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Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov
Oblasť techniky
Predkladaný

vynález

sa

týka

výrobného

procesu

kompozitných

výrobkov.

Kompozitné výrobky sú zhotovené z viacvrstvového stohu materiálov, ktoré sú
spevnené pomocou pôsobenia súbežného tlaku a tepelného obehu. Kompozitné
výrobky môžu poskytnúť balistickú ochranu a/alebo konštrukčnú výstuž, pričom
uvedený viacvrstvový stoh zahŕňa okrem iného monolitickú keramiku, lepiace
membrány a monovrstvy, ktoré obsahujú výstužné vlákna a základný materiál.
Doterajší stav techniky
Výrobky odolné voči projektilom, zvyčajne nazývané obrnenie, sú vyrobené zo
špeciálnych materiálov pomocou rozličných metód na zabránenie perforácii
projektilmi, ako sú guľky a úlomky.
Balistické osobné ochranné prostriedky (OOPP), ktoré sa bežne označujú ako
brnenie, zahŕňajú prilby a vesty, ktoré obsahujú „mäkké“ pružné pancierové vložky a
„tvrdé“ tuhé pancierové vložky. Brnenie sa používa aj na ochranu cestujúcich a
zariadení v pozemných, námorných a leteckých vozidlách.
Pevné pancierové vložky, známe ako ochranné balistické vložky SAPI (z ang. Small
Arms Protective Inserts), sú navrhnuté tak, aby chránili proti strelám zo zbraní s
vysokou rýchlosťou a čo sa týka používaných materiálov a konštrukčných techník, sú
podobné helmám a obrneniu vozidiel. Hoci sú SAPI dostupné vo viacerých úrovniach
ochrany, existujú dve základné konfigurácie.
Prvou z nich sú SAPI zo 100 % kompozitu na báze vlákien, ktoré sú určené na
ochranu proti „mäkkým“ olovom plneným celoplášťovým strelám (FMJ) (príkladom je
USA NIJ 0101.04 stupeň III – 6 zásahov nábojom 7,62 x 51 mm NATO FMJ). Druhou
sú vrstvené SAPI, ktoré obsahujú keramickú striekanú vrstvu na ochranu pred
priebojnými strelami (AP), ktoré obsahujú tvrdé priebojné materiály (príkladom je
USA NIJ 0101.04 stupeň IV – 1 zásah nábojom 30,06 M2 AP).
100 % kompozitné SAPI na báze vlákien môžu byť vyrobené z materiálu, ako je
para-aramid (napríklad Kevlar® alebo Twaron®) alebo polyetylén s ultravysokou
molekulovou hmotnosťou (UHMWPE) v kombinácii s vhodným systémom živicovej
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matrice. Materiály sú komerčne dostupné ako vopred impregnované (často
označované ako „pre-preg“) živicovou matricou (ako sú produkty Dyneema® HB a
Spectra Shield®) na zjednodušenie tohto štádia.
Tradičná výrobná technika SAPI zo 100 % kompozitu na báze vlákien sa bežne
označuje ako „vysokotlakové axiálne lisovanie“, ktoré vyžaduje, aby sa materiál
vopred impregnovaný materiál, ako je výrobok Dyneema® HB, narezal do
požadovaného tvaru a naskladal na seba. Stoh je potom umiestnený medzi
zapadajúcou dvojicou kovových razidiel umiestnených v axiálnom lise a stlačený
súbežne s pôsobením tepla (z elektrických ohrievacích prvkov alebo cirkuláciou
horúceho oleja cez kovové razidlá), aby vyhovoval vopred určenému tlaku a
tepelnému obehu. Kompresia sa zastaví až po dostatočnom ochladení materiálu.
Pokiaľ je to potrebné, SAPI sa pokryje textíliou, ktorá je prilepená kontaktným
lepidlom.
Je známe, že pri tomto type brnenia sa spevňovanie pri vyššom tlaku rovná vyššiemu
balistickému výkonu. Spoločnosť DSM, výrobcovia produktov Dyneema® HB
špecifikujú, že ich materiál musí byť spevňovaný pôsobením axiálneho tlaku
najmenej 180 bar, ale ideálne 350 bar na zvýšenie výkonu približne o 10 To
znamená, že na výrobu jedinej SAPI s rozmermi 25,4 × 30,48 cm (10 × 12 palcov) je
potrebný aspoň 140 t lis, ale ideálne 270 t. Preto ak je potrebný štvorcový meter
brnenia, je treba 3,570 t lis na spevnenie materiálu pri tlaku 350 bar. Takéto lisy sú
drahé a nie bežné. Keďže lisy vyvíjajú tlak v axiálnom smere, spevňovanie výrobkov,
ktoré majú iný než plochý tvar vytvára tlakové gradienty a nekonzistentné úrovne
spevnenia. Plochejšie tvary minimalizujú tento efekt, avšak také predmety ako prilby
sú značne ovplyvnené nerovnomerným spevnením.
Zachytenie vzduchu v axiálne lisovanom SAPI je problém. Je bežné vyžadovať 50 až
200 vopred impregnovaných vrstiev na výrobu SAPI, ktorá spĺňa normu USA NIJ
0101.04 stupeň III. Keď sa vopred impregnované vrstvy nastohujú a stlačia, vzduch
sa zachytí medzi vrstvami a stláča sa, aby sa objavil ako bubliny, ktoré indikujú
oblasti odvrstvenia po odstránení z lisu. Na vyriešenie tohto problému sa tlak musí
zvyšovať postupne, avšak to nie je ideálne a predlžuje to čas cyklu.
Vysokými nákladmi spojenými s konvenčným stláčaním SAPI sú nástroje. Na všetky
geometrie, ktoré sa majú vyrábať sa vyžadujú pevné súpravy zhodných kovových
razidiel. Ak je lis dostatočne veľký na spracovanie viacerých SAPI, potom sú
potrebné viaceré sady nástrojov. Okrem súprav razidiel sú potrebné aj chladiace a

