rezoch: A–902 (600 mm od koreňového rebra smerom von), B–322 (120 mm od 
koreňového rebra smerom von) a C–202 (100 mm od koreňového rebra smerom k ose lietadla). 
V rezoch A a B boli umiestnené tenzometre dva na vnútornej strane pásnice (v prednej a zadnej 
dutine po jednom) a jeden na vonkajšom povrchu v ose nosníka. Na stojine boli umiestnené ten-
zometrické ružice v prostriedku stojiny s prednej i zo zadnej strany. Pri reze C sa jedná o krakorec 
a ten bol osadený dvoma ružicami na stojinách (pod omotávke) a po jednom tenzometri na hornej 
a dolnej pásnici (na omotávke). 

 
Výsledky statických skúšok 
Výsledky statických skúšok sú uvedené v tab. 5.5. Je zrejmé, že ako sa zdokonaľovala techno-

lógia výroby, zvyšovala sa aj maximálna dosiahnutá sila. Najvyššia bola dosiahnutá pri vzorke X–
04. Je potrebné konštatovať, že bol pozorovaný výrazný pokles únosnosti s teplotou. Kedy vzorka 
X–05 skúšaná za tepla vydržala len 154 %  a vzorka X–04 až 203,8 %. 
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Deformácia segmentu 
pri prevádzkovej sile Označenie 

segmentu 
Max. dosiahnutá

sila 

Max. dosiahnuté 
zaťaženie 

(% prevádzkového) v strede na konci 
X–01 12 886 N 123,1 %  136 mm 444 mm 
X–02 15 142 N 144,6 % 153 mm 437 mm 
X–03 15 617 N 149,1 % 136 mm 438 mm 
X–04 21 341 N 203,8 % 138 mm 436 mm 

X–05 (teplo) 16 131 N 154 % 134 mm 417 mm 

Tab. 5.5: Porovnanie maximálnych dosiahnutých síl a deformácií. 
 

5.2.4 Spektrum a sekvencia zaťaženia pre únavovú skúšku segmentu krídla 
klzáka 

V súčasnej dobe sa používa pre únavové skúšky klzákov spektrum KoSMOS (spektrum klzá-
kov, motorových letúnov do vzletovej hmotnosti  2 ton a motorových klzákov), ktoré bolo vytvo-
rené na základe dlhodobých meraní zaťaženia prevádzaných na vetroni Janus v reálnej prevádzke. 
Na základe tohto spektra bola zostavená zaťažovacia sekvencia, ktorá je určená pre únavovú skúš-
ku krídla. Skúšobňa leteckej techniky Leteckého ústavu, kde sa únavové skúšky realizovali má 
k dispozícii servohydraulický zaťažovací systém riadený počítačom, ktorý umožňuje simuláciu 
reálneho prevádzkového zaťaženia. Preto bola zaťažovacia sekvencia realizovaná ako rozsiahla 
sekvencia typu let za letom s náhodnou voľbou poradia zaťaženia. Podrobné popisy spektra 
a sekvenciách zaťaženia sú uvedené v literatúre od Augustína [44]. 

Požadovalo sa aby početnosť spektier typických letov boli vztiahnuté na 6 000 LH, ktoré pred-
stavujú typickú hodnotu bezpečnej životnosti súčasného klzáka. Aplikáciou súčiniteľa bezpečnosti 
jB = 3 sa získa stredná životnosť LS = 18 000 LH. Táto hodnota odpovedá minimálnemu počtu le-
tových hodín, ktoré musia byť pri únavovej skúške odsimulované aby bola preukázaná požadova-
ná bezpečná životnosť LB = 6000 LH. 

 
G304S 

Max. kladný prevádzkový násobok  5,57 
Max. záporný prevádzkový násobok -3,57

Tab. 5.6: Prevádzkové násobky klzáka G304S. 
 

Počas skúšky sa použije jednoparametrická forma spektra, pričom kmity budú vytvárané lokál-
nymi maximami z kladnej obálky a lokálnymi minimami zo zápornej obálky spektra, ktorým od-
povedá rovnaká kumulatívna početnosť. Jedná sa o postup, ktorý na základe skúseností z únavy 
kovových konštrukcií poskytuje pre dané spektrum najvyššie únavové poškodenie. Obr. 5.32 zob-
razuje porovnanie spektra KoSMOS pre únavovú skúšku segmentu krídla so spektrami namera-
nými na klzákoch G304C a L–13AC. Z obrázku je zrejmé, že spektrum klzáka G304C je menej 
ostré, čo odpovedá prevádzke tohto klzáka prevažne na termické lietanie a prelety. Spektrum klzá-
ka L–13AC je ostrejšie, pričom v zápornej časti spektra boli namerané násobky približne o 25 % 
vyššie. Tento fakt sa dá rovnako ako v predchádzajúcom prípade vysvetliť charakterom prevádz-
ky, kde klzák L–13AC je určený na akrobaciu. 
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Obr. 5.23: Porovnanie spektra KoSMOS pre únavovú skúšku segmentu krídla so spektrami na kl-

zákoch G304C a L-13AC [44]. 
Najvyššiemu lokálnemu maximu spektra KoSMOS pre nmax = 5,57 odpovedá kumulatívna po-

četnosť približne 17. Spektrum pre skúšku je preto vztiahnuté na 6 000/17 = 352,9 LH. Rozsah 
násobkov medzi maximálnym a minimálnym sa do skráteného spektra rozdelil na 14. Odpoveda-
júca stupňovitá hodnota spektra je na zobrazená na obr. 5.24 a v tab. 5.7. 
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Obr. 5.24: Stupňovitá forma spektra KoSMOS pre únavovú skúšku segmentu krídla [44]. 
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nh nd Početnosť Kumulatívna početnosť
5,570 -2,613 1 1 
5,436 -2,438 4 5 
5,171 -2,135 14 19 
4,906 -1,894 42 61 
4,642 -1,670 101 162 
4,376 -1,452 183 345 
4,111 -1,272 247 592 
3,846 -1,149 309 901 
3,580 -1,065 576 1477 
3,315 -0,998 1141 2618 
3,050 -0,935 2015 4633 
2,784 -0,871 3448 8081 
2,519 -0,790 6507 14588 
2,254 -0,655 16385 30973 
1,989 -0,362 65877 96850 

Tab. 5.7: Počty kmitov a hladiny zaťažení v zaťažovacej sekvencii pre segment krídla (352,9 LH). 
 
Popis zaťažovacej sekvencie 
V tab. 5.8 sú zhrnuté základné parametre zaťažovacej sekvencie určenej pre skúšky segmentov 

krídla. Jedna sekvencia predstavuje 352,9 LH. Pre overenie jedného života klzáka o hodnote 6 000 
LH je preto potrebné 17 krát zopakovať túto sekvenciu. Aplikáciou súčiniteľa bezpečnosti jB = 3 
odpovedá 51 opakovaní zaťažovacej sekvencie. V tomto spektre je zahrnuté aj 12,5 % akrobacie. 
Porovnaním tohto spektra so spektrom nameraným na klzáku G304C je možné vyvodiť záver, že 
skúška bude prevedená na spektre ostrejšom ako sa očakáva pri bežnom použitiu klzáka G304C 
prevažne pri termickom lietaní a preletoch 

 
Dĺžka sekvencie [LH] 352,9 

Počet letov v sekvencii [1] 149 
Počet kmitov v sekvencii [LH-1] 274,4 
Počet kmitov v sekvencii [let-1] 650 

Počet kmitov v sekvencii [1] 96 850

Tab. 5.8: Parametre zaťažovacej sekvencie. 
 

5.2.5 Únavová skúška segmentu krídla 
Schéma usporiadania únavovej skúšky je rovnaká ako pri statickej skúške a je zobrazená na 

obr. 5.21. Zaťaženie sa vyvodzovalo nepriamo prostredníctvom prípravku. Koniec segmentu krídla 
bol pripevnený ku skúšobnému roštu pomocou podpory, ktorá mu umožnila rotáciu. Zaťažovacia 
sila sa vyvodzovala hydraulickým valcom MTS (rozsah ±100 kN) ovládaným riadiacou jednotkou 
MTS 407, riadenou systémom INOVA. Na meranie sily sa použil silomer 100 kN MTS 661. Počas 
skúšky sa zaznamenával priebeh sily. Segment krídla bol osadený tenzometrami slúžiacimi 
k meraniu napätosti a aripotmi pre meranie tuhosti. Tieto merania sa realizovali staticky počas 
skúšky spoločne s vyhodnotením deformácie vzorky a to vždy do 80 % maximálneho zaťaženia. 
Segment bol ešte osadený systémom na meranie akustickej emisie. Podrobnejšie o popis je uvede-
ný v nasledujúcej kapitole. 



Letecký ústav VUT FSI v Brně Hodnotenie životnosti kompozitných konštrukcií 

72 

 

 
Obr. 5.25: Fotografia zostavy skúšky.  

 
Priebeh skúšky vzorku X–06 
Skúška začala 4. 9. 2007 a bežala pri trojzmennej prevádzke s frekvenciu zaťažovania cca. 

