
Simulace tváření kompozitu s termoplastovou matricí 
 
Ing. Josef Křena 
LETOV LETECKÁ VÝROBA,s.r.o. , Beranových 65, Praha 9 – Letňany, (josef.krena@letov.cz) 
 
Abstrakt: 
V úvodu je stručně představeno několik termoplastových matric pro kompozity k náročným aplikacím 
včetně základů technologie zpracování. Příspěvek popisuje použití simulačního SW pro modelování 
tvářecího procesu. Pro určení vstupních parametrů výpočtu byly provedeny vhodné experimenty. 
Modelován byl skořepinový díl tvořící zborcenou plochu, který se vyrábí z rovinného polotovaru jako 
jednodílný - integrovaný. Na základě modelování byl vyroben také prototyp za účelem verifikace a 
korekce vstupních parametrů a metody simulace. Tento integrovaný díl byl vyvinut jako alternativa 
existujícího montovaného dílu ze dvou detailů. Oba typy dílů byly potom také podrobeny komplexu 
mechanických zkoušek pro porovnání jejich tuhostních a pevnostních parametrů.  
 
The characterization of thermoplastic matrix in comparison with thermosetic ones for hi-tech 
application will be introduced. The paper describes using of special SW for simulation of forming 
process. The input parameters have been found by suitable experiments. The aim was to design shape 
of complex integrated part which can be made in one forming shot of the flat composite plate. The real 
prototype was carried out on the basis of simulation to verify the model and input parameters of 
calculation. That integrated part was designed like alternative to current part which consists of two 
details. The block of experiments was performed with all parts to get their strength and stiffness 
characteristics. 
 

Prvním termoplastem s vyššími termomechanickými charakteristikami, který začal být používán 
jako matrice je PEEK. To bylo v 80tých letech, kdy se hledala náhrada za termosetová pojiva s tehdy 
velmi nízkou rázovou odolností. Technologie zpracování PEEK je však velmi obtížná a materiál je 
relativně drahý. Určité aplikace byly v té době pouze na vojenských letounech.  

V roce 1989 se začal používat Polyeterimid (PEI). Jeho výhodou jsou výborné mechanické 
vlastnosti a nehořlavost, ale nevýhoda je v nižší chemické odolnosti.  

Dalším termoplastem, který se začal používat v roce 1997 byl Polyfenylensulfid (PPS) vyznačující 
se dobrou zpracovatelností. 

Nejnovějším materiálem používaným od roku 2003 je Polyeterketonketon (PEKK). Ten přináší 
výborné termomechanické charakteristiky při dobré zpracovatelnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 1. Třídění termoplastů 
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Teplota 

skelného 

přechodu 

Teplota 

tavení 

Teplota 

zpracování 

Typ pojiva Značení 

°C °C °C 

Typ morfologie 

Polyfenylensulfid PPS 88 285 329-343 Semikrystalický 

Polyeterimid PEI 218 -- 316-360 Amorfní 

Polyetereterketon PEEK 143 345 382-399 Semikrystalický 

Polyeterketonketon PEKK 156 310 327-360 Semikrystalický 

Tabulka 1. Teplotní vlastnosti vybraných termoplastů 

Kvalitativně se termoplasty dělí na amorfní a semikrystalické (viz obrázek 1). Jejich chování při 
zvyšování teploty je velmi rozdílné. Semikrystalický termoplast (např. PPS) má stav s nejnižší energií, 
pokud je v semikrystalickém stavu. Takový stav je vždy směsí krystalické a amorfní fáze. Pokud je 
výchozí stav PPS amorfní, tak při ohřevu měkne již při cca 90°C, ale již při 120°C se rozbíhá 
krystalizace, která nastoluje mechanicky velmi stabilní stav, který se udržuje až do teploty tavení, 
které počíná od teploty 250°C. Při teplotě 300°C je již plast zcela roztavený. Při následném 
ochlazování materiál postupně tuhne s náhodnou strukturou, která se pak od určité teploty začíná 
organizovat do krystalů. To však závisí na rychlosti ochlazování. Při vysoké rychlosti se krystalizace 
nestačí rozvinout a materiál zůstává amorfní. Pro konstrukci je samozřejmě vhodný stav 
semikrystalický. 
 
Polotovarem je podobně jako v případě prepregu u termosetů opět výztuž, která má na sobě nanesenou 
matrici. To může být provedeno různou formou.  