3
vyhrievacie platne. Výrobná rýchlosť pre tento typ SAPI je pomalá, pretože celý
materiál musí dosiahnuť konzistentnú teplotu a neobsahovať lokálne „horúce miesta“,
ktoré by mohli materiál natrvalo poškodiť. Typický čas cyklu je približne 45 minút na
SAPI podľa normy USA NIJ 0101.04 stupeň III.
Tradičným spôsobom výroby vrstvenej SAPI obsahujúcej keramicky striekanú vrstvu
je spojenie monolitickej keramickej dlaždice s prednou plochou axiálne lisovaného
100 % kompozitného „podložia“ na báze vlákien. Ako adhezívny materiál sa zvyčajne
používa živica alebo elastomérna zlúčenina a zostava sa pri vytvrdzovaní upína do
vákuového vaku. Vákuový vak zabezpečuje rovnomernú upínaciu silu pri takmer
atmosférickom tlaku. Pokiaľ je to potrebné, vrstvená SAPI sa pokryje textíliou, ktorá
je prilepená kontaktným lepidlom.
Tento typ vrstvenej SAPI je časovo náročný na výrobu a môže trpieť značnou
nekonzistenciou v rámci hrúbky. Zvyčajne všetka keramika vypaľovaná v peci
vykazuje deformácie, za niektorých okolností ide o viac ako 3 mm. Keďže je 100 %
kompozitné „podložie“ na báze vlákien tvarované presnými obrábacími razidlami a
minimálne sa ohýba, rozdiel v geometrii medzi keramickou dlaždicou a „podložím“ je
vyplnený prebytočným adhezívnym prostriedkom. To zvyšuje váhu a znižuje
balistický výkon.
Ďalšou tradičnou metódou výroby vrstvenej SAPI je dávkový proces, ktorý využíva
autokláv. Priemyselné autoklávy sú tlakové nádoby používané na spracovanie častí a
materiálov, ktoré vyžadujú vystavenie zvýšenému tlaku a teplote. Zvyčajne sa za
keramickou dlaždicou nachádza vrstva vopred impregnovaného materiálu s
intervenčnou vrstvou adhezívneho filmu alebo kompozitu. Zostava sa potom obalí
plastovou odvíjacou fóliou a umiestni sa do teplom zataviteľného vákuového vaku. Z
vaku sa potom vysaje vzduch a utesní sa. Tento proces prekonáva problémy spojené
so zachytením vzduchu, ktoré sa vyskytujú pri axiálnom lisovaní a upína zostavu v
celku tak, aby sa umožnila manipulácia bez posunu zarovnania. Naplnené vákuové
vaky sa vložia do autoklávu, ktorý je natlakovaný, typicky na 6 až 20 bar, použitím
vzduchu alebo inertného plynu a zahrievaný tak, aby vyhovoval vopred určenému
tlaku a tepelným cyklom. Po dostatočnom čase pri zvýšenej teplote sa autokláv
ochladí pri súčasnom udržiavaní tlaku. Ak sa teplota primerane zníži, tlak sa uvoľní.
Pokiaľ je to potrebné, vrstvená SAPI sa pokryje textíliou, ktorá je prilepená
kontaktným lepidlom.
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Hlavným nedostatkom tohto postupu je nízky tlak spevňovania kompozitu. Autoklávy
sú skôr zariadenia na stlačený vzduch (plnené plynom) než hydraulické (plnené
kvapalinou) a podliehajú prísnym bezpečnostným predpisom. Typické prevádzkové
tlaky, ktoré používajú autoklávy sa vo všeobecnosti pohybujú v rozmedzí od 6 do 20
bar, čo je značne pod minimálnymi (180bar) a požadovanými (350bar) spevňovacími
tlakmi navrhnutými spoločnosťou DSM, výrobcami výrobkov Dyneema® HB. Na
kompenzáciu takéhoto spevňovania pri nízkom tlaku sa na dosiahnutie balistického
výkonu používa kompozit navyše; toto však zvyšuje náklady, hmotnosť a hrúbku.
Vysokotlakové zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov je známe z
patentového spisu č. US7862323B2, ktorý opisuje lis s tlakovou komorou naplnenou
v podstate nestlačiteľným médiom, pričom médium čiastočne obklopuje elastomérnu
nádobu naplnenú v podstate nestlačiteľnou tekutinou, ktorá je vo fluidnej komunikácii
so stlačeným zdrojom tej istej tekutiny. Formovacia doska a obrobok sú umiestnené v
komore a v tlakovom styku s uvedeným v podstate s nestlačiteľným médiom. Tlaková
komora je vybavená tlakovým vekom, pričom formovacia doska formy a obrobok sú
umiestnené na veku. Ďalej sú k dispozícii dva samostatné kvapalinové okruhy s
vykurovacím a chladiacim systémom pre prívod ohrievacích a chladiacich kvapalín
do tvarovacej dosky. Systém prípravy kompozitných výrobkov so štyrmi membránami
nie je súčasťou opisu.
Cieľom predkladaného vynálezu je prekonať alebo aspoň podstatne zmierniť
nevýhody a nedostatky doterajšieho stavu techniky.
Ďalším cieľom vynálezu je znížiť výrobný čas kompozitných výrobkov.
Ďalším cieľom vynálezu je zvýšiť kompozitnú účinnosť výrobku prostredníctvom
zlepšeného balistického výkonu a/alebo zníženej hmotnosti.
Podstata vynálezu
Podľa uskutočnení predkladaného vynálezu sa poskytuje zariadenie na spevňovanie
kompozitných výrobkov na vyvíjanie tlaku a tepelných cyklov na účely spevnenia
kompozitného výrobku, pričom toto zariadenie zahŕňa:
spracovaciu tekutinu;
spracovací diel na kompozitné výrobky, ktorý obsahuje:
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otvor na uľahčenie nakladania a vykladania;
najmenej jeden otvor na spracovaciu tekutinu, ktorý umožňuje priechod
spracovacej tekutiny dovnútra a von a uľahčuje cirkuláciu;
tlakovací systém spracovacej tekutiny, ktorý má prostriedky na zvýšenie
alebo zníženie tlaku spracovacej tekutiny:
cirkulačný systém spracovacej tekutiny;
ohrievací systém spracovacej tekutiny;
chladiaci systém spracovacej tekutiny;
riadiaci systém procesu, ktorý zahŕňa:
prostriedky na riadenie ohrievacieho systému spracovacej tekutiny a
chladiaceho systému spracovacej tekutiny;
prostriedky na riadenie tlakovacieho systému spracovacej tekutiny;
systém prípravy kompozitných výrobkov, ktorý zahŕňa:
uzatvárateľnú