0,4 Hz. 29. 11. bolo dosiahnuté prvého únavového života (6 000 LH). Skúška druhého únavového 
života bola začatá 5. 2. 2008. Následne došlo k uvoľňovaniu predného závesu (vyskrutkovanie 
závesu cca o 1–2 závity). V priebehu skúšky bolo potrebné záves priebežne kontrolovať 
a doťahovať. 

Dňa 23. 4. bolo zistené únavové poškodenie predného čapu (zlomenie vodiaceho závitu). Na-
sledovala oprava – zalepenie nového čapu (28. 4.). Skúška pokračovala od 29. 4. Dosiahnutím 
druhého únavového života (12 000 LH) bola skúška dňa 21. 5. 2008 ukončená. Skúšobný segment 
bol demontovaný. Počas skúšky prebiehali statické merania napätosti a merania tuhosti. Výsledky 
sú uvedené v tab. 5.9 (porovnanie posunutí) a v prílohe 3 (porovnanie pretvorení). 

 
2. tuh. sk. 3. tuh. sk. 4. tuh. sk. odchýlky 2. mer. od 
24.9.2007 3.12.2007 27.5.2008  

meranie 100% meranie 100% meranie 100% 
Sila N 16102 26043,86 16158 26043,86 16690 26043,86 

3. mer. 4. mer. 

Valec mm 109,50 177,11 109,01 175,70 116,44 181,70 -0,79% 2,59% 
NH-koreň mm -27,26 -44,08 -24,86 -40,07 -26,97 -42,08 -9,11% -4,54% 
OH-koreň mm -28,18 -45,58 -27,75 -44,73 -29,10 -45,41 -1,87% -0,38% 
NH-rez B mm -58,44 -94,52 -58,07 -93,59 -59,87 -93,43 -0,98% -1,16% 
OH-rez B mm -59,11 -95,60 -59,07 -95,21 -61,86 -96,53 -0,41% 0,97% 
NH-stred mm -65,02 -105,17 -64,31 -103,66 -67,39 -105,16 -1,43% -0,01% 
OH-stred mm -65,82 -106,46 -64,25 -103,56 -68,45 -106,81 -2,72% 0,33% 

Tab. 5.9: Porovnanie posunutí v meraných miestach.  
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Priebeh skúšky vzorku X–07 
Rozdiel medzi skúškami segmentov X–06 a X–07 bol v zaťažovaní. Segment X–07 bol zaťažo-

vaný cyklickou silou s konštantnou amplitúdou. Maximálna hodnota sily Fmax = 10 467,7 N 
(26 099 N na valci) odpovedá maximálnemu prevádzkovému zaťaženiu (násobku 5,57) a minimál-
na hodnota sily  Fmin = - 4 911 N (12 244 N na valci) odpovedá prevádzkovému násobku -2,6. Pre 
toto spektrum je koeficient asymetrie cyklu R = -0,47. 

Skúška začala 10. 6. 2008, kedy bolo prevedené statické meranie napätosti a meranie tuhosti. 
Porovnanie pretvorení je uvedené v prílohe 4. Uvedené sú aj porovnania so vzorkami X–05 a X–
06. Počas skúšky sa zaznamenával vývoj tuhosti (viď. obr. 5.26). 

Dňa 18. 6. bolo pozorované uvoľnenie predného čapu a následne 19. 6. (pri 57 155 cykloch) 
bola skúška prerušená s diagnostikou zlomenia závitu predného čapu. Nasledovala oprava zalepe-
ním čapu a opätovné zaťažovanie od 20. 6. Skúška bola ukončená 23. 6. (pri  60 576 cykloch) po-
ruchou. Došlo k vytiahnutiu spodnej pásnice z krakorca. Nakoniec bola vykonaná dodatočná skúš-
ka pre overenie zostatkovej pevnosti, ktorá preukázala veľmi nízku úroveň zostatkovej pevnosti. 

 X-06 X-07
2. skúška 3. skúška 4. skúška   

  
odchýlky od 2. merania 

24.9.2007 3.12.2007 27.5.2008 10.6.2008
  100% 100% 100% 100% 

Sila N 26043,86 26043,86 26043,86 26043,86
3. meranie 4. meranie X-07 

Valec mm 177,11 175,70 181,70 172,48 -0,79% 2,59% -2,62%
NH-koreň mm -44,08 -40,07 -42,08 -42,01 -9,11% -4,54% -4,70%
OH-koreň mm -45,58 -44,73 -45,41 -47,65 -1,87% -0,38% 4,54% 
NH-rez B mm -94,52 -93,59 -93,43 -84,47 -0,98% -1,16% -10,63%
OH-rez B mm -95,60 -95,21 -96,53 -84,02 -0,41% 0,97% -12,11%
NH-stred mm -105,17 -103,66 -105,16 -99,48 -1,43% -0,01% -5,41%
OH-stred mm -106,46 -103,56 -106,81 -106,12 -2,72% 0,33% -0,32%

Tab. 5.10: Porovnanie posunutí v meraných miestach.  
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Obr. 5.26: Vývoj  tuhosti segmentu X–07. 
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5.2.6 Meranie akustickej emisie počas únavovej skúšky segmentu krídla 
Meranie akustickej emisie sa uskutočnilo v dňoch od 4. 9. do 4. 10. 2007 a bolo realizované 

firmou DAKEL. Podrobné informácie o realizovanej skúške sú uvedené v správe [46]. Počas skúš-
ky bol v rannom štádiu pozorovaný Kaiserov efekt. Ďalej bolo pozorované, že pozdĺž pásnice 
hlavného nosníka sa akustické vlny šírili rýchlosťou rovnou 376 % rýchlosti zistenej na poťahu 
krídla. Je to spôsobené orientáciou výstuže kompozitu. V priebehu skúšky bolo pozorované zhor-
šovanie trecích uzlov na zaťažovacom prípravku, čo bolo spôsobilo automaticky zvýšenú emisnú 
aktivitu. Najvyššia početnosť emisných udalostí bola pri väčších hodnotách zaťaženia krídla a to 
v oblasti pásnice nosníka na hornom poťahu krídla v blízkosti koreňa krídla. V sledovanej oblasti 
krídla však nebol zaznamenaný progresívny rozvoj poškodzovania. 

 
5.2.7 Zhodnotenie posudzovania životnosti segmentov krídla 

Na hodnotenie životnosti segmentov krídla bola aplikovaná navrhnutá metodika životnosti 
kompozitných konštrukcií. V prvom rade sa hľadala vhodná technológia výroby pásnic nosníka. 
Poslúžili na to ohybové skúšky vzoriek pásnic nosníka. Na základe série skúšok a viacerých sád 
vzoriek sa podarilo nájsť technológiu, ktorou sa dosahujú najvyššie hodnoty mechanických vlast-
ností.  

Pre skúšky nebolo zvolené celé krídlo ale len jeho najnamáhanejšia koreňová časť – segment. 
Vyrobilo sa celkovo 7 segmentov krídla. Statickými skúškam sa podrobilo 5, pričom aj tu sa skú-
mal vplyv technológie ukladania pásnic na pevnosť. Rovnako ako pri vzorkách pásnic, aj v tomto 
prípade sa mechanické vlastnosti so zdokonaľovaním technológie zvyšovali. Statické skúšky po-
tvrdili predpoklady polohy kritického miesta konštrukcie v oblasti koreňového rebra krídla. Tu 
najčastejšie dochádzalo k poruche tlakovej pásnice, následné šmykové oddelenie od stojiny a deš-
trukcia konštrukcie. 

Po statických skúškach sa pristúpilo k únavovým skúškam. Pri týchto skúškach vydržala vzorka 
X–06 bez porušenia 12 000 simulovaných letových hodín. Zmeny tuhosti, ktoré sa zaznamenávali 
počas skúšky sú prakticky zanedbateľné a môžu sa považovať za chybu merania. Vzorka X–07 
bola zaťažovaná extrémne tvrdým zaťažovacím cyklom, ktoré nemá žiadne reálne spektrum. Jed-
nalo sa o skúšku, ktorej cieľom bolo veľkým cyklickým preťažením vyvolať únavovú poruchu. Tá 
nastala, pričom došlo k vytiahnutiu spodnej pásnice z krakorca. Následná statická skúška potvrdila 
nízku hodnotu zostatkovej pevnosti. Aj počas tejto únavovej skúšky neboli pozorované významné 
zmeny tuhosti vzorky. 

