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ABSTRAKT 
Diplomová práce je zaměřena na výrobu kompozitu metodou navíjení a určení materiá-
lových vlastností vyrobeného kompozitu sestávajícího z uhlíkových vláken a epoxidové 
pryskyřice typu termoset s pomocí jak analytických, tak numerických modelů. Zjištěné 
materiálové vlastnosti jsou aplikovány na návrh a deformačně napěťovou analýzu kom-
pozitní objímky pro použití ve vysokootáčkovém bezkomutátorovém synchronním elek-
tromotoru s permanentními magnety. Je vyhodnocena bezpečnost takto navrženého ro-
toru z pevnostního hlediska a je navrženo testovací zařízení pro statickou i dynamickou 
zkoušku objímky. Statické testovací zařízení je vyrobeno a sestaveno. Je navinuta kom-
pozitní objímka a je proveden pevnostní test. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
Kompozit, uhlíkové vlákno, epoxidová termoset pryskyřice, homogenizace, metoda ko-
nečných prvků, kompozitní objímka rotoru vysokorychlostního bezkomutátorového syn-
chronní elektromotoru s permanentními magnety  

. 

ABSTRACT 
The diploma thesis focuses on manufacturing carbon fiber and epoxy composite material 
using filament winding method. Material properties of manufactured composite are ap-
proximated using analytical and numerical homogenization models. Calculated material 
properties are applied to design and evaluate reserve factor of retaining sleeve for high 
speed brushless permanent magnet synchronous motor. Margin of safety of designed ro-
tor is evaluated using composite failure criteria. Test stand for both static and dynamic 
testing is designed, static test stand is manufactured and assembled. Static strength test is 
carried out. 

KEYWORDS 
Composite, carbon fiber, Thermoset epoxy resin, homogenization, finite element method, 
composite retaining sleeve of the rotor of high speed brushless permanent magnet syn-
chronous motor 
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ÚVOD 
Vynález bezkomutátorového elektromotoru s permanentními magnety a pokrok ve vývoji 
magnetických materiálů vedl k vytvoření strojů s mnohem větším specifickým výkonem, 
účinností, spolehlivostí, delší životností a dosahujících vyšších rychlostí než dřívější elek-
tromotory s mechanickou komutací. Spolu s rostoucí rychlostí jsou na rotory kladeny, 
nejen z pevnostního hlediska, stále větší nároky. 

 Magnety používaně v těchto vysokorychlostních rotorech jsou však křehké a s 
nízkou pevností. Proto je potřeba vhodně navržená takzvaná objímka rotoru. Objímka je 
součástí rotoru a nachází se na jeho vnější části, mezi permanentními magnety rotoru a 
statorem. Leží v místě s nejvyšší obvodovou rychlostí, v magnetickém poli, vystavena 
zvýšené teplotě v důsledku zahřívání vířivými proudy, při čemž je vystavena působící 
síle od magnetů. Ideální materiál pro objímku je tedy extrémně pevný, s nízkou hustotou, 
nevodivý a do určité míry teplotně odolný. Tyto parametry ukazují na potenciál pro vyu-
žití kompozitu s vláknovou výztuží. 

 Jako kompozit je obecně označován materiál složený ze dvou a více rovnoměrně 
rozložených substancí, kdy alespoň jedna z nich je v pevném skupenství. Kompozit pak 
nabývá unikátních vlastností, dochází k potlačení nedostatků a vyzdvihnutí předností jed-
notlivých fází. Jedná se z podstaty o materiál anizotropní a je úkolem konstruktéra, aby 
byl proces výroby, uspořádání vláken a kladení vrstev zvolen tak, aby bylo těchto speci-
fických vlastností plně využito. 

 Práce je orientována na zjištění materiálových vlastností kompozitu zvoleného pro 
objímku rotačního stroje, aplikování těchto vlastností k pevnostnímu návrhu rotoru, de-
formačně napěťové analýzy tohoto rotoru a navržení testovacího zařízení. 
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1 ANALÝZA PROBLÉMU & SYSTÉMOVÁ 
METODOLOGIE 

Při formulaci systému podstatných veličin je vycházeno z publikace [5]. 

Technický život objektu je v současnosti ve stádiu návrhové etapy, proto mohou být 
některé z dále uvedených podstatných veličin v budoucnu měněny. 

1.1 Popis problémové situace 

Kovové návleky se dnes hojně používají ve vysokootáčkových strojích, zejména pak 
elektromotorech a generátorech, pro upevnění permanentních magnetů v rotoru. Vysoká 
hustota použitých materiálů způsobuje při vysokých otáčkách nutnost použití tlustého ná-
vleku, který zvyšuje mezeru mezi magnety rotoru a statoru a snižuje tak účinnost stroje. 
Dále se generují vířivé proudy, mající za následek další pokles účinnosti zařízení.  

Snahou je tedy odstranit tyto nežádoucí jevy použitím materiálu s velkým pomě-
rem pevnosti ku hustotě a snížit tak mezeru mezi rotorem a statorem, případně mezi vi-
nutím statoru a permanentními magnety v rotoru, na minimum.  

1.2 Formulace problému 

Prvním problémem je zjištění materiálových vlastností. Ty u kompozitů závisí na použité 
matrici, zpravidla dvousložkové míchané před výrobou kompozitu a výztuže (vlákna), 
jejichž parametry uvádí výrobce. Dále však také podle způsobu a přesnosti výroby. K ur-
čení materiálových charakteristik lze využít analytických modelů, nebo numerické simu-
lace. 

Jako další problém se jeví testování materiálových vlastností navrhnutého kompo-
zitního návleku, jeho celková pevnost a odolnost proti dalším vlivům. Vzhledem k ex-
trémně vysokým otáčkám (200000 ot/min.), nelze efektivně a bezpečně v daných pod-
mínkách návlek otestovat až k porušení. Řešení je vytvořit na testování model simulující 
totožný mód porušení, který však bude bezpečnější, levnější, nebude klást takto vysoké 
nároky např. na ložiska a na kterém bude možno dosáhnout ekvivalentního mezního stavu 
při nižších otáčkách (např. méně jak 100000 ot/min.). 
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1.3 Cíle, kterých má být dosaženo 

I. Rešerše kompozitních materiálů 
II. Vývoj metodiky návrhu objímky 

a. Vytvoření výpočtového modelu objímky 
b. Stanovení materiálových vlastností kompozitu ze zná-

mých vlastností vláken a matrice 
c. Určení geometrických parametrů objímky pro vybraný ro-

tační stroj 
III. Návrh zkušebního zařízení pro testování objímky 
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1.4 Systém podstatných veličin 

Okolí objektu 

V současné době se předpokládá využití elektromotoru pro kompresor k dodávce stlače-
ného vzduchu (např. pro vodíkový palivový článek), v budoucnu se však počítá s rozší-
řením využití a použití i v jiných aplikacích (např. dodávka plynného paliva pro pohon 
mikroturbíny). 