membránu

na

oddelenie

kompozitného

výrobku

a

spracovacej tekutiny;
uzatvárateľnú membránu na udržiavanie kompozitného výrobku pod
tlakom

na

hodnote

pod

atmosférickým

tlakom

pred

pôsobením

vonkajšieho tlaku spracovacej tekutiny;
membránu na tlmenie kompozitného výrobku;
membránu na odolávanie adhézii ostatných membrán k vonkajšiemu
povrchu kompozitného výrobku.
Cirkulačný systém spracovacej tekutiny prednostne obsahuje cirkulačné zariadenie
na cirkuláciu spracovacej tekutiny pri zvýšenom tlaku.
Ohrievací systém spracovacej tekutiny prednostne obsahuje ohrievacie zariadenie na
ohrev spracovacej tekutiny.
Chladiaci systém spracovacej tekutiny prednostne obsahuje chladiace zariadenie na
chladenie spracovacej tekutiny.
Spracovacou tekutinou je prednostne silikónový olej.
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Spracovací diel na kompozitné výrobky má prednostne kovovú konštrukciu.
Spracovací diel na kompozitné výrobky má prednostne valcovitý tvar s otvorom na
jednom konci.
Tlakovací systém spracovacej tekutiny prednostne používa hydraulicko-hydraulickú
alebo vzduchovo-hydraulickú čerpaciu technológiu.
Cirkulačný systém spracovacej tekutiny prednostne používa hydraulicko-hydraulickú
alebo vzduchovo-hydraulickú čerpaciu technológiu.
Ohrievací systém spracovacej tekutiny prednostne používa elektrické odporové prvky
chránené pred vysokým tlakom kovovou trubicou.
Chladiaci systém spracovacej tekutiny je prednostne zostavou prevažne rebrovaných
kovových trubíc.
Uzatvárateľná membrána, ktorá kompozitný výrobok izoluje pred spracovacou
tekutinou je prednostne uzatvárateľná membrána, ktorá kompozitný výrobok udržiava
pod tlakom na hodnote pod atmosférickým tlakom pred pôsobením vonkajšieho tlaku
spracovacej tekutiny a je to teplom zataviteľné plastové vrecko.
Membrána, ktorá tlmí kompozitný výrobok je prednostne membrána, ktorá bráni
nežiaducej adhézii ku kompozitnému výrobku a je to silikónová fólia alebo materiál s
polytetrafluóretylénovým povlakom.
Predkladaný vynález sa tiež môže použiť na spevnenie hotových alebo nevypálených
kompozitných výrobkov zo zmesí alebo kalov. Hotové výrobky sú viazané matricou,
ktorá pôsobí ako spojivo výstuží, ako sú častice, vlákna a nanotrubice po tlakovom a
tepelnom cykle. Nevypálené kompozity sú viazané matricou po tlakovom a tepelnom
cykle s dostatočnou silou na umožnenie ďalšieho spracovania, ako je napríklad
vysokoteplotné spekanie.
Prehľad obrázkov na výkresoch
Súčasťou tejto špecifikácie sú uvedené sprievodné výkresy, ktoré znázorňujú jedno
alebo viac uskutočnení a ktoré spolu s opisom vynálezu slúžia na objasnenie
princípov a uplatnení tohto vynálezu. Na výkresoch:
Obr. 1. znázorňuje základnú blokovú schému systému na výrobu kompozitných
výrobkov podľa vynálezu.
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Obr. 2. znázorňuje zloženie surovín zostavených na výrobu ochrannej
balistickej vložky (SAPI).
Obr. 3. znázorňuje zloženie surovín pripravených na výrobu ochrannej
balistickej vložky (SAPI).
Obr. 4. znázorňuje spracovací diel na kompozitné výrobky.
Obr. 5. znázorňuje ohrievací systém spracovacej tekutiny.
Obr. 6. znázorňuje chladiaci systém spracovacej tekutiny.
Obr. 7. znázorňuje tlakovací systém spracovacej tekutiny.
Obr. 8. znázorňuje cirkulačný systém spracovacej tekutiny.
Obr. 9. znázorňuje riadiaci systém procesu.
Obr. 10. znázorňuje typický vopred určený tlakový cyklus.
Obr. 11. znázorňuje typický vopred určený tepelný cyklus.
Popis vynálezu
Uskutočnenia sú v tomto dokumente opísané v kontexte procesu výroby
kompozitných výrobkov. Odborníkovi na príslušnú oblasť bude zrejmé, že nasledujúci
podrobný opis je iba príkladný a nie je mienený ako obmedzujúci. Ďalšie
uskutočnenia predkladaného vynálezu ľahko napadnú odborníkom v oblasti, ktorí
majú prístup k tomuto opisu. Teraz budú podrobne opísané uplatnenia uskutočnení
predkladaného vynálezu, ktoré sú znázornené na sprievodných výkresoch. Na
všetkých výkresoch a v podrobnom opise budú použité rovnaké referenčné čísla s
odkazom na rovnaké alebo podobné časti.
Všeobecný popis systému a procesu podľa vynálezu
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Obr. 1 znázorňuje základnú blokovú schému systému na výrobu kompozitných
výrobkov podľa vynálezu, všeobecne označeného číslom 100, ktorý obsahuje
spracovací

diel

na

kompozitné

výrobky

101, zásobník

na

spracovaciu

tekutinu 102, systém prenosového čerpadla na spracovaciu tekutinu 103, tlakovací
systém