V závere je potrebné uviesť hodnotenie napätosti a porovnanie s odporúčanými certifikačnými 
limitmi pre klzáky. V prílohe 5 je uvedené porovnanie napätosti segmentu X–04 pre prevádzkové 
zaťaženie (100 %). V tabuľke je porovnanie analyticky vypočítaných napätí a nameraných defor-
mácií pomocou extenzometrov. Z hľadiska životnosti sa odporúča dodržať pri návrhu maximálne 
prevádzkové napätie v CFRP pásniciach do 400 MPa. Pri takomto napätí by nemalo dochádzať 
k únavovým poruchám. Uvedené hodnoty splňujú túto hranicu, čo by malo zabezpečiť únavovú 
odolnosť pásnic. Potvrdilo sa to aj únavovými skúškami. Výsledky merania akustickej emisie neu-
kázali na významné lokalizované poškodzovanie krídla. 
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5.3 HODNOTENIE ŽIVOTNOSTI KOMPOZITNÝCH VRTUĽOVÝCH 
LISTOV 

Autor dizertačnej práce viedol vývoj leteckej vrtule DMP-1. Jednalo sa o komplexnú úlohu, 
ktorá bola koncom roku 2009 úspešne ukončená vydaním typového certifikátu. V rámci tohto pro-
cesu sa riešili otázky životnosti kompozitných vrtuľových listov. Celý proces prebiehal pod do-
hľadom LÚ SR. Medzi základné problémy, ktoré bolo potrebné vyriešiť patrili: 

 
• nájdenie kritických miest na kompozitnom vrtuľovom liste 
• návrh a realizácia skúšok vrtuľových listov – skúšky statické, pretočením a vytrvalostné 
• posudzovanie poškodenia – nedeštruktívne a deštruktívne metódy 
• vypracovanie príručky: Pokyny pre prevádzku a údržbu vrtule 
• určiť bezpečnú životnosť vrtuľových listov 
 

5.3.1 Popis konštrukcie vrtule typu DMP-1 
Vrtule typu DMP-1 sú na zemi prestaviteľné  vrtule s kompozitnými listami uloženými vo vrtu-

ľovej hlave z hliníkových zliatin. Sú určené pre lietadlá s piestovými motormi Rotax 447, 503, 
582, 618 a podobné motory s výkonom do 50 kW (68 hp) a maximálnymi trvalými otáčkami vrtule 
do 2600 ot/min. 

Vrtuľové listy sú vyrobené z kompozitového materiálu (sklo/uhlík–epoxid L285+H286) ručnou 
lamináciou. Konštrukcia listu je škrupinová (výkres viď. príloha 8). Tvoria ju horná a dolná škru-
pina medzi ktoré je vlepený trubkový nosník a olaminovaná stojina. Povrchová úprava listov je 
robená priamo vo formách. Najnamáhanejšia časť nábežnej hrany listov je chránená vrstvou špe-
ciálnej živice. Vrtuľový unášač je vyrobený z hliníkových zliatin. Povrch je ošetrený eloxovaním. 

 
Technické údaje (pre trojlistú vrtuľu): 
Priemer vrtule:   1665 mm 
Celková hmotnosť vrtule:  3400 g ± 100 g 
Maximálne povolené otáčky: 2600 ot/min 
 

 
Obr. 5.27: Vrtuľa typu DMP-1. 
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Kritické miesto vrtuľového listu 
Na obr. 5.27 je znázornený rez trojlistou vrtuľou typu DMP-1. Z obrázku je vidieť princíp ukot-

venia kompozitového listu do kovových častí. Vrtuľový list je uložený v unášači, ktorý je stiahnu-
tý skrutkami na predpísané momenty. Prenos síl z listu do unášača prebieha pomocou zverného 
spoja. To znamená, že list je zovretý v unášači, ktorý vytvára svojím prítlakom treciu silu a tá brá-
ni vytiahnutiu sa listu z unášača. Tento spoj je navrhnutý tak aby preniesol viac ako 100% maxi-
málneho prevádzkového zaťaženia. V prípade poruchy zverného spoja sa do prenosu zaťaženia 
zapojí aj duralová zátka vlaminovaná do listu. Zátka zapadá do drážky v unášači. Jedná sa 
v podstate o druh poistky (tvarový spoj) v prípade, že by trecí spoj prestal fungovať. Na obr. 5.28 
je znázornený rez krčkom listu vrtule typu DMP-1. Jedná sa o najkritickejšie miesto kompozitové 
ho listu, pretože je tu najväčšie zaťaženie a spája sa tu kompozit s kovovou konštrukciou. 

 
Obr. 5.28: Rez krčkom listu vrtule typu DMP-1. 

 
V prípade spojov duralové diely a kompozitový list nie je vhodné používať termín “lepený 

spoj“, pretože kovové diely sa vkladajú do kompozitnej časti listu priamo počas laminovania listu 
a nepoužíva sa lepidlo. Preto je lepšie používať termín “vlaminovanie“ kovových dielov do kom-
pozitnej konštrukcie. Čo sa týka prípravy povrchu kovových dielov, tak na oboch dieloch je vytvo-
rený rad zápichov, do ktorých pri vlaminovaní zatečie epoxidová živica a zabezpečí to kvalitnejšie 
spojenie. 

Princíp porušenia tohto uzla môže byť nasledovný. V prípade veľkého poklesu alebo straty 
funkcie zverného spoja (môže byť spôsobené nedotiahnutím skrutiek alebo nevykonaním predpí-
saných prehliadok) sa zaťaženie začne prenášať cez zátku. Zátka nie je dimenzovaná na dlhodobý 
prenos zaťaženia preto by mohlo dôjsť buď k porušeniu zátky alebo jej vytrhnutiu z kompozitného 
listu. Preto je dôležité dodržiavať pokyny pre prevádzku a údržbu udávané výrobcom a dodržiavať 
predpísané intervaly prehliadok. Odstráni sa tým riziko ktoré by viedlo k veľmi vážnemu poško-
deniu celej konštrukcie. 

 
5.3.2 Požiadavky leteckých predpisov na vrtule 

Najvyšším predpisom pre letecké vrtule je predpis CS-P (Certifikačné špecifikácie pre vrtule)  
[49]. Všetky ďalšie predpisy (napr.: CS-VLA, CS-22, UL-2, ...) sú zjednodušením predpisu CS–P. 
Medzi základné body, ktoré sa týkajú pevnosti a životnosti vrtule patria: 

 
CS–P 350 Skúšky zaťažení odstredivými silami 
Musí byť preukázané, že vrtuľa splňuje požiadavky odstavcov CS–P (a), (b) a (c) bez známok 

poruchy, nesprávnej funkcie alebo deformácie, ktoré by mohli spôsobiť významné alebo nebez-
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pečné účinky na vrtuľu. Keby vrtuľa mohla byť citlivá k zhoršeniu vonkajších podmienok, musí to 
byť brané v úvahu. 

(a) Vrtuľová hlava, sústava uchytení vrtuľových listov a vyvažovacie závažie musia byť skú-
šané po dobu jednej hodiny na zaťaženie ekvivalentné dvojnásobku maximálneho zaťaženia od-
stredivými silami, ktorému by vrtuľa mohla byť vystavená pri maximálnych menovitých otáčkach. 

 
CS–P 370 Únavové charakteristiky 
(a) Zhodnotenie únavových charakteristík vrtule musí byť uskutočnené skúškami, alebo analý-

zou založenou buď na skúškach alebo na predchádzajúcich skúsenostiach, aby sa preukázalo, že 
nebezpečným účinkom na vrtuľu sa predíde počas predpokladanej prevádzkovej životnosti vrtule, 
a to buď na: 

 (1) Predpokladanom lietadle. Požadovaný preukaz zhody s požiadavkami CS–P 550, alebo 
 (2) Typickom lietadle. 
 
CS–P 390 Vytrvalostná skúška 
Vytrvalostné skúšky systému vrtule musia byť uskutočnené na reprezentatívnom motore podľa 

požiadaviek odstavca CS–P 390 (a) alebo (b), podľa použiteľnosti, bez toho aby vznikla porucha 
alebo došlo k nesprávnej činnosti. 

(a) Vrtule s pevným nastavením listov alebo vrtule staviteľné na zemi musia byť podrobené 
jednej z nasledujúcich skúšok: 

 (1) 50 hodinová letová skúška vo vodorovnom lete alebo v stúpaní. Počas tejto letovej 
skúšky musí byť vrtuľa prevádzkovaná najmenej päť hodín pri vzletovom výkone a vzletových 
otáčkach, a pri minimálne 90 percentách vzletového výkonu a vzletových otáčkach po dobu zostá-
vajúcu do 50 hodín. 

 (2) 50 hodinová pozemná skúška. Vrtuľa musí byť prevádzkovaná pri vzletovom výkone 
a vzletových otáčkach. 

 
5.3.3 Statická skúška koreňovej časti listu 

Statická skúška poskytne cenné informácie o mechanizme poškodenia tohto kritického miesta. 
Na koreň listu pôsobí najväčším zaťažením osová sila, ktorú spôsobuje odstredivá sila rotujúceho 
listu. Na tento účel preto nie je potrebné skúšať celý list, postačí model koreňovej časti, ktorý svo-
jou konštrukciou a technológiou výroby bude odpovedať reálnemu listu.  V praxi sa osvedčil tzv. 
dvojkoreň [50] (viď. obr. 5.29). Vyrába sa v špeciálnej forme a na oboch svojich koncoch je zakon-
čený reálnou časťou listu. 

 

 
Obr. 5.29: Skúšobná vzorka – dvojkoreň. 
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Samotná skúška sa realizuje na skúšobnom zariadení, ktoré je svojimi parametrami dostatočne 
dimenzované, pretože sa dosahujú už značné sily. Je lepšie keď sa skúška realizuje s vrtuľovým 
unášačom ako keby sa mali vzorky vložiť do prípravku. Vrtuľový unášač vytvorí reálne podmien-
ky uloženia koreňovej časti listu. Návrh spomínanej skúšky je zobrazený na obr. 5.30. 