 Teplota 

V rotoru jsou použity permanentní magnety, které se vlivem vířivých proudů při změnách 
magnetického pole zahřívají, zahřívání stejným principem dochází i v kovovém návleku 
a nedá se mu zabránit ani v kompozitním návleku. Magnetické vlastnosti použitých per-
manentních magnetů se s rostoucí teplotou výrazně zhoršují, to je pro např. neodymiové 
magnety patrné již od cca 80 °C. Podobně jako u ocelí pak existuje fenomén tzv. Curieovi 
teploty, kdy dojde k úplné a permanentní ztrátě magnetických vlastností (Pro železo je 
nejčastěji uváděna teplota 700+ °C, pro permanentní magnety je podstatně nižší, už i 
300 °C). Z tohoto pohledu se teplota jeví jako limitní z hlediska magnetických vlastností 
a účinnosti rotoru. Kompozity jsou však vzhledem ke zvýšené teplotě obecně náchylnější 
než jiné vhodné materiály na objímku rotoru, do jisté míry je tento problém řešen použi-
tím speciální epoxidové matrice. 

 Vlhkost / vliv prostředí 

Při použití vysokootáčkového elektromotoru spolu s kompresorem není neobvyklé chla-
zení čerpaným médiem, resp. vniknutí čerpaného média do mezery mezi statorem a roto-
rem a přímému kontaktu s kompozitní objímkou. Vlhkost ze vzduchu tak do značné míry 
degraduje použitý kompozit a čerpání nevhodného média, (např. vody, nebo agresivního 
paliva), se nedá bez speciálního ochranného povrchu aplikovat, nejedná-li se o jednorá-
zové použití pro raketu bez návratového zařízení (Např. poslední stupeň nově navrhované 
rakety Vega-E, kde se počítá s využitím podobného vysokootáčkového kompresoru 
s elektromotorem namísto klasicky používaných turbo čerpadel). 

Geometrie a topologie objektu 

Topologie, tedy umístění v prostoru je přesně dáno parametry magnetů a hřídele rotoru. 

Geometrie objímky je pak předmětem zájmu. Velikost vzduchové mezery mezi ro-
torem a statorem se pak odvíjí od tloušťky objímky, případně i geometrie statoru. 

Vazby mezi objektem, okolím a jednotlivými částmi 

Vazby mezi objímkou a prostředím, jakožto kritická místa hrají velkou roli při návrhu. 
Zejména pak kontakt objímky s permanentními magnety rotoru a kontakt objímky s hří-
delí rotoru. 

Aktivace objektu 

Objemové síly od rotace objímky, magnetů a hřídele. 
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Parametry stykového silového působení v místě kontaktu magnetů a objímky. Stejně tak 
v místě kontaktů hřídele a objímky. 

Kroutící moment generovaný na magnetech magnetickým polem statoru. 

Vlastnosti objektu 

Materiálové charakteristiky a geometrie: Tloušťka vrstvy kompozitu, počet a uspořádání 
vrstev, orientace vláken ve vrstvách. 

Procesy v objektu 

Náběh na provozní otáčky s proměnným kroutícím momentem. Vzhledem k vysokým 
otáčkám se dá předpokládat přechod rezonanční/rezonančních frekvencí a prudké změny 
ve vibracích. Během toho dochází k postupnému zahřívání magnetů a bandáže. 

Navzdory tomu je pro první návrh vhodné předpokládat jako kritický stav maximální 
otáčky a modelovat tento stav jako kvazistatický. 

Projevy objektu 

Se zvyšujícími otáčkami dochází k deformaci a napětí v objímce. 

Důsledky projevů objektu 

MS pevnosti vlákna, MS pevnosti matrice. 

Stochastičnost 

Pro analýzu rotoru se dají okrajové podmínky modelovat jako deterministické.  

Vzhledem k materiálovým vlastnostem kompozitu a jeho praktické výrobě se 
však dá předpokládat, že materiálové charakteristiky nebudou čistě deterministické, a to 
platí i pro meze pevnosti. Tento problém lze analyzovat až v závislosti na dílčích výsled-
cích práce viz 5 STANOVENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ. 

Dynamičnost 

Pro účely pevnostního posouzení objímky je problém řešen statickou analýzou, tj. projevy 
objektu v závislosti na čase jsou zanedbány. Je však patrné že takto přijaté zjednodušení 
zanedbává několik vlivů, jejichž podstatnost je nutno dále prověřit.  

Pro kompletní návrh kompresoru bude nutné provést modální analýzu a zajistit, aby např. 
rotor nepracoval na otáčkách odpovídajících, či blízkým, otáčkám vlastních frekvencí. 

Dále je takto provedenou statickou analýzou zanedbána nevývaha a případné vibrace, i 
když se předpokládá vyvažování jak statické tak dynamické, žádné zařízení nelze vyvážit 
dokonale.  
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1.5 Volba metody řešení 

Metoda řešení 

Jako nejvhodnější metoda řešení je k dispozici metoda konečných prvků (dále jen MKP), 
přesto je analytické řešení do jisté míry opodstatněno zejména při zjišťování materiálo-
vých vlastností kompozitu. 

 Jako výpočetní systém MKP je zvolen software ANSYS, konkrétně jeho verze 
17.2 a posléze i 18.2. Využito je jak APDL, tzv. klasické prostředí, tak i Workbench 
s modulem ACP Pre a ACP Post na kompozity. 

 Obdobně jako modul ACP existuje pro software NASTRAN modul COMPOST 
(COMposite POSTprocessor), vytvořen na leteckém ústavu VUT FSI. Software ANSYS 
je zvolen nejen vzhledem k jeho vyučování na UMTMB (Ústavu Mechaniky Těles, Me-
chatroniky a Biomechaniky), zejména ale proto, že dostatečně umožňuje vyhodnocování 
mezních stavů. Obsahuje také příkazy pro optimalizaci i příkazy pro stochastickou ana-
lýzu. 
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2 REŠERŠE KOMPOZITNÍCH MATERIÁLŮ 
Tato kapitola v krátkosti shrnuje historii i současné využití kompozitních materiálů. Dále 
se věnuje nejčastějším způsobům dělení kompozitů a jejich typům. Důraz je kladen na 
dlouho-vláknové kompozity, dále pak na uhlíková vlákna a epoxidové pryskyřice typu 
termoset, které jsou použity k návrhu rotoru a výrobě testovacích vzorků. 