spracovacej

tekutiny

104, cirkulačný

systém

spracovacej

tekutiny

105, ohrievací systém spracovacej tekutiny 106, chladiaci systém spracovacej
tekutiny 107, spracovaciu tekutinu 108 and riadiaci systém procesu 109.
Na obr. 2 je znázornené zloženie surovín zostavených na výrobu ochrannej
balistickej vložky (SAPI), všeobecne označené číslom 200. Zostava surovín 200
môže typicky obsahovať, ale neobmedzuje sa na, monolitickú keramickú dlaždicu
201, jednu alebo viac vrstiev vlákien vopred impregnovaných živicou 202
umiestnených nad monolitickou keramickou dlaždicou 201, jednu alebo viac vrstiev
vopred impregnovaných vlákien alebo adhezívnu fóliu 203 umiestnenú pod
keramickou dlaždicou 201 a pred značným stohom podkladových vrstiev vopred
impregnovaných vlákien 204. Vrstvy materiálu sú dočasne pevne spojené lepiacou
páskou 205 alebo tavným lepidlom. Okolo spojitého stohu materiálov je membrána z
roztiahnutej, farebnej, pórovitej krycej tkaniny 206. Okolo krycej tkaniny 206 je vrstva
tesniacej membrány 207.
V rámci SAPI táto tvrdá, krehká monolitická keramická dlaždica 201 slúži na
fragmentáciu a narušenie projektilov pri náraze. Medzi typické keramické materiály
patrí silikónový karbid, karbid boritý a oxid hlinitý. Jedna alebo viacero vrstiev vopred
impregnovaných vlákien 202 umiestnených nad keramickou dlaždicou slúži ako
trieštiaca vrstva na podporu a zadržanie monolitickej keramickej dlaždice 201 počas
a po náraze projektilu. Typické materiály na trieštiacu vrstvu sú para-aramidové
alebo sklené vlákna zosilnené epoxidovou alebo fenolovou živicou.
Jedna alebo viacero vrstiev vopred impregnovaných vlákien 203 označovaných ako
spevňujúca membrána alebo adhezívna fólia 203 a umiestnených za monolitickou
keramickou dlaždicou 201 funguje tak, aby dôkladne viazali značnú vrstvu podkladu
204 k monolitickej keramickej dlaždici 201. Typické tenkovrstvové lepidlá zahŕňajú
polyuretány a polyolefíny a typické spevňujúce membrány zahŕňajú para-aramidové,
sklené alebo uhlíkové vlákna zosilnené epoxidovou alebo fenolovou živicou.
Membrána z roztiahnutej, farebnej, pórovitej krycej tkaniny 206 slúži ako krycia vrstva
SAPI. Môže sa aplikovať naťahovaním, upínaním a tepelnou fúziou prednej a zadnej
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membrány po obvode SAPI. Roztiahnutie krycej vrstvy 206 počas aplikácie
minimalizuje hmotnosť a zabezpečuje geometrickú konformitu. Typické materiály na
výrobu krycej vrstvy 206 zahŕňajú látky zložené z nylonu (90 %) a elastanu (10 %).
Vrstva lepiacej fólie 207 slúži na spojenie a utesnenie krycej tkaniny 206 vzhľadom
na

vrstvy

materiálov, ktoré sú dočasne pevne spojené lepiacou

páskou

205. Tesniaca membrána 207 je zvolená tak, aby bola kompatibilná so špecifickým
súbežným tlakom a tepelným cyklom procesu a poskytla SAPI požadovanú
environmentálnu ochranu. Typické tesniace membrány zahŕňajú polyuretány a
polyolefíny.
Pred výrobou SAPI sa zostava surovín 200 pripraví tak, ako je znázornené na obr.
3. Zostava surovín 200 sa umiestni do plastového vrecka 302, ktoré je obrúbené
silikónovou membránou 301. Silikónová membrána 301 slúži na tlmenie a ochranu
plastového vrecka 302 pred zostavou surovín 200 a bráni adhézii vrstvy lepiacej fólie
207 k plastovému vrecku 302. Plastové vrecko 302 sa potom umiestni do vákuovej
komory 304, ktorá obsahuje teplom tesniace tyče 303. Z komory 304 sa vysaje
vzduch a po určitom čase sa plastové vrecko 302 utesní teplom tesniacimi tyčami
303.
Tlak v komore 304 sa potom vyrovná na atmosférický tlak a utesnené plastové
vrecko 302 sa odstráni. Tento spôsob prípravy zostavy surovín 200 na spracovanie
odstraňuje vzduch z plastového vrecka 302 a umožňuje zostavenie surovín 200 bez
stlačenia vonkajších povrchov plastového vrecka 302, ktoré by obmedzilo účinnosť
odstraňovania vzduchu. Odstránenie vzduchu z plastového vrecka 302 je
nevyhnutné na dosiahnutie účinného spevnenia počas spracovania. Plastové vrecko
302 je utesnené, aby zostavu surovín 200 izolovalo pred spracovacou tekutinu 108 a
zachovala sa neprítomnosť vzduchu v plastovom vrecku 302.
Spracovanie SAPI sa odohráva v systéme na výrobu kompozitných výrobkov podľa
vynálezu, ktorý je všeobecne označený číslom 100. Zatvorené plastové vrecko 302
sa umiestni do spracovacieho dielu 101, ktorý sa následne utesní. Spracovacia
tekutina

108

sa

presunie

zo

zásobníka

na

spracovaciu

tekutinu 102

pomocou systému prenosového čerpadla na spracovaciu tekutinu 103, aby sa naplnil
spracovací