1)  Semipreg je výztuž, která je částečně prosycena matricí. To je však obtížná operace, protože 
v porovnání s termosetovou pryskyřicí má termoplast podstatně vyšší viskozitu. Někdy se volí 
elektrostatické nanášení malých částic pojiva na tkaninu, jindy se položí na tkaninu fólie a pak se 
zalisuje. 

2)  Pro méně náročné apliace se používá tkanina z výztuže, která má ve vazbě rovněž pramence 
termoplastu. 

3)  Dalším často používaným polotovarem je kompaktní rovná monolitní deska, která již má 
předepsanou skladbu vrstev a pouze se následně tváří za tepla. 

Pro letecké aplikace je kvalifikován zatím pouze polotovar posledního typu, a proto se vývoj 
popisovaný v této přednášce zabýval technologií zpracování právě deskových polotovarů.  

Základní princip technologie sestává ze dvou kroků. V prvním se materiál předehřeje do 
plastického stavu a v druhém se provede jeho tváření ve formě sestávající z negativního a pozitivního 
dílu. Oba díly formy mohou být kovové nebo jeden z nich může být z tepelně odolné pryže. 

 
 
 
 
 
 
 
         Ohřev          Přenos do formy          Lisování 
 
Obrázek 2. Schéma tvářecího procesu 
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Tvářecí mechanismus je dán zejména dvěma deformacemi. Prvním jsou interlaminární posuvy 
mezi sousedními vrstvami (viz obr. 3).  

Ohybová tuhost jedné výztužné 
vrstvy v plastickém stavu je zanedbatelná, 
protože je dána zejména ohybovou tuhostí  
jednotlivých vláken. Takže k ohybu laminátu  
postačí poměrně malé síly, protože vrstvy  
mohou mezi sebou snadno klouzat.  

Druhým mechanismem je intralaminární  
smyková deformace v rovině vrstvy, která je      Obrázek 3. Ohyb vrstev s interlaminárním posuvem 
významně ovlivněna orientací vláken ve vrstvě.  
 

    Dva krajní případy orientace 0°a 45°jsou 
znázorněny na obr. 4. Je zřejmé, že smyková deformace 
elementu s orientací 0°je celkem snadná. Existuje však 
určitý úhel γLOCK, kdy už na sebe pramence osnovy a 
útku dolehnou a smyková tuhost se prudce zvýší. Při 
orientaci 45°je však smykové napětí elementu 
zachyceno tahem a tlakem vláken, a tuhost je oproti 
předchozímu případu řádově vyšší. 
     Tváření kompozitů vyztužených tkaninovými 
vrstvami může probíhat tedy kombinací těchto dvou 
mechanismů a ostatní jsou nevýznamné. Je zřejmé, že 
při tváření laminátu složeného z vrstev 0°a 45° by se 
každá z vrstev separátně tvářela jinak a interlaminární 
posuvy to částečně umožňují. 

 
Obrázek 4. Smyková deformace elementu s orientací výztuže 0°a 45° 
 
Na rozdíl od tváření plechů není prakticky možná deformace tahová, protože modul pružnosti 

vláken se při teplotě tváření nemění.  
Tváření rozvinutelných tvarů není technologicky příliš obtížné a přípravek lze navrhnout pouze na 

základě zkušeností. Je však známo, že aplikace kompozitu je efektivní, pokud se konstruktérovi podaří 
dosáhnout vyšší stupeň integrace, tedy minimální počet následného spojování detailů do sestavy. To 
však obvykle vede ke složitějšímu a nerozvinutelnému tvaru. Pilotním projektem tohoto druhu je 
konkrétní níže popsaný případ. 

Zákazník požadoval pro montáž kompozitového trupu spojovací prvek (dále styčník), který navrhl 
ze dvou rozvinutelných detailů. Verze integrovaná byla nerozvinutelná a tudíž technologicky 
riskantní.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 5. Montovaná a integrovaná varianta styčníku 
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U integrovaného dílu nesmí dojít ke vzniku přeložek, což jsou zalisované vlny výztuže. Je tedy 
nutné, aby zborcená plocha vznikla výše popsanými mechanismy a nikoli zvlněním vrstev. Protože 
forma je poměrně nákladná finančně i časově, je efektivní použít vhodný simulační SW pro lisovací 
proces.  