V další části jsou shrnuty vybrané výrobní metody a technologické prvky používané 
k výrobě kompozitních materiálů. 

2.1 Definice kompozitu 

Jako kompozity neboli kompozitní materiály se obecně nazývají materiály složené ze 
dvou a více substancí, jež mívají zpravidla rozdílné materiálové vlastnosti. Vhodným po-
měrem a technologií výroby pak lze docílit získání vlastností kterými samostatně nedis-
ponuje žádná z použitých složek, tzv. synergický efekt [1][3]. 

Mezi nejznámější příklady kompozitu patří železobeton (kompozit složený ze železa 
a betonu, beton je přitom ale také kompozit složený z kameniva a cementu), nebo kom-
pozity z uhlíkových případně aramidových vláken, používané např. v neprůstřelných 
vestách [4]. 

Historie 

Jako jeden z prvních dochovaných důkazů o používání kompozitů lze označit cihly vy-
tvořené z hlíny (matrice) a slámy (vláken), proces jejichž výroby je ukázán na Egyptských 
malbách. Takto vyztužená hlína má oproti hlíně běžné až 3x lepší mechanické vlastnosti, 
pro danou aplikaci. 

Kolem roku 1200 AD našli kompozity uplatněni v podobě luků Mongolských váleč-
níků. Šlo o kompozit vytvořený z kombinace dřeva, bambusu, šlach, rohů skotu a hed-
vábí, jako matrice byla použita přírodní borovicová pryskyřice. 

Jako jedny z nejdůležitějších z pohledu kompozitů je nutno zmínit léta po roce 1930. 
Jako první se společnost Owens Corning v roce 1935 začala zabývat takzvanými FRP 
neboli polymer vyztužený vláknem (Fiber Reinforced Polymer / Fiber Reinforced Plastic) 
a následném představení prvního skelného vlákna v kompozitu s polyesterovou matricí. 
V roce 1938 pak přibyly další matrice, zejména epoxidové [6]. 

V roce 1981 Britská závodní stáj Mclaren vyvinula svůj závodní monopost MP4/1, 
se samonosnou konstrukcí vyrobenou především z kompozitu uhlíkového vlákna. 
Zejména díky tomuto využití kompozitu byla podstatně snížena hmotnost oproti konku-
renčním vozům, což dokumentuje i vítězství na Grand Prix. Pevnost zmiňované kon-
strukce pak byla do značné míry otestována po nárazu v roce 1982, kdy řidič odešel po 
svých, bez vážných zranění [7]. 

Rok 2009 pak symbolizuje první let Boeingu 787 Dreamliner, tvořený z 50 % kom-
pozity. Jedná se o první velkokapacitní civilní letoun, kde jsou jak křídla, tak i trup 
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tvořeny kompozity. Airbus nyní překonal poměr kompozitních materiálů se svým Airbus 
A350XWB, který je kompozity tvořen z 53 % [8]! 

Budoucnost 

Kompozitní materiály dokáží v pevnosti konkurovat slitinám kovů při nižší hustotě. Je-
jich použití je omezeno zejména stále velkou cenou výroby. Nejen v leteckém a kosmic-
kém průmyslu, se ale snižování hmotnosti i při cenově náročnější výrobě vyplácí. Kom-
pozitní materiály lze najít na každém kroku a dá se předpokládat jejich další rozšiřování.  

Oblíbenost zejména kompozitů z uhlíkových vláken je patrná i u široké veřejnosti, 
např. na častých doplňcích do aut. Které, i když jsou vyrobeny z obyčejných plastů, se 
často snaží imitovat povrchovou úpravou připomínající strukturu kompozitních materiálů 
(zejména uhlíkového vlákna). Doplňky, na jejichž výrobu bylo skutečně použito zmiňo-
vaného kompozitu z uhlíkových vláken, pak většinou oproti standartním izotropním ma-
teriálům mají vylepšenou pouze vizuální stránku, zlepšení mechanických vlastností i 
úspora hmotnosti jsou v těchto případech sporné. 

 

Obrázek 1: Příklad oblíbenosti kompozitů z uhlíkových vláken: Držák nápojů do vozu neuvedené 
značky je možné vylepšit na provedení z kompozitu s přidanou cenou 3533$! 

Výzkum a vývoj kompozitů dnes přitahuje velké množství grantů a investic od 
mnoha společností a univerzit. 
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2.2 Rozdělení 

Kompozity je možné dělit dle několika parametrů, nejrozšířenější je dělení dle materiálu 
a typu výztuže. 

 

Obrázek 2: Rozdělení kompozitů, překresleno z [11]. 

Rozdělení kompozitů podle skupenství matrice/disperze 

1) Kompozity prvního druhu (Pevná disperze) 
Nejdůležitější v technické praxi; práce se zabývá především těmito kom-
pozity. 
Dále je možné dělit podle použité matrice: 

 PMC – S polymerovou matricí (Polymer Matrix Composite). 
 MMC – S kovovou matricí (Metal Matrix Composite). 
 CMC – S keramickou matricí (Ceramic Matrix Composite). 
 SMC – Se silikátovou matricí (Silicate Matrix Composites) 

 
2) Kompozity druhého druhu (Kapalná disperze) 

Málo časté. Především spékané kovy s disperzí oleje. Využití např. v lo-
žiscích čerpadel pracujících pod vodou, kde disperze oleje pomáhá v ma-
zání.  
V přírodě často se vyskytující, např. dřevo kde proudí míza. Dále skořápky 
mořských živočichů. 
 

3) Kompozity třetího druhu (Plynná disperze) 
Zejména pěnové hmoty: Pěnoplasty (pěnový polystyren), kovové pěny 
(hliníková pěna), pěnokeramika (pěnokorund). Jedná se o materiál, který 
byl vylehčen bublinami, nejčastěji vzduchu, nebo jiného plynu. 