diel

101

tekutiny 106, chladiaci

na kompozitné výrobky, ohrievací
systém

spracovacej

tekutiny 107,

systém spracovacej
tlakovací

systém

spracovacej tekutiny 104, cirkulačný systém spracovacej tekutiny 105 a všetko
súvisiace potrubie.
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Zásobník na spracovaciu tekutinu 102 a systém prenosového čerpadla na
spracovaciu tekutinu 103 sa potom odizolujú, aby tlakovaciemu systému spracovacej
tekutiny 104 riadenému riadiacim systémom procesu 109 umožnili zvýšiť okolitý tlak
spracovacej tekutiny 108, typicky na 100 bar. Cirkulačný systém spracovacej tekutiny
105 sa potom aktivuje, aby stlačenú spracovaciu tekutinu 108 cirkuloval cez
spracovací diel 101 na kompozitné výrobky a ohrievací systém spracovacej tekutiny
106. Ohrievací systém spracovacej tekutiny 106 sa potom aktivuje a je riadený
riadiacim systémom procesu 109, aby dosiahol a udržiaval želanú teplotu
spracovacej tekutiny 108, typicky 125 °C. Tlakovací systém spracovacej tekutiny 104
zodpovedá za tepelnú rozťažnosť spracovacej tekutiny 108. Po procesoch tepelného
ohrevu a zotrvania riadiaci systém procesu 109 prepne cirkuláciu spracovacej
tekutiny 108 tak, aby zahŕňala chladiaci systém spracovacej tekutiny 107 a vylúčila
ohrievací systém spracovacej tekutiny 106.
Tlakovací systém spracovacej tekutiny 104 zodpovedá za tepelné zmrštenie
spracovacej tekutiny 108. Riadiaci systém procesu 109 zastaví cirkulačný systém
spracovacej tekutiny 105, keď sa spracovacia tekutina 108 ochladí na požadovanú
teplotu, typicky 45 °C a potom riadi tlakovací systém spracovacej tekutiny 104 s
cieľom znížiť okolitý tlaku spracovacej tekutiny 108 na atmosférický tlak. Zásobník na
spracovaciu tekutinu 102 a systém prenosového čerpadla na spracovaciu tekutinu
103 sa potom spoja a systém prenosového čerpadla na spracovaciu tekutinu 103 sa
použije na prenos všetkej spracovacej tekutiny 108 do zásobníka na spracovaciu
tekutinu 102. Spracovací diel 101 sa otvorí a utesnené plastové vrecko 302 sa
odstráni, otvorí a vyberie sa jeho obsah. Silikónová membrána 301 sa oddelí od
zostavy surovín 200, z ktorej je teraz hotová SAPI, spevnená súbežným tlakom a
tepelným cyklom.
Spracovacou tekutinou 108 je médium, ktoré má minimálnu stlačiteľnosť, minimálnu
toxicitu a reaktivitu, vysokú teplotu varu, praktickú viskozitu a vysokú tepelnú
vodivosť. Systém na výrobu kompozitných výrobkov, ktorý je všeobecne označený
číslom 100 používa ako spracovaciu tekutinu 108 nereaktívny polydimetylsiloxan
(silikónový olej), získaný od spoločnosti Wacker Chemie AG, Nemecko pod názvom
„WACKER® AK100“. „WACKER® AK100“ je číra, bezfarebná kvapalina bez
zápachu, s viskozitou približne 100 mm2/s pri izbovej teplote a bodom vzplanutia nad
275 °C (ISO 2592). Austrálsky bezpečnostný list výrobcu udáva materiál ako látku,
ktorá nie je nebezpečná (podľa kritérií NOHSC) a ako tovar, ktorý nie je nebezpečný
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(podľa austrálskeho kódexu nebezpečných tovarov). Zistilo sa, že „WACKER®
AK100“ neposkytuje takmer žiadnu mazivosť a pri zvýšenej teplote trpí podstatným
znížením viskozity.
Spracovacím dielom na kompozitné výrobky 101 znázorneným na obr. 4 je tlaková
nádoba schopná vydržať vnútorný tlak pri zvýšenej teplote, prakticky tvarovaná s
otvorom na uľahčenie nakladania a vykladania. Systém na výrobu kompozitných
výrobkov, ktorý je všeobecne označený číslom 100 využíva spracovací diel na
kompozitné výrobky 101 zo zváranej kovovej konštrukcie, ktorá je skonštruovaná tak,
aby fungovala s bezpečným maximálnym vnútorným prevádzkovým tlakom 100 bar a
maximálnou prevádzkovou teplotou 150 °C. Spracovací diel na kompozitné výrobky
101 musí byť navrhnutý spôsobom, ktorý je v súlade s príslušnými normami, v
Austrálii AS1210. Výhodne má spracovací diel na kompozitné výrobky 101 valcovitý
tvar s dĺžkou podstatne dlhšou ako je jeho priemer, orientovaný dĺžkou horizontálne a
fyzicky obmedzený konštrukčnými podperami 408.
Spracovací diel na kompozitné výrobky 101 má na jednom konci valcovitého úseku
otvor 401, ktorý sa ovláda ručne a pri otvorení poskytuje neobmedzený prístup k
plnému vnútornému priemeru. Takéto otvory sú v priemysle označované ako „rýchlo
otvárateľné uzávery“ a sú dostupné v štandardných konfiguráciách. Spracovací diel
na kompozitné výrobky 101 má vonkajšiu vrstvu tepelnej izolácie 407 na
minimalizovanie tepelných strát a maximalizovanie účinnosti procesu. Spracovací
diel na kompozitné výrobky 101 má vonkajší otvor na cirkulačný vstup 402
spracovacej tekutiny 108, cirkulačný výstup 403, snímač prietoku 404, prieduch na
plnenie a vyprázdňovania 405 a spínač núdzového uvoľnenia tlaku 406.
Ohrievacím systémom spracovacej tekutiny 106 znázorneným na obr. 5 je zostava
elektrických ohrievacích prvkov 501 a tlakovej nádoby 502, ktorá je schopná vydržať
vnútorný tlak pri zvýšenej teplote a ktorá je skonštruovaná podobne ako spracovací
diel na kompozitné výrobky 101. Ohrievací systém spracovacej tekutiny 106 je
podobný ako výrobky označované v rámci priemyslu ako „ohrievače s prírubovým
ponorom“. Tlaková nádoba 502 valcovitý tvar s dĺžkou podstatne dlhšou ako je jeho
priemer, orientovaný dĺžkou horizontálne a fyzicky obmedzený konštrukčnými
podperami 508. Tlaková nádoba 502 má otvorený prírubový koniec 503 a uzavretý
koniec 504 a má vonkajší otvor na spracovaciu tekutinu 108, ktorý pozostáva z
cirkulačného vstupu 505 a cirkulačného výstupu 506. Ohrievací systém spracovacej