 
Obr. 5.30: Návrh statickej skúšky koreňovej časti listu. 

 
Statická skúška vrtule typu DMP-1 zatiaľ nebola vykonaná pretože v rámci certifikačného pro-

cesu stačilo pretočiť vrtuľu na skúšobnom zariadení. Žiaden z predpisov nevyžadoval konkrétne 
túto skúšku. V budúcnosti je však nevyhnutné túto skúšku zrealizovať, pretože poskytne dôležité 
údaje o únosnosti koreňovej časti listu, mechanizme poškodenia a jedným z prvých krokov 
v procese hodnotenia životnosti je poznať kritické miesta konštrukcie. 

 
5.3.4 Skúšobné zariadenie DMS–1 

Skúšobné zariadenie DMS–1 (viď. obr. 5.31) bolo vyvinuté na skúšky leteckých vrtúľ. Pomo-
cou skúšobného zariadenia a príslušnej meracej aparatúry je možné vykonávať nasledovné skúšky: 

• dynamické pevnostné skúšky vrtule 
• skúšky flutteru vrtule 
• skúšky funkčnosti ovládacích mechanizmov vrtule 
• skúšky nárazu cudzích predmetov vrtule 
• akustické skúšky vrtule 
Technické parametre zariadenia dovoľujú vykonávať skúšky vrtúľ určených na motory 

s výkonom do 100 HP a s priemerom maximálne 2 000 mm 
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Obr. 5.31: Skúšobné zariadenie DMS–1 na skúšky leteckých vrtúľ. 

 
Motor - BMW 3.0i 
Maximálny výkon motora kW (PS) 145 (198) 
Maximálny krútiaci moment Nm 275 
Rozsah otáčok výstupného hriadeľa (na vrtuli) 1/min-1 800 až 6000 

 
Dĺžka x výška x šírka mm 2960 x 1510 x 1100 
Výška osi vrtule pri vykotvení mm 1200 
Celková hmotnosť kg 550 

Tab. 5.11: Technické parametre skúšobného zariadenia DMS–1. 
 

5.3.5 Skúška pretočením 
Požiadavka CS–P 350(a) môže byť splnená buď statickou skúškou alebo skúškou pretočením. 

Skúška pretočením však poskytuje reálnejšie podmienky zaťaženia pretože sú v nej zahrnuté vply-
vy ako vibrácie, zaťaženie inými smermi ako len osové. V požiadavka predpisu znie vyvodiť zaťa-
ženie po dobu jednej hodiny, ktoré je ekvivalentné dvojnásobku maximálneho zaťaženia odstredi-
vými silami, ktorému by vrtuľa mohla byť vystavená pri maximálnych menovitých otáčkach. Na 
to aby sa vyvodilo toto zaťaženie je potrebné pretočiť vrtuľu na 1,4 násobok maximálnych otáčok. 
Pri tejto skúške je dovolené mať nastavený nulový uhol špičiek listov. Počas tejto skúšky nesmú 
vzniknúť žiadne trvale deformácie, praskliny, delaminácie ani rozlepenia na skúšanej vrtuli. Počas 
skúšky sa zaznamenávajú otáčky vrtule. 

Skúška vrtule typu DMP–1 prebehla 7. 7. 2008 na letisku v Hucíne. Robili sa dva prípady zaťa-
ženia. Prvým prípadom bolo pretočenie na 1,23 násobok max. prevádzkových otáčok (1,23×2 600 
= 3 198 ot/min) po dobu 5 min. pri prevádzkovom uhle nastavenia listov. Druhým, pretočenie na 
1,4 násobok max. prevádzkových otáčok (1,4×2 600 = 3 640 ot/min) po dobu 1 hod. Po skúške 
prebehla vizuálna kontrola vrtule, ktorá nepotvrdila vznik žiadnej deformácie ani poškodenia. 

Úspešné absolvovanie skúšky je jednou z podmienok, aby mohol byť nový typ vrtule namonto-
vaný na lietadlo a mohli začať vytrvalostné letové skúšky. 
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5.3.6 Vytrvalostná skúška 
Vytrvalostné skúšky sa môžu robiť buď na skúšobnom zariadení alebo priamo na lietadle. Cie-

ľom skúšok je preukázať, že nový typ vrtule je schopný vydržať prevádzkové zaťaženie požado-
vanú dobu. Týmito skúškami a zaoberá bod predpisu CS–P 390.  

U vrtule typu DMP-1 prebehli dve vytrvalostné skúšky. Prvá od mája 2007 do septembra 2008. 
Základné údaje o skúške sú: 

Vrtuľa:  Na zemi prestaviteľná letecká vrtuľa DMP-1A-LT-3 V.č. 001-2007  
Miesto skúšky: Letisko Trenčín 
Typ lietadla: ST-4 Azték, imatrikulačné číslo OM-M777¨ 
Motor:  Rotax 582 model 99 
Skúšobný pilot: Ing. Milan Cibák, CSc. 
 
Kontroly vykonávané počas skúšky: 
• kontrola povrchu vrtuľových listov (praskliny, rozlepenia, delaminácie a pod.) 
• kontrola ochrany nábežnej hrany (poškodenia, ktoré vzniknú nasatím cudzích predmetov) 
• kontrola povrchu vrtuľového unášača (praskliny, trvalé deformácie, otlačenia a pod. 
• kontrola uťahovacích momentov skrutiek (každých 50 hod. vykonať kontrolu podľa postu-

pov uvedených v Technickom popise a pokynoch pre prevádzku a údržbu leteckej vrtule ty-
pu DMP-1. 

• sledovanie vibrácií počas letu (pri rôznych letových režimoch sledovať správanie sa vrtule) 
 
Zistenia pozorované počas skúšky: 
Vrtuľa typu DMP-1A-RP-3 v.č. 001-2007 bola namontovaná na lietadlo na Letisku Trenčín 

3.5.2007. V období od 3.5.2007 do 4.9.2008 nalietala pri letových skúškach celkovo 160 hod. 
V tab. 5.12 sú zobrazené letové režimy a doby, ktoré vrtuľa nalietala počas letovej prevádzky. 

  
Letový režim Doba [hod] Doba [%] 
Stúpanie na 100% vzletovom výkone 6 3,8 
Vodorovný let pri minimálne 90% vzletovom výkone 45 28,1 
Let na cestovnom režime pri 75% výkonu 70 43,8 
Zostávajúce letové režimy 39 24,4 
Celkový letový čas 160 100 

Tab. 5.12: Letové režimy a doby, ktoré vrtuľa absolvovala počas vytrvalostnej skúšky. 
 
Kontroly vykonávané počas skúšky neodhalili žiadne poškodenia vrtule. Pri prevádzke vrtule sa 

nevyskytli žiadne negatívne javy, či už zvýšené vibrácie alebo iné, ktoré by mohli mať vplyv na 
bezpečnosť prevádzky. Stav vrtule po letových skúškach zodpovedá počtu nalietaných hodín. Po-
vrch listov je mierne ošľahaný mechanickými čiastočkami. Na povrchu listov sa nenachádzajú 
žiadne praskliny. Stav vrtuľového unášača je vyhovujúci, neboli nájdené žiadne trvalé deformácie, 
otlačenia a praskliny. Vrtuľa DMP-1A-LT-3 ďalej pokračuje v letovej prevádzke. Riadne sa budú 
vykonávať kontroly počas skúšky a všetky informácie sa budú zapisovať do denníka skúšobnej 
prevádzky vrtule. Najbližšia detailná kontrola u výrobcu bude pri celkovom nálete vrtule 500 hod. 

Druhá skúška začala v júni 2004. Vrtuľa typu DMP-1A-RP-3 bola namontovaná na rogallo na 
letisku Eger (viď. obr. 5.32). Celkovo nalietala vrtuľa pri letových skúškach v období od júna 
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2004 do septembra 2009 1 150 hod. Rogallo sa využíva na výcvik v leteckej škole, vyhliadkové 
lety a zúčastnilo sa aj pár súťaží. Lietali na ňom piloti L. CSABA, G. VEREB, J. BARTOVICS. 
Letový čas a prepočet na konkrétne letový režimy, ktoré vrtuľa nalietala je zobrazený v tab. 5.13. 

 

 
Obr. 5.32: Apollo Jet-Star C 15 s vrtuľou DMP-1A-RP-3. 

 
Letový režim Doba [hod] Doba [%] 
Stúpanie na 100% vzletovom výkone 181,7 15,8 
Vodorovný let pri minimálne 90% vzletovom výkone 117,3 10,2 
Let na cestovnom režime pri 75% výkonu 652,1 56,7 
Zostávajúce letové režimy 199,0 17,3 
Celkový letový čas 1 150 100 

Tab. 5.13: Letové režimy a doby, ktoré vrtuľa absolvovala počas vytrvalostnej skúšky. 
 
Po skončení skúšobného obdobia bola vrtuľa demontovaná a zaslaná na analýzu výrobcovi. 