Kompozity

Vláknové

Jednovrstvé

Dlouhovláknové Krátkovláknové

Vícevrstvé

Hybridy Lamináty

Částicové

S náhodnou 
orientací

S přednostní 
orientací
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Například hliníková kovová pěna je vyráběna pomocí práškové metalur-
gie. Kovový materiál si zachovává mechanické vlastnosti, kdy celková 
hustota výsledného kompozitu je menší než hustota vody. Díky vzducho-
vým bublinám má dobré izolační vlastnosti. Dobře tlumí vibrace, zvuk i 
nárazy. 

Rozdělení kompozitů podle materiálu výztuže 

1) Kovy 
W, Fe, Cr, Mo, Ti, Ni atd. a jejich slitiny 

2) Nekovy 
a) Anorganické materiály:  

Keramické materiály, skla, čedič … 
b) Organické materiály:  

Zejména polymery: 
Uhlíková vlákna (Carbon), aramidová vlákna (Kevlar), 

polyamidová vlákna (Nylon) … 

Rozdělení kompozitů podle materiálu matrice 

Matrice kompozitu plní mnoho funkcí. V rovině příčné na směr vláken jsou vlast-
nosti matrice dominantní při určování mechanických parametrů a pevnosti kompozitu. 
Vlastnosti matrice určují maximální dovolené provozní podmínky jako je maximální pra-
covní teplota, chemická odolnost a stálost, odolnost vůči abrazi a vliv vlhkosti. [1][3] 

1) Kovy 
Al, Ag, Fe, Mg, Ti, Co, Cu, Ni a jejich slitiny a další 

2) Nekovy 
c) Anorganické materiály:  

Keramické materiály, skla a další 
d) Organické materiály:  

Polymery, uhlík, dřevo a další 

Polymery patří z materiálů matric k výrobě vláknových kompozitů mezi nejpouží-
vanější. A řadí se mezi ně i matrice na bázi epoxidu. U těchto polymerních matric se však 
mechanické vlastnosti drasticky mění, začne-li provozní teplota dosahovat a přesahovat 
udávanou odolnost matrice. Proto jsou uvedeny další speciální typy polymerních (nejen 
epoxidových), matric: termoplasty a termosety [1] 

 

Obrázek 3: Polymerní řetězce u matrice typu termoset (a) a termoplast (b). [3] 
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Matrice typu termoplast 

Matrice tohoto typu nepodstupují žádnou chemickou změnu při jejich zpracování, 
polymer je pouze změkčen natolik, aby s ním bylo možné manipulovat a do pevného sku-
penství se vrací po ukončení výroby kompozitu (takový polymer má při zpracování vel-
kou viskozitu a výroba kompozitu je obtížná). Velká viskozita také způsobuje vznik smy-
kových napětích při zpracování a lámání vláken. Zajištění kontaktu mezi vlákny a matricí 
je obtížné. Tento typ se výrazně liší od ostatních možností opravy, jelikož nepodstupuje 
chemické reakce, je možné změkčit a opravit vady i po dokončení procesu výroby kom-
pozitu [1][3][4]. 

Matrice typu termoset 

Oproti matricím typu termoplast, dochází v tomto případě k chemické reakci a většímu 
provázání dlouhých polymerních řetězců, viz Obrázek 3: Polymerní řetězce u matrice 
typu termoset (a) a termoplast (b). [3]Obrázek 3. Tyto matrice mají při zpracování velkou 
viskozitu, umožňují tak větší rychlosti zpracování a lepší vazbu mezi vlákny a matricí. 
Na rozdíl od termoplastů, kde na skladování nejsou kladeny speciální požadavky, jsou u 
termosetů jak skladování, tak příprava omezeny. Tzv. shelf-life udává, jak dlouho je 
možné komponenty pro míchání matrice oddělené skladovat (někdy je nutno skladovat 
při snížené teplotě, většinou je nutno skladovat mimo degradační UV záření). Pot-life 
udává, jak dlouho je možné s matricí pracovat po smíchání, kdy započne chemická reakce 
polymerizace [1][3]. 

Vzhledem k použitému tvrdidlu se může čas reakce pohybovat v řádu minut i hodin, 
a to při pokojové teplotě, nebo může vyžadovat teplotu zvýšenou. Reakce může být exo-
termická i endotermická [1]. 

Epoxidové termoset matrice 

Matrice často používané pro jejich všestrannost, výborné materiálové vlastnosti a odol-
nost proti korozivním prostředí. Matrice tohoto typu také podléhají menším objemovým 
změnám při zpracování, to je vhodné zejména pro vazbu mezi matricí a vlákny. [1] 

 Jedna z hlavních oblastí využití těchto matric je letecký průmysl. Epoxidy jsou 
používány nejen ve vláknových kompozitech ale i v sendvičových panelech např. pro le-
pení panelů se strukturou včelí buňky [1].  

Vzhledem k použití epoxidové matrice typu termoset jsou uvedeny její silné, ale i slabé 
stránky dále v kapitole 2.3.2 Epoxidová pryskyřice typu termoset. 
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Rozdělení kompozitů podle tvaru výztuže 

1) Vlákna 
a) Diskontinuální (Krátká vlákna) 
b) Kontinuální (Dlouhá vlákna, monokrystaly) 

2) Částice 
c) Izometrické (Globule, krychle) 
d) Dvojrozměrné (Destičky) 
e) Jednorozměrné (jehličky, tyčinky) 

3) Skelety 
 

Rozdělení vláknových kompozitů dle využití 

Použití u charakteristických vlastností, ale vyskytuje se i rozdělení podle oboru (např. pro 
letecký průmysl, pro stavebnictví, pro strojírenské výrobní technologie atd.). Jako příklad 
konkrétního rozdělení lze uvést rozdělení pro specifické prostředí. 

1) Žáruvzdorné 
2) Žárupevné 
3) Korozivzdorné 

 

Rozdělení vláknových kompozitů z hlediska geometrického uspořádání 

1) Jednovrstvé 
a) Dlouho-vláknové 

i. S jedno-směrným vyztužením (tzv. UD: Unidirectional) 
ii. S vícesměnným vyztužením (nejčastěji ve formě tkanin a rohoží) 

b) Krátko-vláknové 
i. S náhodnou orientací vláken 

ii. S přednostní orientací vláken 
2) Vícevrstvé 

a) Lamináty 
b) Hybridy 
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2.3 Vláknové kompozity 

Vláknové kompozity jsou nejrozšířenější a nejpoužívanější kompozitní materiály. Z ná-
zvu je patrné, že jako výztuž se používají vlákna. Nejčastější jsou vlákna skelná, kevla-
rová a uhlíková, používají se však i další (např.: bór, čedič, azbest, kovová, keramická 
atd.). 