12
tekutiny 106 má vonkajšiu vrstvu tepelnej izolácie 507 na minimalizovanie tepelných
strát a maximalizovanie účinnosti procesu.
Zostava elektrických ohrievacích prvkov 501 pozostáva z mnohých elektricky
odolných ohrievacích prvkov 501 umiestnených v kovových rúrkach 509, ktoré sú
pripevnené k prírube 511, ktorá sa spája s tlakovou nádobou 502. Kovové rúrky 509
pôsobia na ochranu elektricky odolných ohrievacích prvkov 501 pred tlakom a sú
tepelne spojené s tepelne vodivým médiom 510. Systém podľa vynálezu používa
komerčne dostupné kovové hydraulické rúrky na ochranu elektricky odolných
ohrievacích
protizávitovej

prvkov 501 pred
zlúčeniny a

tlakom a

unikátny

kompozit vysokoteplotnej

grafitového prášku ako tepelne

vodivé médium

510. Kovové rúrky 509 tvoria tesnenie s prírubou 511 využívajúcou viacero Okrúžkov 512 a sú zaistené prídržnou doskou 513.
Sústava elektrických ohrievacích prvkov 501 je navyše zarovnaná a nesená
priehradkami 514 rozmiestnenými pozdĺž zostavy a zaistená tyčou 515, ktorá
prechádza stredom tlakovej nádoby 502 a je ukotvená k prírube 511. Priehradky 514
sú umiestnené tak, aby narúšali cirkuláciu spracovacej tekutiny 108 počas
prevádzky. Priemyselné „ohrievače s prírubovým ponorom“, ako je ohrievací systém
spracovacej tekutiny 106 podľa vynálezu nie sú bežné vzhľadom na vysoký
prevádzkový tlak.
Chladiacim systémom spracovacej tekutiny 107 znázorneným na obr. 6 je zostava
vrúbkovaných rúrok 601 obsiahnutá v potrubí 602, ktoré nesie zariadenia na
prúdenie chladiaceho vzduchu 603. Zostava vrúbkovaných rúrok 601 môže byť
rozdelená do viacerých skupín, z ktorých každá je rovnobežná, čím sa znižuje
veľkosť protitlaku, ktorý chladiaci systém spracovacej tekutiny 107 vyvíja počas
cirkulácie. Rebrované rúrky 601 sú vyrobené z komerčne dostupných kovových
hydraulických potrubí s pridaním vonkajších výčnelkov, ktoré zvyšujú plochu povrchu.
Tieto vonkajšie výčnelky môžu byť kotúčovité kovové doštičky alebo drôtené tvary
prispájkované k rúrke, aby sa maximalizoval prenos tepla. Počas prevádzky
zariadenia na prúdenie chladiaceho vzduchu 603 namontované na jednej strane
zostavy vrúbkovaných rúrok 601 spôsobujú tlakový gradient, ktorý tlačí vzduch cez
chladiaci systém spracovacej tekutiny 107 na výmenu tepelnej energie. Priemyselné
chladiče, ako je chladiaci systém spracovacej tekutiny 107 podľa vynálezu nie sú
bežné vzhľadom na vysoký prevádzkový tlak.
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Tlakovacím systémom spracovacej tekutiny 104 znázorneným na obr. 7 je zostava
hydraulického systému 701, hydraulicky poháňaného valca 702, hydraulicky
poháňaného valca 703, tlakového uvoľňovacieho hrdla 704 a rôznych ventilov. Počas
prevádzky je tlakovací systém spracovacej tekutiny 104 riadený riadiacim systémom
procesu 109, aby sa zvýšil alebo znížil okolitý tlak systému spracovacej tekutiny 108.
Pri znižovaní okolitého tlaku systému spracovacej tekutiny 108 sa otvorí tlakové
uvoľňovacie hrdlo 704 a spracovacia tekutina 108 sa vráti do zásobníka spracovacej
tekutiny 102. Môžu byť zahrnuté reštrikčné otvory na spomalenie prietoku
spracovacej tekutiny 108. Pri zvyšovaní okolitého tlaku systému spracovacej tekutiny
108 hydraulický systém 701 spustí hydraulický poháňací valec 702, ktorý sa
pohybuje tam a späť pozdĺž svojho plného zdvihu, ovládaný magnetickým spínačom.
Piest hydraulicky poháňaného valca 702 je pripevnený k piestu hydraulicky
poháňaného valca 703 a napodobňuje jeho pôsobenie. Hydraulicky poháňaný valec
703 má vstupné a výstupné otvory na obidvoch koncoch valca, z ktorých každý je
ovládaný jednosmernými ventilmi. Vstupný otvor je pripojený k zásobníku
spracovacej tekutiny 102 pomocou jednosmerných ventilov 705, ktoré umožňujú
spracovacej tekutine 108 pretekať zo zásobníka spracovacej tekutiny 102, keď pohyb
piestu hydraulicky poháňaného valca 703 vytvára nízky tlak.
Jednosmerné ventily 705 neumožňujú návrat spracovacej tekutiny 108 do zásobníka
spracovacej tekutiny 102. Výstupný otvor je pripojený k spracovaciemu dielu na
kompozitné výrobky 101 pomocou jednosmerných ventilov 706, ktoré umožňujú
spracovacej tekutine 108 pretekať iba do spracovacieho dielu na kompozitné výrobky
101, keď pohyb piestu hydraulicky poháňaného valca 703 vytvára tlak, ktorý je vyšší
ako okolitý tlak systému spracovacej tekutiny 108. Jednosmerné ventily 706
neumožňujú prúdenie spracovacej tekutiny 108 zo spracovacieho dielu na
kompozitné výrobky 101.
Tlakovací systém spracovacej tekutiny 104 podľa vynálezu izoluje spracovaciu
tekutinu 108 od hydraulického systému 701 a vytvára tlak spracovacej tekutiny 108
pomocou čerpacej techniky s „kladným posunom“, to znamená, že tekutina pridaná
na zvýšenie tlaku je priamo úmerná posunu valca a nie tlakovým rozdielom, ktorý sa
mení s viskozitou. Žiadna z častí tlakovacieho systému spracovacej tekutiny 104,
ktorá je v kontakte so spracovacou tekutinou 108 nevyužíva rotačné tesnenia
hriadeľa alebo ložiskové plochy kov na kov. Tým sa odstraňujú nevyhnutné problémy
s opotrebovaním alebo poruchami tesnenia spôsobené zlou klzkosťou a podstatným
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znížením viskozity pri zvýšenej teplote spracovacej tekutiny 108 v kombinácii so
zvýšeným tlakom. Priemyselné systémy na tlakovanie tekutiny, ako je tlakovací
systém spracovacej tekutiny 104 podľa vynálezu nie sú bežné vzhľadom na
jedinečné požiadavky.
Cirkulačným systémom spracovacej tekutiny 105 znázorneným na obr. 8 je zostava
hydraulického systému 701, hydraulicky poháňaného valca 802, hydraulicky
poháňaného valca 803 a rôznych ventilov. Počas prevádzky je cirkulačný systém
spracovacej tekutiny 105 riadený riadiacim systémom procesu 109, aby cirkuloval
stlačenú spracovaciu tekutinu 108. Pri cirkulácii stlačenej spracovacej tekutiny 108
hydraulický systém 701 spustí hydraulický poháňací valec 802, ktorý sa pohybuje
tam a späť pozdĺž svojho plného zdvihu, ovládaný magnetickým spínačom. Piest
hydraulicky poháňaného valca 802 je pripevnený k piestu hydraulicky poháňaného
valca 803 a napodobňuje jeho pôsobenie. Hydraulicky poháňaný valec 802 má
prídavný piest 806 vyčnievajúci z jeho druhého konca, aby vyvážil statické tlakové
zaťaženie a obmedzil silu požadovanú od hydraulicky poháňaného valca 802 na
veľkosť dostatočnú na to, aby prekonala iba pretlak cirkulácie spracovacej tekutiny
108 a tesniace zaťaženie. To umožňuje výhodné zväčšenie priemeru hydraulicky
poháňaného valca 803 vo vzťahu k hydraulicky poháňanému valcu 802.
Hydraulicky poháňaný valec 803 má vstupné a výstupné otvory na obidvoch koncoch
valca, z ktorých každý je ovládaný jednosmernými ventilmi 804. Vstupný otvor je
pripojený