Stav vrtule po letových skúškach zodpovedá počtu nalietaných hodín. Povrch listov je ošľahaný 
mechanickými čiastočkami. Na povrchu listov sa nenachádzajú žiadne praskliny. Stav vrtuľového 
unášača je vyhovujúci, neboli nájdené žiadne trvalé deformácie, otlačenia a praskliny. Na obr. 5.33  
je zobrazená najexponovanejšia časť listu vrtule DMP-1A-RT-3 po nalietaní 1150 hod.  

 

 
Obr. 5.33: Stav listu vrtule po nalietaní 1 150 hod. 
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Následne prebehli u výrobcu deštruktívne metódy kontroly: 
• bola odstránená farba z listov (brúsnym papierom) a vizuálne sa hľadali praskliny, delami-

nácie a rozlepenia 
• jednotlivé listy sa popílili a hľadali sa chyby aj vo vnútri konštrukcie listu 
 
Obr. 5.34  zobrazuje list vrtule po skúške a po odstránení farby. Po dôkladnej vizuálnej kontrole 

povrchu listu neboli nájdene žiadne praskliny, rozlepenia ani delaminácie. 

 
Obr. 5.34: List vrtule po odstránení farby. 

 
Realizované skúšky splnili požiadavky predpisov kladené na letecké vrtule. Boli to posledné 

skúšky nevyhnutné na vydanie typového certifikátu. Na základe týchto skúšok bola po dohode 
s Leteckým úradom SR určená garantovaná životnosť LB = 500 hod. Je to doba, počas ktorej je 
nepravdepodobné, že by došlo k poruche vrtule pri dodržiavaní pokynov pre prevádzku uvedených 
v príručke vrtule. Ďalším krokom v budúcnosti je sledovať vrtule v prevádzke, zapisovať pozoro-
vania zistené počas prevádzky. Na základe zozbieraných poznatkov sa po úvahách vyvodia závery 
a buď sa zvýši hodnota bezpečnej životnosti alebo v prípade potreby sa pristúpi k úpravám na kon-
štrukcii. 

 
5.3.7 Prehliadky vrtuľových listov 

Vizuálna kontrola je jednoduchá a poskytne spoľahlivé výsledky. Poruchy sa prejavujú ako 
praskliny, vyštrbenia a vylomenia na povrchu listu. Čo sa týka kritickej koreňovej časti, tak tam je 
situácia zložitejšia. Celá časť konštrukcie je vylaminovaná ako jeden nerozoberateľný a ťažko 
kontrolovateľný celok. Vizuálnou metódou sa nedá posúdiť v akom stave je spoj púzdro–list 
a zátka–list. Jedinou spoľahlivou analýzou sú potom deštruktívne metódy kontroly. 

 
Bola vypracovaná metodika predletovej prehliadky vrtule typu DMP-1. Tento typ prehliadky je 

povinný vykonať mechanik alebo preškolený pilot pred každým spustením motora. Cieľom pre-
hliadky je posúdiť prevádzkyschopnosť vrtule a včas odhaliť prípadné poškodenia, ktoré by mohli 
mať vplyv na bezpečnosť prevádzky. 

 
Predletová prehliadka: 
• Odstrániť bežné nečistoty z povrchu listov, najlepšie teplou vodu a prípravkom na odstraňo-

vanie nečistôt. Následne utrieť povrch do sucha. 
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• Vizuálna kontrola všetkých viditeľných dielov vrtule: listov, unášača a vrtuľového kužeľa. 
Zhodnotiť stav jednotlivých dielov. 

• Zhodnotiť stav najnamáhanejšej časti nábežnej hrany listov. 
• Ľahkým pokývaním listov overiť prípadnú vôľu v uložení listov vrtule. 
 
Okrem predletovej prehliadky bola vypracovaná metodika 50 a 200 hodinovej prehliadky.  
 
50 – hodinová prehliadka: 
Vykonáva sa každých 50 hodín prevádzky alebo 1-krát ročne až do vyčerpania technickej doby 

života vrtule. Vykonáva ju preškolený pilot alebo autorizovaný mechanik. Okrem rozsahu predle-
tovej prehliadky sa počas 50 hod. prehliadky vykonáva: 

 
• Kontrola uťahovacích momentov skrutiek 6xM6 
• Kontrola uťahovacích momentov skrutiek 6xM8 
• Prehliadku zapísať do Záznamníka vrtule. 
 
200 – hodinová prehliadka: 
Vykonáva sa každých 200 hodín prevádzky až do vyčerpania technickej doby života vrtule. 

Vykonáva ju pilot alebo autorizovaný mechanik. Okrem rozsahu predletovej prehliadky sa počas 
200 hod. prehliadky vykonáva: 

 
• Výmena skrutiek 6xM6 a ich dotiahnutie momentom 10 Nm  
• Výmena skrutiek 6xM8 a ich dotiahnutie momentom 25 Nm  
• Prehliadku zapísať do Záznamníka vrtule. 
 
Pri akýchkoľvek pochybnostiach o prevádzkyschopnosti vrtule ju nepoužívať a kontaktovať vý-

robcu. Poruchou sa rozumie: akékoľvek praskliny, vyštrbenia a drobné trhlinky na povrchu dielov 
a iné trvalé zmeny na akejkoľvek časti vrtule voči stavu novovyrobenej vrtule. Pri spozorovaní 
takejto poruchy, tj. akejkoľvek praskliny atď., musí byť vrtuľa zaslaná výrobcovi na kontrolu. Po 
odbornom zhodnotení výrobcu sa tieto poruchy buď opravia, alebo je daný list prípadne celá vrtu-
ľa vyradená z prevádzky. 

 
5.3.8 Posudzovanie poškodenia vrtuľových listov 

Na posudzovanie poškodenia vrtuľových listov sa používajú dve základné metódy a to: vizuál-
na a deštruktívna. Ich výhodou je nenáročnosť a poskytovanie spoľahlivých informácií. Medzi 
základné typy poškodenia vrtuľových listov patria: erózia, praskliny a rozlepenia. 

 
Erózia 
Erozívne opotrebenie vrtuľových listov je bežný jav počas prevádzky. Je charakterizované od-

deľovaním častíc a poškodzovaním opotrebovaného povrchu listu časticami, ktoré vrtuľa počas 
prevádzky nasáva. Pre erozívne opotrebenie je typické nesymetrické opotrebenie povrchu a závisí 
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od prostredia, v ktorom je vrtuľa prevádzkovaná. Obr. 5.35 zobrazuje typické miesta, na ktorých 
sa obyčajne vyskytuje erozívne opotrebenie. 

 
Obr. 5.35: Erózia. 

 
Vrtuľové listy sú na nábežnej hrane chránené vrstvou špeciálnej živice. Jej úlohou je chrániť 

nosnú konštrukciu listu pred poškodením. V prípade jej poškodenia je potrebné toto poškodenie 
posúdiť a list buď opraviť alebo vyradiť z prevádzky. 

 
Praskliny 
Praskliny sú už vážnejším poškodením, pretože signalizujú, že dochádza k zmenám konštrukcie 

pod povrchom. Môžu byť následkom únavového poškodenia, vibrácií, poškodenia pri manipulácii, 
nasatia väčších predmetov. Vyskytovať sa môžu po celej ploche listu ale hlavne na najexponova-
nejších častiach listu: koreňová časť, okolie nábežnej hrany (viď. obr. 5.36). V prípade spozorova-
nia praskliny je nevyhnutné vyradiť list z prevádzky a zaslať ho výrobcovi na analýzu.  

 

 
Obr. 5.36: Praskliny farby na povrchu listu. 

 
Posudzovanie prasklín sa robí odstránením náteru poškodenej časti. Po odstránení je poškodené 

miesto odkryté, vidieť veľkosť poškodenia, oblasť delaminácií a pod. Následne sa rozhodne, či 
bude poškodenie opravené alebo bude list vyradený. 

 
Rozlepenia 
K rozlepeniu dochádza v oblasti deliacej roviny listu. Spája sa tu horná a spodná škrupina listu. 

Je následkom vážneho poškodenia listu a to pri nasatí veľkých predmetov, škrtnutím listom o zem, 
vodnú plochu a pod. List sa po zistení takéhoto poškodenia neopravuje a vyraďuje sa z prevádzky. 

 
5.3.9 Zhrnutie hodnotenia životnosti kompozitných vrtuľových listov 

V rámci certifikačného procesu prebehlo pod dohľadom LÚ SR hodnotenie životnosti vrtuľo-
vých listov. Hodnotenie sa v základných bodoch riadilo podľa navrhnutej metodiky hodnotenia 
životnosti kompozitných konštrukcií. Nerobili sa podrobne všetky body ako napríklad statické 
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trhacie skúšky a určenie spektier zaťaženia, pretože v rámci certifikačného procesu to nebolo po-
žadované. 