 

  

Obrázek 4: Typy vláknových kompozitů: a) Jednosměrná dlouhá vlákna b) Jednosměrná krátká vlákna 
c) Dvousměrné vyztužení d) Vícesměnné vyztužení e) Náhodná orientace f) Náhodná 
orientace krátkých vláken. [10] 

Obrázek 5: Prostorové uspořádání vláknových kompozitů: a) jednosměrná dlouhá vlákna, c) dvousměrné vy-
ztužení (křížová tkanina, rohož), d) vícesměrné vyztužení, f) náhodná orientace krátkých vlá-
ken. [10] 
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Tabulka 2-1: Porovnání vybraných vlastností několika nejužívanějších typů vláken [13][16]: 

Materiál 
vlákna → 

Sklo 
Aramid 

(Kevlar) 

Uhlík 

Čedič 
HM  

Polyethyl 
Polyester 

Veličina [jed-
notka] ↓ 

E S HS HM 

Hustota 

[𝒈 ⋅ 𝒄𝒎 𝟑] 
2,54 2,46 1.45 1,76 1,80 2,66 0,97 1,38 

Modul pruž-
nosti [𝑮𝑷𝒂] 

72 87 124 235 338 93 87 14 

Mez pevnosti 
v tahu [𝑴𝑷𝒂] 

3400 4600 3600 3500 2480 2650 4500 1200 

Specifický 
modul 

[𝑮𝑷𝒂 ⋅ 𝒈 ⋅

𝒄𝒎𝟑] 

28 35 85 133 188 - 90 10 

Specifická 
pevnost 

[𝑴𝑷𝒂 ⋅ 𝒈 ⋅

𝒄𝒎𝟑] 

1340 1870 2480 1990 1380 - 2730 870 

Max. pro-
dloužení [%] 

4,8 5,4 2,0 1,2 0,5 3,1 3,5 13,5 

Pozn.: HS a HM pojednává označení typu vlákna, tzv. HS (High Strength) je typ 
vlákna s velkou pevností v tahu, HM (high Modulus) pak vlákna s velkým modulem 
pružnosti, „velký“ je pak relativní vzhledem k typu vlákna. E a S je pak specifické ozna-
čení typu skelného vlákna, E (Electric) skelná vlákna vykazují elektro-izolační vlastnosti, 
S (Strength) skelná vlákna jsou pevnější s vyšším modulem v tahu a dobře snáší i vyšší 
teploty. 

Pozn.: Hodnoty jsou pouze orientační, jelikož jsou dány mnoha parametry, výzkum 
a vývoj v tomto odvětví hodnoty dále výrazně posouvá, limitní vlastnosti tak často nejsou 
veřejně dostupné, nebo podléhají utajení. V tabulce jsou pro srovnání uvedeny hodnoty 
dohledatelné pro konkrétní výrobce (dají se tedy považovat za minimální dosažitelné). 
Dají se tedy najít i materiály s lepšími charakteristikami, uvedené hodnoty jsou však pro 
účely srovnání dostačující. 
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2.3.1 Uhlíková vlákna 

Pro návrh rotoru jsou použita uhlíková vlákna (též označována jako karbonová vlákna 
z anglického CF; Carbon fiber případně carbon fibre).  

Mezi největší přednosti zvoleného vlákna se řadí dále uvedené: (Vztaženo ke kon-
kunkurenčním vláknům): 

 Vysoký modul pružnosti (v tahu) 
 Vysoká pevnost (v tahu) 
 Nízká hustota → Vysoký specifický modul pro pružnost i pevnost 
 Dobrá odolnost proti únavové poruše 
 Nízký koeficient teplotní roztažnosti 
 Chemická stabilita a odolnost 
 Dobrá zpracovatelnost a snadná výroba kompozitu 

Jako každý materiál má však i své nevýhody: 

 Vysoká cena 
 Opravitelnost vad, dojde-li k lomu vláken nedá se součástka lehce opravit 
 Obtížná až nemožná recyklace 
 Značně limitované mechanické vlastnosti při nevhodně zvoleném zatí-

žení/orientaci vláken 
 Elektrická vodivost (může být považováno i za výhodu, pro řešenou apli-

kaci však nevýhoda) 

2.3.2 Epoxidová pryskyřice typu termoset 

K výrobě je použita matrice epoxidového typu, mezi další nejčastěji používané matrice 
se řadí např. vinylesterové a polyesterové. Epoxidové jsou k použití nejvhodnější 
zejména proto že disponují: 

 Jedny z nejlepších mechanických vlastností ve srovnání s jinými matricemi 
(např. mnohem méně křehká ve srovnání s polyesterem). 

 Zvýšená odolnost proti vlhkosti. 
 Rozptyl časů tvrdnutí při výrobě (5 min. až 2+ hod.). 
 Výborné kohezivní vlastnosti, nejen s uhlíkovými vlákny. To je patrné i 

z používání dvousložkových epoxidových lepidel. 
 Tepelná odolnost. 
 Elektrický izolant 
 Malá dilatace během a po procesu vytvrzení. 
 Nevytvrzená matrice se dá lehce očistit, např. s pomocí acetonu. 
 Rozšířenost epoxidových matric vedla ke zrodu mnoha exemplářů se speci-

fickým použitím (zvýšená tepelná odolnost, odolnost proti UV záření, 
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odolnost proti vlhkosti atd.), často jsou však tyto vylepšené vlastnosti na 
úkor vlastností mechanických. 

 Epoxid je méně agresivní, tzv. nerozleptává např. polystyren. 
 Dlouhý tzv. „shelf life“, možnost skladovat (ve tmě, aby nedošlo k poško-

zení UV zářením) po delší dobu. 

Mezi některé z nevýhod používání epoxidové matrice se řadí: 

 Nutné přesné dodržování poměrů při míchání, velká/malá viskozita daná 
nepřesným odměřením tvrdidla může způsobit bubliny či nedostatečné smá-
čení vláken nebo jiné vady 

 Cena, platí však spíše pro větší množství (lodě). 
 Namíchaná matrice je, na rozdíl od např. polyesterových, bez barvy a zápa-

chu. To může při míchání lehce nabudit dojem falešného bezpečí, např. že 
prostory není potřeba větrat. 

 Z předchozího bodu je také patrné, že je namíchaný viskózní mix nebez-
pečný (vniknutí do očí, kontakt s kůží…).  