k

spracovaciemu

dielu

na

kompozitné

výrobky

101

pomocou

jednosmerných ventilov 804, ktoré umožňujú spracovacej tekutine 108 pretekať zo
spracovacieho dielu na kompozitné výrobky 101, keď pohyb piestu hydraulicky
poháňaného valca 803 vytvára nízky tlak. Jednosmerné ventily 804 neumožňujú
návrat spracovacej tekutiny 108 do spracovacieho dielu na kompozitné výrobky
101. Výstupný otvor je pripojený buď k ohrievaciemu systému spracovacej tekutiny
106 alebo chladiacemu systému spracovacej tekutiny 107 pomocou jednosmerných
ventilov 804, ktoré umožňujú spracovacej tekutine 108 pretekať iba do ohrievacieho
systému spracovacej tekutiny 106 alebo chladiaceho systému spracovacej tekutiny
107, keď pohyb piestu hydraulicky poháňaného valca 803 vytvára tlak, ktorý je vyšší
ako okolitý tlak systému spracovacej tekutiny 108.
Jednosmerné ventily 804 neumožňujú prúdenie spracovacej tekutiny 108 z
ohrievacieho systému spracovacej tekutiny 106 alebo chladiaceho systému
spracovacej tekutiny 107. Všetky tesnenia v hydraulicky poháňacom valci 803 sú
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zhotovené z vysokoteplotného materiálu, ako sú napríklad viton fluóroelastoméry,
aby sa zabezpečila prevádzka pri zvýšenej teplote a tlaku procesu. Cirkulačný
systém spracovacej tekutiny 105 podľa vynálezu izoluje spracovaciu tekutinu 108 od
hydraulického systému 701 a vytvára cirkuláciu spracovacej tekutiny 108 pomocou
čerpacej techniky s „kladným posunom“, to znamená, že cirkulácia tekutiny je priamo
úmerná posunu valca a nie tlakovým rozdielom, ktorý sa mení s viskozitou.
Žiadna z častí cirkulačného systému spracovacej tekutiny 105, ktorá je v kontakte so
spracovacou tekutinou 108 nevyužíva rotačné tesnenia hriadeľa alebo ložiskové
plochy kov na kov. Tým sa odstraňujú nevyhnutné problémy s opotrebovaním alebo
poruchami tesnenia spôsobené zlou klzkosťou a podstatným znížením viskozity pri
zvýšenej teplote spracovacej tekutiny 108 v kombinácii so zvýšeným tlakom.
Priemyselné systémy na cirkuláciu tekutiny, ako je cirkulačný systém spracovacej
tekutiny 105 podľa vynálezu nie sú bežné vzhľadom na jedinečné požiadavky.
Riadiacim systémom procesu 109 znázorneným na obr. 9 je zostava tepelných
snímačov 903, tlakových snímačov 904, snímačov elektrického prúdu 905, snímačov
elektrického napätia 906, snímačov hladiny tekutiny 907, ventilov 908, elektricky
ovládaných spínačov 909, ručne ovládaných spínačov 910, riadiacich zariadení 901
a softvéru 902. Pri prevádzke riadiaci systém procesu 109 využíva tlak uzavretého
okruhu a reguláciu teploty na riadenie vopred určeného tlakového a tepelného cyklu.
Typický vopred určený tlakový cyklus je znázornený na obr. 10 s tlakom
odstupňovaným na vertikálnej osi y a uplynulým časom na horizontálnej osi x.
Typický vopred určený tepelný cyklus je znázornený na obr. 11 s teplotou
odstupňovanou na vertikálnej osi y a uplynulým časom na horizontálnej osi x. Počas
prevádzky tepelné snímače 903 fungujú na presné meranie teploty spracovacej
tekutiny 108, teploty okolitého vzduchu a teplôt v oblastiach, ktoré sú predmetom
záujmu v systéme výroby kompozitného výrobku podľa vynálezu, všeobecne
označeného číslom 100. Vhodné tepelné snímače 903 zahŕňajú termočlánky a
platinové odporové snímače teploty známe ako snímače RTD.
Počas prevádzky tlakové snímače 904 fungujú na presné meranie tlakov spracovacej
tekutiny 108. Vhodné zariadenia na snímanie tlaku 904 vytvárajú analógový signál,
ktorý sa pri zvýšenej teplote odlišuje známym spôsobom. Počas prevádzky snímače
elektrického prúdu 905 a snímače elektrického napätia 906 fungujú na meranie
prúdového zaťaženia elektromotorov a ohrievacieho systému spracovacej tekutiny
106. To umožňuje monitorovanie spotreby energie a detekciu porúch. Počas
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prevádzky snímače hladiny tekutiny 907 fungujú na presné meranie množstva
spracovacej tekutiny 108 v zásobníku spracovacej tekutiny 102.
To umožňuje monitorovanie straty tekutiny a detekciu netesností. Počas prevádzky
ventily 908 fungujú na riadenie priechodu spracovacej tekutiny 108 systémom na
výrobu kompozitných výrobkov podľa vynálezu, všeobecne označeného číslom
100. Ventily 908 sú ideálne ovládané elektricky alebo vzduchom a musia byť
schopné pracovať pri maximálnej teplote spracovacej tekutiny 108.
Počas prevádzky sa elektricky ovládané spínače 909 aktivujú riadiacim zariadením
901, aby spustili ventily 908, systém prenosového čerpadla na spracovaciu tekutinu
103, tlakovací systém spracovacej tekutiny 104, cirkulačný systém spracovacej
tekutiny 105, ohrievací systém spracovacej tekutiny 106 a chladiaci systém
spracovacej tekutiny 107. Ručne ovládané spínače 910 sú zahrnuté pre prípadný
prechod na ručné ovládanie z riadiaceho zariadenia 901.
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PATENTOVÉ
1.