V prvom rade sa celý proces zameral na skúšky pretočením na skúšobnom zariadení. Vrtuľa bo-
la pretočená na 1,4 násobok maximálnych prevádzkových otáčok po dobu 1 hod. Následne sa pri-
stúpilo k prevádzkovým skúškam. Tie sa robili na dvoch miestach, pričom bola vypracovaná me-
todika skúšok, ktorá obsahovala predpísané letové režimy, prehliadky a kontroly počas skúšok. Po 
úspešnom absolvovaní týchto skúšok sa stanovila bezpečná životnosť na  500 hod. a následne bol 
LÚ SR vydaný typový certifikát.  

V súčasnosti sa vedie štatistika o prevádzke vrtúľ typu DMP-1 a posudzujú sa skúsenosti z pre-
vádzky. V prípade potreby sa po zvážení všetkých skutočností pristúpi k postupnému zvyšovaniu 
bezpečnej životnosti. 
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KAPITOLA 5 
 
 

ZÁVER 
 
 
Predložená práca sa zaoberá problematikou hodnotenia životnosti kompozitných konštrukcií. 

V rámci práce sú popísané problémy, na ktoré je možné naraziť pri hodnotení životnosti. Práca 
predkladá návrh riešenia týchto problémov. V závere každej kapitoly sú uvedené čiastkové vý-
sledky. 

 
Prvým cieľom práce bolo vytvorenie prehľadu riešenej problematiky. Tento bod je rozobraný 

v kapitole 3. Sú tu zhrnuté a utriedené ako teoretické, tak i praktické skúsenosti. Prehľad pokrýva 
široké spektrum problémov týkajúcich sa životnosti kompozitných konštrukcií.  

 
Ťažiskom práce je navrhnutie metodiky hodnotenia životnosti kompozitných konštrukcií. Venu-

je sa mu kapitola 4. Návrh metodiky bol vytvorený na základe prehľadu riešenej problematiky 
a skúseností s podobnými úlohami zo zahraničia. Ide v podstate o blokovú schému, podľa ktorej je 
vhodné postupovať pri riešení hodnotenia životnosti. Táto schéma nie je exaktná a môže byť 
v prípade potreby rozšírená o ďalšie bloky. 

 
Kapitola 5 je praktická časť zameraná na aplikáciu navrhnutej metodiky na konkrétne prípady. 

V prvom rade sú to laboratórne únavové skúšky kompozitných vzoriek. Výsledky týchto skúšok 
poukázali na vhodnosť zaradenia do metodiky. Je to hlavne kvôli ekonomickej nenáročnosti týchto 
skúšok a možnosti overenia vplyvov ako technológia a prostredie. Ďalším príkladom použitia me-
todiky je hodnotenie životnosti kompozitného krídla nového českého klzáka HpH 304S pod vede-
ním doc. Ing. Jaroslava Juračku, Ph.D. Aj tu sa potvrdila vhodnosť navrhnutej metodiky. Začalo sa 
skúškami vzoriek pásnic, kde sa odladila technológia výroby, následne sa pristúpilo k statickým 
skúškam segmentu krídla, ktoré poslúžili na nájdenie kritických miest konštrukcie, popísanie na-
pätosti a tiež na overenie technológie a na záver prebehli únavové skúšky segmentov krídla, ktoré 
potvrdili dobré únavové vlastnosti kompozitných konštrukcií. Posledným bodom je posudzovanie 
životnosti kompozitných listov. 

 
Výsledky práce boli publikované na konferencii Vystužené plasty 2005 v Karlových Varoch. 

Čiastkové výsledky boli priebežne vydávané vo forme správ na Leteckom ústave. V rámci recen-
zovaných časopisov sa výsledky publikovali v Leteckom zpravodaji č.2 roč. 2006 a č.1 roč. 2008. 
Veľkým prínosom je aj schválenie správy: Záverečná správa o overovaní typovej spôsobilosti vr-
tule typu DMP–1, ktorá v sebe zahrňuje aj metodiku hodnotenia životnosti kompozitných vrtuľo-
vých listov.  
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Postup nasledujúcich výskumných prác by mal byť zameraný v nasledujúcich oblastiach: 
 
1) Únavové skúšky laboratórnych vzoriek: V rámci vzoriek by bolo vhodné modifikovať skú-

šobné zariadnie, tak aby sa dali vykonávať skúšky troj alebo štvorbodovým ohybom. Ďalej 
by sa mohli realizovať skúšky s riadeným napätím za účelom získania S-N kriviek. Na skú-
šobni Leteckého ústavu sú zariadenia, ktoré by takéto skúšky umožnili. Bolo by vhodné po-
dobným spôsobom hodnotiť lepené spoje, sendvičové panely a pod. 

 
2) Hodnotenie životnosti krídla klzáka HpH 304S: Na vzorke X-06 by sa malo odsimulovať 

ďalších 6 000 LH, čím by mala celkovo nasimulované 18 000 LH a splnila by certifikačné 
kritériá. Ďalší výskum v oblasti hodnotenia životnosti krídla by sa mal zamerať na prevádz-
kové skúšky. Sledovanie vplyvu prevádzkových podmienok na životnosť konštrukcie. 

 
3) Hodnotenie životnosti kompozitných vrtuľových listov: V prvom rade bude potrebné zame-

rať pozornosť na statické skúšky najkritickejšej časti listu – krčka. Pomôže to objasniť na-
pätosť a mechanizmus poškodenia tohto uzla. Následne by sa malo pristúpiť k meraniu za-
ťaženia listov počas prevádzky, návrh spektier zaťaženia listov, meranie vlastných frekven-
cií. Samozrejmosťou by malo byť sledovanie vrtúľ v prevádzke a vyhodnocovanie ziste-
ných dát. V pláne je výroba ďalších typov vrtuľových listov a ich certifikácia, kde sa uplatní 
navrhnutá metodika. 

 
4) Metodika hodnotenia životnosti: Je potrebné ďalej aplikovať metodiku pri riešení otázok ži-

votnosti. Podoba metodiky ako je uvedená v schéme sa môže doplniť o ďalšie body, postu-
py. Rozšírenie závisí v najväčšej miere závisí od potrieb riešenej úlohy. 

 
Prínosom dizertačnej práce je zhrnutie a vytvorenie uceleného prehľadu problematiky hodnote-

nia životnosti kompozitných konštrukcií. Ďalším prínosom práce je, že navrhnutá metodika bola 
overená na konkrétnych príkladoch. Práca sumarizuje poznatky a poskytuje návod ako postupovať 
pri hodnotení životnosti kompozitných konštrukcií. Všeobecne je známe, že kompozitné materiály 
majú výborné únavové vlastnosti. Bolo by však ľahkovážne, keby sa  problém životnosti kompo-
zitných konštrukcií na základe takýchto výsledkov ďalej neskúmal a neriešil.  
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VZ  výpočtové zaťaženie 
PZ  prevádzkové zaťaženie 
BBA Building Block Approach (Prístup stavebných blokov) 
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V (Nemecké letecké centrum) 
CFRP Carbon Fiber Reinforded Plastics (Uhlíkovým vláknom vystužené plasty) 
GFRP Glass Fiber Reinforded Plastics (Skleneným vláknom vystužené plasty) 
NASA  National Aeronautics and Space Administration (Národná agentúra pre letectvo 
   a vesmír USA) 
MOL Material Operation Limit (Maximálna prevádzková teplota) 
RL  Ručná laminácia s vákuovaním 
RFI  Resin Film Infusion (Presycovanie živicou vo forme fólie) 
VARTM Vacuum Assist Resin Transfer Molding (Presycovanie živicou nasávaním za  
   asistencie vákua) 
LH  letová hodina 
AE  akustická emisia 
 
 
Použité označenie 
R(x)  funkcia spoľahlivosti 
α   parameter polohy rozdelenia 
β   parameter tvaru rozdelenia 
f  koeficient bezpečnosti 

Sα   static strength shape parameter (parameter tvaru statickej pevnosti) 
NF    life factor (koeficient života) 

Lα   fatigue life shape parameter (parameter tvaru únavového života) 

Rα   residual strength shape parameter (parameter tvaru zostatkovej pevnosti) 
r  Wear Out parameter 
R  intenzita akumulácie poškodenia 
F(0) počiatočná statická pevnosť 
F(PL) úroveň zaťaženia počas skúšky 
t(op) požadovaná bezpečná doba prevádzky 
F(t)  zostatková pevnosť po dobe t 
A4  materiálová a na histórii závislá konštanta 
Fmax  maximálne zaťaženie z únavového spektra 
F(xx) minimálna požadovaná zostatková pevnosť 
D  parameter Palmgren–Minerovho pravidla 
R  koeficient nesúmernosti cyklu 
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Príloha 1 - Rozmery vzoriek pre únavové skúšky ohybom 
 
 
 

 Vzorka č. h [mm] b [mm] ε [1] L [mm] N [1] 
1 2,7 30,1 103,92 34 344 
2 2,6 30,09 101,98 45 792 
3 2,69 28,3 

0,015 
103,73 40 000 

4 2,8 29,34 118,32 686 880 
5 2,86 30,01 119,58 567 800 
6 2,81 28,07 

0,012 
118,53 450 000 

7 2,89 29,3 131,68 858 600 
8 2,76 30,1 128,69 1 144 800 

RL 

9 2,98 29,5 
0,01 

133,72 900 000 
1 2,76 28,92 105,07 22 040 
2 2,68 29,89 103,54 24 658 
3 2,67 28,9 