 V závislosti na době tuhnutí (dáno zejména použitým tvrdidlem), dochází 
k exotermické reakci. To je velký problém při použití rychlého mixu a ne-
vhodně zvolené tlusté vrstvy. Rychlost tuhnutí se s růstající teplotou zvy-
šuje což vede k dalšímu urychlení vývoje tepla. V tlusté vrstvě tak dojde 
v krajním případě ke spálení, v lepším případě pouze k poškození adhez-
ních vlastností a vytvoření zmetku. 

 Pokud se další vrstva kompozitu nanáší až po vytvrzení/částečném vytvr-
zení, je vzhledem k charakteru zatížení nutné počítat se sníženou delami-
nační odolností. Naproti tomu polyesterové matrice dobře přilnou i na pře-
dem vytvrzenou polyesterovou vrstvu. 

 U většiny dvousložkových matric se dá ovlivňovat rychlost počátečního 
tvrdnutí i poměrem tvrdidla. U epoxidových matric je však potřeba poměr 
dodržovat relativně přesně, a tak lze rychlost tvrdnutí ovlivnit pouze změ-
nou tvrdidla. 

 

2.4 Technologické prvky výroby kompozitů 

Výrobní technologie je dána charakterem výrobku, použitých materiálů a očekávaných 
materiálových vlastností. Zejména obsah a orientace výztuže je pak z velké části závislá 
na použité technologii. 

 Pod pojmem výroba je zde myšlena výroba laminátu, práce se tedy nezabývá vý-
robním procesem např. samotných uhlíkových vláken. 
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Obrázek 6: Autokláv (Autoclave) pro vytvrzování křídla letadel typu Boingu 777x.[8] 

Tabulka 2-2:Některé důležité technologické prvky používané k výrobě (nejen) vláknových kom-
pozitů s jejich přednostmi a nedostatky dle [1][3][4][10][11] . 

Techno-
logie 

Potenciální využití Výhody Nevýhody 

Autokláv Jeho využití spočívá 
zejména pro specifické a 
velké součásti v malosériové 
výrobě, např. pro voštinové 
díly. 

Kompozit je obalen tzv. va-
kuovým vakem, z vnější 
strany je pak zvýšen tlak a 
teplota což vede ke zpevnění 
a vytvrzení kompozitu. 

Mezi největší před-
nosti patří rovnoměrný 
deformační tlak a mož-
nost vytvrzování složi-
tých tvarů s úkosy a za-
lomeními. Umožňuje 
v rámci jednoho cyklu 
vytvrzování více dílů. 
Řízení teploty a tlaku 
lze dodržet oproti ji-
ným metodám přesně. 

 

Největší nevýhodou jsou 
pak extrémně vysoké poři-
zovací náklady. To spo-
lečně s nízkou produktivi-
tou značně omezuje pou-
žití, uplatnění tak nachází 
jen s ohledem na velkou 
přesnost. 

Autokláv samotný spotře-
bovává velké množství 
energie a plynu (časté je 
používání dusíku pro své 
inertní vlastnosti) 

 

Hydrokláv Autokláv pro speciální apli-
kace: (špičky balistických 
raket, regenerativní trysky 
raket apod. vysoce nákladné 
specifické aplikace). 

Na rozdíl od autoklávu kde 
je jako médium použit plyn 
je použita kapalina. 

Oproti autoklávu lze 
dosáhnout vyšších 
tlaků, (100+ MPa). 
Vzhledem k využití 
kapaliny namísto 
plynu je i jednoduší 
utěsnění a funkce bez 
drahých plynů. 

Omezená teplota (pro 
vodu i při větším tlaku cca 
250 °C).  

Dlouhá doba cyklu (ohřev 
kapaliny). 

Místo plastikové fólie nut-
nost použití např. pryžo-
vého vaku. 
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Vytvrzovací 
pec 

Obdoba autoklávu. Nižší provozní ná-
klady, vytvrzovací tep-
lota do 1315 °C. Kratší 
doby cyklu oproti au-
toklávu. 

Ekvivalentní s autoklá-
vem. Pro vytvrzování však 
není ochranná atmosféra. 

Tlaková ná-
doba 

Obdoba autoklávu. Ekonomicky přijatel-
nější varianta k auto-
klávu. Obvykle dosa-
huje vyšších tlaků. 

Stejné jako u autoklávu.  

Systém pro ohřev je sou-
částí forem. 

Forma pro 
vstřikování 
pryskyřice 

Hlavně menší díly, v závis-
losti na použité matrici i slo-
žitější tvary (listy vrtule). 

I u složitých tvarů je 
vysoká přesnost a kva-
lita povrchu. Vyžaduje 
tak minimum dokon-
čovacích operací. 

Kladení vrstev za su-
cha, bez nákladů na 
prepreg a chlazení. 

Oboustranné formy jsou 
zpravidla nákladné. U 
okrajů bývá větší množství 
pryskyřice. Obtížné udr-
žení směrů výztuže.  

Uzavřené zá-
pustky 

Pro malé a jednoduché díly, 
vyžadující přesné povrchy. 

Vysoká produktivita 
s krátkým vytvrzova-
cím cyklem.  

Dobré řízení přesnosti 
a velikosti tolerancí 
s vysokou kvalitou po-
vrchu. 

Dosahují vysokých 
tlaků. 

Tlak není rovnoměrný, 
způsobuje horší mecha-
nické vlastnosti. 

Vysoká cena použitých ná-
strojů s rozdílným teplot-
ním součinitelem oproti 
vyráběným kompozitům. 
Nutné dělené nástroje pro 
úkosy a podříznutí. 

Pro velké součásti pro-
blémy s pružností nástrojů, 
stejnoměrným ohřevem a 
odvodem plynů. To dále 
způsobuje problémy s bez-
pečností pracovníků. 

Nástroje 
s vlastním 
ohřevem 

Vhodné, jedná-li se o roz-
měrné komponenty, které 
nelze mechanicky spojovat. 

Tlakování pouze men-
šího obsahu formy/ná-
stroje. 

Složitost a funkčnost ná-
stroje výrazně znemožňuje 
jednoduché úpravy kon-
strukce vyráběných sou-
částí. 
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2.5 Výrobní metody kompozitů 

Proces výroby kompozitů se skládá z několika kroků, některé nemusí být s ohledem na 
zvolený výrobní proces nutné, nebo je lze aplikovat v jiném sledu (například při výrobě 
navíjením dochází k impregnaci vláken matricí před jejich aplikací na přípravek). 