NÁROKY

Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) na vyvíjanie tlaku a
tepelných cyklov na účely spevnenia kompozitného výrobku (201, 202, 203,
204), vyznačujúce sa tým, že toto zariadenie zahŕňa:
spracovaciu tekutinu (108);
spracovací diel (101) na kompozitné výrobky, ktorý obsahuje:
otvor (401) na uľahčenie nakladania a vykladania;
najmenej jeden otvor na spracovaciu tekutinu, ktorý umožňuje
priechod spracovacej tekutiny dovnútra a von a uľahčuje cirkuláciu;
tlakovací systém (104) spracovacej tekutiny, ktorý má prostriedky na
zvýšenie alebo zníženie tlaku spracovacej tekutiny:
cirkulačný systém (105) spracovacej tekutiny;
ohrievací systém (106) spracovacej tekutiny;
chladiaci systém (107) spracovacej tekutiny;
riadiaci systém procesu, ktorý zahŕňa:
prostriedky na riadenie ohrievacieho systému spracovacej tekutiny a
chladiaceho systému spracovacej tekutiny;
prostriedky na riadenie tlakovacieho systému spracovacej tekutiny;
systém prípravy kompozitných výrobkov, ktorý zahŕňa:
uzatvárateľnú membránu (207) na oddelenie kompozitného výrobku
a spracovacej tekutiny;
uzatvárateľnú

membránu

(302)

na

udržiavanie

kompozitného

výrobku pod tlakom na hodnote pod atmosférickým tlakom pred
pôsobením vonkajšieho tlaku spracovacej tekutiny;
membránu (301) na tlmenie kompozitného výrobku a
membránu (206) na odolávanie adhézii ostatných membrán k
vonkajšiemu povrchu kompozitného výrobku.
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2.

Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) podľa nároku 1,
vyznačujúce sa tým, že cirkulačný systém (105) spracovacej tekutiny obsahuje
cirkulačné zariadenie na cirkuláciu spracovacej tekutiny pri zvýšenom tlaku.

3.

Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) podľa nároku 2,
vyznačujúce sa tým, že ohrievací systém (106) spracovacej tekutiny obsahuje
ohrievacie zariadenie na ohrev spracovacej tekutiny.

4.

Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) podľa nároku 3,
vyznačujúce sa tým, že chladiaci systém (107) spracovacej tekutiny obsahuje
chladiace zariadenie na chladenie spracovacej tekutiny.

5.

Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) podľa nároku 4,
vyznačujúce sa tým, že spracovacou tekutinou je silikónový olej.

6.

Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) podľa ktoréhokoľvek z
nárokov 1 až 5, pričom spracovací diel na kompozitné výrobky má valcovitý tvar
s otvorom na jednom konci.

7.

Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) podľa nároku 6,
vyznačujúce sa tým, že tlakovací systém (104) spracovacej tekutiny používa
hydraulicko-hydraulické alebo vzduchovo-hydraulické čerpacie prostriedky,
pričom tieto čerpacie prostriedky neobsahujú žiadne rotačné tesnenia.

8.

Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) podľa nároku 7,
vyznačujúce sa tým, že cirkulačný systém (105) spracovacej tekutiny používa
hydraulicko-hydraulické alebo vzduchovo-hydraulické čerpacie prostriedky,
pričom tieto čerpacie prostriedky neobsahujú žiadne rotačné tesnenia.

9.

Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) podľa ktoréhokoľvek z
nárokov 1 až 8, vyznačujúce sa tým, že uzatvárateľná membrána, ktorá
kompozitný výrobok izoluje pred spracovacou tekutinou je uzatvárateľná
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membrána, ktorá kompozitný výrobok udržiava pod tlakom na hodnote pod
atmosférickým tlakom pred pôsobením vonkajšieho tlaku spracovacej tekutiny a
je to teplom zataviteľné plastové vrecko.
10. Zariadenie na spevňovanie kompozitných výrobkov (100) podľa nároku 9,
vyznačujúce sa tým, že membrána, ktorá tlmí kompozitný výrobok je
membrána, ktorá bráni nežiaducej adhézii ku kompozitnému výrobku a je to
silikónová fólia alebo materiál s polytetrafluóretylénovým povlakom.
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