0,015 
103,34 18 354 

4 2,71 28,7 116,40 450 016 
5 2,69 29,2 115,97 327 460 
6 2,76 29,7 

0,012 
117,47 315 078 

7 2,74 28,96 128,22 621 520 
8 2,68 28,3 126,81 861 360 

RL+prostredie

9 2,75 28,46 
0,01 

128,45 534 580 
1 2,95 30,1 108,63 38 000 
2 3,02 30,4 109,91 36 633 
3 3,01 30,23 

0,015 
109,73 29 764 

4 2,98 30,45 122,07 208 756 
5 2,99 30,34 122,27 510 000 
6 3,15 30,26 

0,012 
125,50 330 000 

7 2,98 30,24 133,72 1 059 280 
8 2,97 30,21 133,49 1 752 000 

RFI 

9 3,02 30,36 
0,01 

134,61 1 332 920 
1 3,01 30,25 109,73 32 400 
2 2,97 30,16 109,00 26 405 
3 2,99 30,34 

0,015 
109,36 16 860 

4 3,02 30,25 122,88 174 004 
5 2,96 30,35 121,66 321 000 
6 2,98 30,34 

0,012 
122,07 314 000 

7 3 30,16 134,16 1 407 424 
8 3,1 30,26 136,38 801 600 

RFI+prostredie

9 3,05 30,14 
0,01 

135,28 943 360 
  

Rozmery a namerané hodnoty vzoriek pri laboratórnych únavových skúškach ohybom 
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Príloha 2 – Mechanické vlasnosti vzoriek pásnic 
 
 

 
Porovnanie ohybových pevností série  vzoriek vyrobených technológiu, ktorou sa vyrábajú pásnice 

nosníka. Pozn.: Vzorky sady P09-2007 boli skúšané pri teplote 53°C. 
 
 
 
 

Skupina [ ]MPaσ
sm. odchýlka 

[ ]MPaσσ  [ ]MPaE
sm. odchýlka  

[ ]MPaEσ  
S01 1160 82 120206 3736 
S02 1195 76 121595 3471 
S03 1171 55 121535 2094 
S004 1152 97 120761 2451 
S005 1150 114 123169 4598 
S006 1156 100 122887 6494 
S007 1229 81 126739 5879 
S008 1258 87 121138 3162 
S009 1128 106 125354 8085 
S010 1215 71 124637 5225 

- 1196 80 120325 1214 
Mechanické vlastnosti skupiny vzoriek. 
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Príloha 3 – Porovnanie pretvorenia segmentu X–06 
 
 

X-05 X-06
2. sk. tuhosti 3. sk. tuhosti 4. sk. tuhosti odchýlky 2. mer. od

  24.9.2007 3.12.2007 27.5.2008 
Porovnanie pretvo-

rení 
meranie 100% meranie 100% meranie 100% meranie 100% 

Sila N 26181,7 26043,86 16102 26043,86 16158 26043,86 16690 26043,86 
3. mer. 4. mer. 

Pretvorenie v mikro/m a % 
rez A -600 mm  

predná -2242,8 -0,2231 -1291,3 -0,2089 -1266,6 -0,2042 -1379,6 -0,2153 -2,25 3,07
zadná -2344,5 -0,2332 -1283,4 -0,2076 -1292,3 -0,2083   0,34  

vonkajšia -3205,2 -0,3188  0,0000  0,0000     
pás. 

horná 
priemer -2597,5 -0,2584  0,0000  0,0000     
predná 2188,4 0,2177 1338,5 0,2165 -1,1 -0,0002   -100,08  
zadná 2320,2 0,2308 1380,6 0,2233 1401,4 0,2259   1,15  

vonkajšia 3184,5 0,3168  0,0000  0,0000     

pás. 
dolná 

 
 priemer 2564,4 0,2551  0,0000  0,0000     

zvislá -446,7 -0,0444 -287,1 -0,0464 -293,2 -0,0473 -311,2 -0,0486 1,79 4,59 
\ 45 -757,9 -0,0754 -460,7 -0,0745 -457,1 -0,0737 -497,4 -0,0776 -1,14 4,16 
/ 45 659,1 0,0656 524,2 0,0848 524,2 0,0845 583,6 0,0911 -0,34 7,41 

1 762,9 0,0759 618,4 0,1000 623,1 0,1004 689,4 0,1076 0,41 7,55 

stojina 
predná 

 
 
 2 -861,7 -0,0857 -554,9 -0,0898 -555,9 -0,0896 -603,2 -0,0941 -0,16 4,87 

zvislá -381,4 -0,0379 -203,4 -0,0329 -204,8 -0,0330 -212,6 -0,0332 0,30 0,83 
/ 45 -868,1 -0,0864 528,5 0,0855 532,6 0,0858 582,9 0,0910 0,43 6,42 
\ 45 866,8 0,0862 -469,0 -0,0759 -459,7 -0,0741 -501,7 -0,0783 -2,33 3,22 

1 946,7 0,0942 580,3 0,0939 588,1 0,0948 639,1 0,0997 1,00 6,26 

stojina 
zadná 

 
 
 2 -948,0 -0,0943 -520,8 -0,0842 -515,2 -0,0830 -557,9 -0,0871 -1,42 3,36 

rez B -120 mm
predná -2020,0 -0,2009 -1120,3 -0,1812 -1117,8 -0,1802 -1212,5 -0,1892 -0,57 4,42
zadná -1984,7 -0,1974 -1169,7 -0,1892 -1181,4 -0,1904 -1264,1 -0,1973 0,65 4,26 

vonkajšia -2748,0 -0,2734  0,0000  0,0000  0,0000   
pás. 

horná 
priemer -2250,9 -0,2239  0,0000  0,0000  0,0000   
predná 1809,3 0,1800 1199,8 0,1941 1214,2 0,1957 1319,6 0,2059 0,85 6,11 
zadná 2192,3 0,2181 1347,1 0,2179 -0,3 0,0000 0,0 0,0000 -100,02 -100,00 

vonkajšia 3029,4 0,3013  0,0000  0,0000  0,0000   

pás. 
dolná 

 
 priemer 2343,7 0,2331  0,0000  0,0000  0,0000   

zvislý -367,4 -0,0365 -243,4 -0,0394 -249,7 -0,0402 -273,8 -0,0427 2,25 8,55 
\ 45 536,0 0,0533 258,9 0,0419 256,7 0,0414 251,1 0,0392 -1,17 -6,40 
/ 45 -811,3 -0,0807 -370,8 -0,0600 -369,0 -0,0595 -405,1 -0,0632 -0,81 5,41 

1 574,1 0,0571 310,4 0,0502 311,7 0,0502 305,6 0,0477 0,08 -5,00 

stojina 
predná 

 
 
 2 -849,4 -0,0845 -422,3 -0,0683 -424,1 -0,0683 -459,6 -0,0717 0,06 5,00 

zvislý -489,1 -0,0487 -441,7 -0,0714 -439,0 -0,0708 -336,0 -0,0524 -0,95 -26,60 
/ 45 268,0 0,0267 -271,8 -0,0440 -253,2 -0,0408 -148,1 -0,0231 -7,18 -47,43 
\ 45 -453,2 -0,0451 127,1 0,0206 112,2 0,0181 116,0 0,0181 -12,01 -11,94 

1 443,4 0,0441 347,4 0,0562 340,9 0,0549 330,1 0,0515 -2,22 -8,32 

stojina 
zadná 

 
 
 2 -628,6 -0,0625 -492,1 -0,0796 -481,8 -0,0777 -362,2 -0,0565 -2,43 -28,99 

rez C - 100 mm
pás. hor. vnútorná -2622,9 -0,2609  0,0000 0,0000 0,0000  
pás. dol. vonkajšia 2730,7 0,2716  0,0000  0,0000  0,0000   

zvislý -217,0 -0,0216 -70,2 -0,0114 -72,5 -0,0117 -21,5 -0,0034 2,99 -70,47 
\ 45 2378,2 0,2366 1301,9 0,2106 1316,6 0,2122 1424,4 0,2223 0,78 5,55 
/ 45 -2573,0 -0,2559 -1256,0 -0,2031 -1260,3 -0,2031 -1376,8 -0,2148 -0,01 5,76 

1 2381,1 0,2369 1305,3 0,2111 1320,5 0,2128 1425,1 0,2224 0,82 5,33 

stojina 
predná 

 
 
 2 -2575,9 -0,2562 -1259,4 -0,2037 -1264,2 -0,2038 -1377,5 -0,2150 0,04 5,53 

vodorovný -552,7 -0,0550 -8,9 -0,0014 -76,7 -0,0124 2,6 0,0004 754,93 -128,36 
/ 45 -2720,1 -0,2706 1410,7 0,2282 1418,4 0,2286 1262,6 0,1970 0,20 -13,65 
\ 45 2378,2 0,2366 -1208,6 -0,1955 -1287,8 -0,2076 2313,4 0,3610 6,18 -284,67 