1. Rozmístění vláken s ohledem na orientaci. 
2. Impregnace vláken matricí. 
3. Konsolidace, odstranění přebytečné matrice, vzduchových bublin a vměsků. 
4. Vytvrzování. 
5. Odstranění forem / přípravků. 
6. Dokončovací operace, zarovnávání apod. 

Ruční kladení (Hand lay-up) 

I když nejstarší, do dnes jedna z nejrozšířenějších a nejjednodušších metod. Jednotlivé 
vrstvy výztuže se ručně kladou do předem připravené formy, ta je z pravidla natřena se-
parátorem, případně i tzv. gelcoatem (cca 0,3 – 1 mm vrstva), což je nevyztužená povr-
chová vrstva mající ochranou a estetickou funkci. 

Jednotlivé vrstvy výztuže se kladou ručně a prosycování je dosaženo pomocí štětců 
a válečků. Přebytečnou pryskyřici, a hlavně vzduchové bubliny je potřeba vytlačit a od-
stranit. 

Pro ruční kladení jsou používány výztuže na bázi jak skleněných, uhlíkových, ara-
midových vláken, tak i syntetická nebo přírodní vlákna v různých formách a konfigura-
cích: používají se různé tkaniny, plošné rohože nebo i trojrozměrné materiály. 

Používané matrice se volí dle doby zpracování při výrobě a s ohledem na vytvrzovací 
teplotu, požadované pevnostní charakteristiky, chemickou odolnost, nehořlavost atd.  

Ruční kladení je vhodné i pro velkorozměrové výrobky a dá se aplikovat i na značně 
tvarově složité dílce, především však pro malosériovou výrobu. Je vhodné např. na vý-
robu prototypů. 

Mezi nevýhody ručního kladení patří zejména náchylnost finálního výrobku na zku-
šenosti a zručnost pracovníků. Dále časová náročnost, z čehož plyne i malá výrobní rych-
lost. Při pokojové teplotě je proces vytvrzování dlouhý. Výsledné produkty nejsou jed-
notné, zejména poměr vlákna a matrice se může nezanedbatelně lišit. 

Stříkání (Spray-up) 

Jedná se o speciální příklad ručního kladení, kdy se vlákno naseká a následně spojí s ma-
tricí až v trysce stříkací pistole, a následně je pneumaticky vstříknuto do formy. Pistole 
může umožňovat přidávání tvrdidla do matrice až těsně před nástřikem, a není nutné ma-
trici namíchávat před samotnou aplikací.[2] 

Kladení předimpregnovaných polotovarů (Prepreg Lay-up) 

Na rozdíl od předešlých metod není jako polotovar použito vlákno a matrice zvlášť, ale 
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je již předpřipravený polotovar kompozitu. V závislosti na požadovaných vlastnostech i 
částečně vytvrzený. To umožňuje lepší kontrolu nad obsahem vlákna a matrice a menší 
rozptyl těchto hodnot mezi jednotlivými výrobky, také činní proces kladení výrazně jed-
nodušší.   

Předimpregnované polotovary, tzv. prepreg, je nutné vyrobit v předstihu, nebo ob-
starat externě, což zvyšuje finanční a logistickou náročnost. Pro komponenty vytvrzované 
za pokojové teploty není možné použít předimpregnované polotovary, z tohoto důvodu 
se výroba s pomocí predimpegnovaných polotovarů nejčastěji provádí v kombinaci s au-
toklávem, kde je komponenta vytvrzována při zvýšeném tlaku i teplotě a je možno použít 
matrici, která je proti vytvrzování za pokojové teplotě odolnější. Proces nechtěného vy-
tvrzování se dá do jisté míry zpomalit, skladuje-li se polotovar v chladu, ideálně v mrazu, 
což je však značně nepraktické. Předimpregnované polotovary mají zpravidla přesně dané 
podmínky pro skladování a maximální dobu použitelnosti.[2][3] 

Lisování (Compression molding) 

K vytvrzení kompozitu dochází současně s tvarováním, při působení často značného hyd-
raulického tlaku a tepla. Jedná se o relativně jednoduchou a nenáročnou metodu (v po-
rovnání s ostatními). Ekonomicky nejnáročnějším prvkem je lis, od něhož jsou vyžado-
vány síly až cca 4000 tun. Tato technologie pak umožňuje tvorbu dílů od cca 1 kg až po 
více jak 75 kg. Zautomatizované procesy pak umožňují rychlou výrobu (pro menší díly 
není neobvyklá kadence okolo 15 jednotek za minutu, pro velké dílce pak 15 za hodinu). 
[2][3] 

Lisováním nelze zaručit dlouhá nepřerušovaná vlákna, alespoň při zachování větších 
objemových poměrů, nejběžnější je tedy využití pro sekundární použití. [2] 

Vstřikování matrice (Resin transfer molding/ Resin injection molding) 

Pro výrobu kompozitu je použito speciální formy, do které je pod tlakem vstřikována 
matrice, ve formě jsou nutné odvzdušňovací otvory na vhodných pozicích. Vlákna jsou d 
formy naskládána za sucha a zaplavena kapalnou matricí pod tlakem. Jakmile je forma 
řádně naplněna a je zajištěno minimum vzduchových bublin a vad, dojde k utěsnění 
formy a matrice je zvýšenou teplotou vytvrzena.[2] 

Mezi přednosti technologie se řadí suché řazení vláken do formy, což umožňuje lepší 
kontrolu směru vláken a výrobu složitých tvarů. Matrice je aplikována do uzavřené 
formy, z čehož je patrné že celý proces je čistý a bezpečnější (nejnebezpečnějším kom-
ponentem je zpravidla tvrdidlo/akcelerant použitý v matrici).[2][3] 

Související typy výroby kompozitů: 

 Vstřikování s reakcí matrice a vláken (Structural reaction injection mol-
ding): Matrice a výztuž jsou vysoce reaktivní, to umožňuje zkrácení jed-
noho cyklu řádově na minuty (Pro malé součástky není neobvyklá délka 
cyklu 60 sekund).[2] 

 Tvarování formy po vstřiku matrice (Flexible resin transfer molding): Na 
rozdíl od použití tuhé formy je při tomto procesu použita forma ohebná, 
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skládající se ze dvou částí. Tvarování nastává až po načerpání matrice do 
formy a prosáknutí vláken. Vzhledem ke tvaru formy před formováním 
(nejčastěji rovinná deska), je čas nutný ke kladení a směrování vláken ve 
formě oproti klasické metodě vstřikování do formy zanedbatelný. [2] 