Pro pilotní projekt jsme použili PAM-FORM od firmy ESI Group (Francie) a simulace byly 
provedeny ve spolupráci s firmou Mecas ESI (Plzeň).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 6. Postup vývoje integrovaného dílu 
 
Blokové schéma popisuje kroky přípravy vstupních parametrů pro simulaci, vlastní výpočet, 

výrobu a konstrukci formy podle optimálního tvaru, výrobu prototypu a konečně i jeho mechanické 
zkoušky.  

Pro simulaci tváření jsou nejdůležitějšími charakteristiky dvou zmíněných mechanismů při tvářecí 
teplotě. Tyto hodnoty musely být zjištěny experimentálně.  

Interlaminární smyk byl vyhodnocován z měření závislosti síly a posuvu mezi vrstvami konstantní 
rychlostí v teplotní komoře. Dalším experimentem bylo sledování průhybu nosníku na dvou 
podporách zatíženého pouze vlastní hmotností při postupném zvyšování teploty. Při teplotě tváření 
došlo k samovolnému průhybu. Oba experimenty byly rovněž simulovány pomocí SW a sloužily pro 
nalezení vhodné metody modelování a prvotnímu ověření materiálových vlastností.  

Pro intralaminární mechanismus byla experimentálně stanovena hodnota γLOCK, smykovým 
namáháním monovrstvy. Pro náš případ výztuže bylo naměřena hodnota 37°.  

Kromě experimentálně stanovených charakteristik byla stanovena velká řada dalších na základě 
materiálového listu a zkušeností.  

Do jedné formy se uvažovalo umístění dvou zrcadlových kusů dílu z důvodů symetrie i 
produktivity práce. Více než deset řešených variant se odlišovalo vzájemnou pozicí obou dílů, jejich 
natočením vůči horizontální rovině, tvarem okraje formy, rozměrem a tvarem polotovaru lisovaného 
materiálu. Optimalizačními ukazateli bylo místo a velikost vln, velikost vnitřního pnutí vzniklého 
tvářením a spotřeba materiálu.  

Optimální lisovací plocha byla použita pro konstrukci pomocí CATIA a následně byla vyrobena 
forma. V ní se vylisovaly prototypy, které byly analyzovány pomocí ultrazvukové metody NDT. 
Nebyl nalezen žádný defekt.  

V jednom místě se objevovala malá vlna výztuže, na základě čehož byl zpřesněn model. Dosáhlo 
se tím pak lepší shody výsledku simulace se skutečným prototypem.  
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Obrázek 7 Zobrazení sítě lisovaného tvaru a napjatosti ve vrstvě 
 
Do mechanických zkoušek byly zahrnuty dva prototypy integrované a dva sériové montované. 

Zatěžovací schema mělo modelovat zatížení dílu v sestavě trupu a osamělé síly byly zavedeny do míst 
mechanických spojů styčníku s trupem. První krok zkoušky bylo statické zatížení na úroveň početního 
zatížení (maximální možné zatížení v provozu zvýšené součinitelem bezpečnosti). Potom následovalo 
cyklické zatížení (Fmax = 0,5Fpoč, R = 0,1) při teplotě 70°C bez vlivu vlhkosti. Poslední krok byla 
opět statická zkouška znovu na úroveň početního zatížení a dále až do lomu. Po vyhodnocení 
kritického místa, které bylo u obou variant stejné, byl druhý díl před zkouškami každé varianty navíc 
rázově v daném místě poškozen pádem závaží o energii 20 J. 

Vyhodnoceny byly také posuvy pomocí systému Aramis po celé ploše styčníku. Díky tomu byla 
vypočtena tuhost obou variant. Výsledky jsou přehledně uvedeny v obr.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8. Charakteristiky montovaného a integrovaného styčníku 
 
Je zřejmé, že obě varianty styčníku splnily požadavek pevnosti, avšak integrované provedení je ve 

všech vyhodnocených parametrech lepší. Ještě větší přínosy se objevují ve snížení pracnosti a spotřebě 
materiálu.  

Pilotní projekt prokázal, že použití pokročilého SW pro simulaci lisovacího procesu může vést 
k významným technickým i ekonomickým přínosům tvarově složitějších dílů. Ještě dlouhou dobu 
bude cena kompozitů vyšší než kovů, ale právě integrací je možné náklady na kompozitový díl 
podstatně snížit, k tomu je však nutná kvalitní konstrukce i technologie. 
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