1 2406,6 0,2394 1415,3 0,2289 1425,8 0,2298 3649,1 0,5694 0,39 148,74 

stojina 
zadná 

 
 
 2 -2748,5 -0,2734 -1213,2 -0,1962 -1295,2 -0,2088 -73,1 -0,0114 6,39 -94,19 
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Príloha 4 – Porovnanie pretvorenia segmentu X–07 
 

X-05 X-06 X-07 
  2. skúška tuhosti    
  24.9.2007 10.6.2008 

 

meranie 100% meranie 100% meranie 100% 
Sila N 26181,7 26043,86 16102 26043,86 26049 26043,86 

 Pretvorenie v mikro/m a % 
rez A - 600 mm  

predná vnút.. -2242,8 -0,2231 -1291,3 -0,2089 -2125,50 -0,2125 
zadná vnút.. -2344,5 -0,2332 -1283,4 -0,2076 -2210,90 -0,2210 
vonkajšia -3205,2 -0,3188   0,0000 -3127,30 -0,3127 

pás. horná 

priemer -2597,5 -0,2584   0,0000 -2487,90 -0,2487 
predná vnút.. 2188,4 0,2177 1338,5 0,2165 2166,40 0,2166 
zadná vnút.. 2320,2 0,2308 1380,6 0,2233 2010,80 0,2010 
vonkajšia 3184,5 0,3168   0,0000 3085,60 0,3085 

pás. dolná 

priemer 2564,4 0,2551   0,0000 2420,93 0,2420 
zvislý -446,7 -0,0444 -287,1 -0,0464 -431,46 -0,0431 
\ 45 -757,9 -0,0754 -460,7 -0,0745 -1107,50 -0,1107 
/ 45 659,1 0,0656 524,2 0,0848 786,92 0,0787 
1 762,9 0,0759 618,4 0,1000 824,97 0,0825 

stojina predná 

2 -861,7 -0,0857 -554,9 -0,0898 -1145,55 -0,1145 
zvislý -381,4 -0,0379 -203,4 -0,0329 -653,78 -0,0654 
/ 45 -868,1 -0,0864 528,5 0,0855 660,06 0,0660 
\ 45 866,8 0,0862 -469,0 -0,0759 -284,96 -0,0285 
1 946,7 0,0942 580,3 0,0939 1152,49 0,1152 

stojina zadná 

2 -948,0 -0,0943 -520,8 -0,0842 -777,39 -0,0777 
rez B - 120 mm 

predná vnút.. -2020,0 -0,2009 -1120,3 -0,1812 -1869,10 -0,1869 
zadná vnút.. -1984,7 -0,1974 -1169,7 -0,1892 -1835,70 -0,1835 
vonkajšia -2748,0 -0,2734   0,0000 -2718,10 -0,2718 

pás. horná 

priemer -2250,9 -0,2239   0,0000 -2140,97 -0,2141 
predná vnút.. 1809,3 0,1800 1199,8 0,1941 1615,40 0,1615 
zadná vnút.. 2192,3 0,2181 1347,1 0,2179 2249,80 0,2249 
vonkajšia 3029,4 0,3013   0,0000 2646,40 0,2646 

pás. dolná 

priemer 2343,7 0,2331   0,0000 2170,53 0,2170 
zvislý -367,4 -0,0365 -243,4 -0,0394 -587,04 -0,0587 
\ 45 536,0 0,0533 258,9 0,0419 290,69 0,0291 
/ 45 -811,3 -0,0807 -370,8 -0,0600 -537,62 -0,0538 
1 574,1 0,0571 310,4 0,0502 498,17 0,0498 

stojina predná 

2 -849,4 -0,0845 -422,3 -0,0683 -745,10 -0,0745 
zvislý -489,1 -0,0487 -441,7 -0,0714 -392,01 -0,0392 
/ 45 268,0 0,0267 -271,8 -0,0440 -459,30 -0,0459 
\ 45 -453,2 -0,0451 127,1 0,0206 167,10 0,0167 
1 443,4 0,0441 347,4 0,0562 252,10 0,0252 

stojina zadná 

2 -628,6 -0,0625 -492,1 -0,0796 -544,30 -0,0544 
rez C - 100 mm 

pás. horná vonkajší -2622,9 -0,2609   0,0000 -2585,30 -0,2585 
pás. dolná vonkajší 2730,7 0,2716   0,0000 2542,10 0,2542 

zvislý -217,0 -0,0216 -70,2 -0,0114 -84,65 -0,0085 
\ 45 2378,2 0,2366 1301,9 0,2106 -1953,10 -0,1953 
/ 45 -2573,0 -0,2559 -1256,0 -0,2031 2147,40 0,2147 
1 2381,1 0,2369 1305,3 0,2111 2155,44 0,2155 

stojina predná 

2 -2575,9 -0,2562 -1259,4 -0,2037 -1961,14 -0,1961 
vodorovný -552,7 -0,0550 -8,9 -0,0014 -143,48 -0,0143 
/ 45 -2720,1 -0,2706 1410,7 0,2282 -1754,00 -0,1754 
\ 45 2378,2 0,2366 -1208,6 -0,1955 1764,60 0,1764 
1 2406,6 0,2394 1415,3 0,2289 1770,88 0,1771 

stojina zadná 

2 -2748,5 -0,2734 -1213,2 -0,1962 -1760,28 -0,1760 
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Príloha 5 – Porovnanie napätosti segmentu X–04 
 

 Veličina/Rez  A B C 
 Geometria rezu     
1 Poloha rezu y (mm) 902 322 202 
2 Rameno sily r(mm) 3200 3780 3900 
3 Výška rezu h (mm) 111.5 134.7 135.58 
4 Efekt. výška he (mm) 96.5 111.87 116.97 
5 Kvadr. moment  Jx (mm4) 4244567 5832327 6157416 
6 Plocha hor. pásnice Ah (mm2) 986 1036.24 985.58 
7 Plocha dol. pásnice Ad (mm2) 844.2 846.42 828.26 
8 Hrúbka stojiny t (mm) 3.4 7.8 16.4 
9 Vzdialenosť pásnic- vnútorná h* (mm) 84.8 100.5 104.6 
 Vzdialenosť pásnic- vonkajšia h** (mm) 108 123.25 129.34 
10 Výška ťažiska hd tez (mm) 57.33831 66.69967 69.27759 

Zaťaženie 
11 Pos. sila T (N) 10472 10472 65883.4 
12 Ohyb. moment Mo (Nmm) 33510400 39584160 33205234 

Vypočítané napätia 
13 Ohybové napätie - vonkajší povrch soh-h (MPa) -399.9686 -383.809 -323 
14  soh-d (MPa) 452.6798 452.6924 373 
15 Ohyb. napätie na vnút. str. pásnic so*-h (MPa) -301.2825 -298.971 -271 
  so*-d (MPa) 368.2044 383.1254 312 
16 Ohyb. napätie na vnút. str. pásnic so**-h (MPa) -307.9008     
  so**-d (MPa)       
17 Ťahové napätie hor. pásnice soh (MPa) 352.1887 341.466 288 
 Tlakové napätie dol. pásnice sod (MPa) 411.3457 418.0439 342 
18 Šmykový tok v stojine q (Nm) 108.5181 93.60865 564 
19 Šmykové napätie tau (MPa) 31.9171 12.00111 34,34 

Namerané pretvorenia 
20 Vonkajšia def. hornej pásnice eh (mm/m) -3175.9 -2748 -1844.2 
21 Vnútorná def. dolnej pásnice ed (mm/m) 3156.2 3029 1923.9 
22 Vnútorná def. hornej pásnice eh* (mm/m) -2272.65 -2002 - 
23 Vnútorná def. dolnej pásnice ed* (mm/m) 2299.3 2000.5 - 
24 Hlavná deformácia na stojine e1 (mm/m) 756.4 574.1 1669.2 
25  - predná stojina e2 (mm/m) -852.7 -849.4 -1812.2 
26 Hlavná deformácia na stojine e1 (mm/m) 938.7 443.4 1684.5 
27  - zadná stojina e2 (mm/m) -937.9 -628.6 -1948.4 
 Vypočítané napätia z meraní 
28 Ťahový modul pásnice E (MPa) 125000 125000 125000 
29 Šmykový modul stojiny G (MPa) 7800 7800 7800 
30 Ťahový modul stojiny E (MPa) 16600 16600 16600 
31 Vonkajšie nap. hornej pásnice soh (MPa) -396.9875 -343.5 -230.525 
32 Vonkajšie nap. dolnej pásnice sod (MPa) 394.525 378.625 240.4875 
33 Vnútorné nap. hornej pás soh* (MPa) -284.0813 -250.25   
34 Vnútorné nap. dolnej pásnice sod* (MPa) 287.4125 250.0625   
35 Šmykové nap. stojiny - prednej tau (MPa) 6,2 5,5 13,5 
                                    -zadnej tau (MPa) 7,3 5,4 14,2 

 



Letecký ústav VUT FSI v Brně Hodnotenie životnosti kompozitných konštrukcií 

 

Príloha 6 – Porušenia segmentov krídla 
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Príloha 7 – Konštrukcia kompozitného vrtuľového listu DMP–1 
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