 Injektáž matrice s pomocí vakua. (Vacuum assisted resin transfer molding): 
Tento typ výroby získává v posledních dekádách na popularitě, proto je de-
tailněji uveden v dalším odstavci. [2] 

Lisování pomocí vakua (Vacuum bag molding/ vakuum assisted resin 
injection molding) 

Matrice není pod tlakem vstřikována do formy, pouze je z formy odsáván vzduch. Atmo-
sférický tlak je v tomto případě dostatečný pro prosycení formy s vlákny matricí. Vzhle-
dem k menší tlakové diferenci jsou výrazně sníženy náklady na formu. Technologie do-
sahuje vysokého podílu vláken 𝑣  až 60 %, s velmi nízkým podílem nedokonalostí a bub-
lin. [2] 

 
Pultruze (Pultrusion) 

Pultruze je proces, kterým je kontinuálně vytvářen průřez o libovolné délce. Vlákna 
jsou kontinuálně obalována matricí, nahřívána a tvarována. I když je tvorba uzavřených 
sekcí jednoduší, metoda je použitelná i pro otevřené sekce. [2] 

Metoda je ekonomicky poměrně nenáročná. Dá se také kombinovat s jinými metodami, 
například s metodou navíjení (filament winding), tímto způsobem jsou tvořeny např. 
hnací hřídele. Metodou pultruze je vytvořen průřez, na který jsou metodou navíjení vlá-
ken přidávány další vrstvy kompozitu pro zvýšení schopnosti přenosu kroutícího mo-
mentu, jehož maximum je právě na povrchu hnací hřídele a metoda navíjení umožňuje 
navíjení vlákna obvodově, což metoda pultruze neumožňuje, zde je nutné dosáhnout ur-
čitého poměru v longitudinálním směru, aby nedocházelo k nahrnutí a poškození vláken. 
Jsou-li použita vlákna rozložená ve více směrech, bývají použity tzv. rohože, jedná se o 
vlákna, která jsou v rovině propletena více směry. [2][3][4] 

 

Navíjení (Filament winding) 

Metoda vhodná pro tvorba zejména rotačních součástí, jako jsou trubky a koule. 

Existují dva typy návinu, spirálový (helical) a polární (polar). Pro tvorbu spirálového 
návinu má motor pro rotaci konstantní otáčky, translační motor pak rychlostí posunu ur-
čuje stoupání vlákna a vlákna posunem tam a zpět vrství, dokud není zaručena požado-
vaná tloušťka/ počet vrstev. 

Polární navíjení umožňuje pohyb oka, vedoucího vlákna, pro navíjení okolo složi-
tých tvarů a s proměnným úhlem. Viz Obrázek 7, kde je díky pohybu vodícího oka cel-
kem umožněna manipulace ve třech osách, ale vyskytují se i stroje umožňující nezávislý 
pohyb v šesti osách, např. navíjecí stroje pro kompozitní listy větrných turbín. 
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Obrázek 7: Schéma metody navíjení kompozitu. [2]. Podobně je i realizováno navíjení touto me-
todou ve společnosti Sobriety s.r.o. viz Obrázek 13, vlákno však není kombino-
váno z více cívek, ale je využito pouze jedné. 

 

Obrázek 8: část navíjecího zařízení v laboratořích Sobriety s.r.o. Cívky s uhlíkovým vláknem 
(vlevo) a vanička pro plnění matricí (uprostřed). 
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3 NÁVRH ROTORU 
Pro kompletní návrh elektromotoru spolu s kompresorovou částí je nutné zvládnutí ná-
sledujících částí: 

 Volba vhodných materiálů 
 Pevnostní analýza 
 Dynamická analýza rotoru, vibrace a vlastní frekvence 
 Analýza proudění: Aerodynamický návrh kompresoru  
 Elektromagnetická analýza a návrh rotoru a statoru 
 Teplotní analýza 
 Volba technologie výroby 
 Experimentální verifikace 

 

Tato práce se zabývá výhradně pevnostní analýzou rotoru, přesněji pak kompozitní 
objímkou a do určité míry volbou vhodných materiálů.  

Pro prvotní návrh byly zvoleny otáčky rotoru 200´000 ot./min při výkonu 1 kW, 
tento výkon slouží zejména k výpočtu kroutícího momentu a jsou v něm zahrnuty i pří-
padné ztráty, celkový výstupní výkon se tak vlivem např. třením v ložiscích dá očekávat 
menší. 

3.1 Materiály pro návrh rotoru 

Tabulka 3-1: Zadané materiály pro prvotní návrh rotoru. 

Součást Materiál E [GPa] 𝝆 [𝒌𝒈 ⋅ 𝒎 𝟑] 

Rotor Ocel (třída 15) 214 7830 

Magnet NdFeB (Neodimium-Iron-Boron) 150 7600 

Objímka Titan (slitina, třída 5) 113,8 4430 

Objímka 
Kompozit: Uhlíkové vlákno s epoxido-

vou matricí 

viz kapitola 5 STANOVENÍ 
MATERIÁLOVÝCH VLAST-

NOSTÍ 
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Obrázek 9: Jednoduché schéma rotoru v řezu: hřídel s magnety. Uvedena koncepce s 8 segmenty 
magnetů (4 "horní poloviny" a 4 "dolní poloviny“) 

 

Obrázek 10: Schéma rotoru viz „Obrázek 9", nyní rozšířené o kompozitní objímku, držící perma-
nentní magnety za rotace. 

Dále jsou, pro objasnění, uvedeny modely geometrie z kapitoly 6 TVORBA VÝPO-
ČTOVÉHO MODELU. 
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Obrázek 11: Model geometrie hřídele s magnety pro numerickou simulaci. Pro přehlednost zvý-
razněna hřídel. 

 

Obrázek 12: Pro přehlednost viditelný pouze jeden ze segmentů permanentních magnetů na hří-
deli rotoru. 
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3.2 Další materiály vhodné pro rotor 

V „Tabulka 3-1: Zadané materiály pro prvotní návrh rotoru.“ Jsou uvedeny materi-
ály prvně uvažované pro výrobu rotoru, kde je zvažována varianta objímky z titanu. Dále 
jsou uvedeny materiály, jejichž použití může být vhodné s přihlédnutím k použitému 
kompozitu. 

Tabulka 3-2: Některé další možné materiály. 

Součást Materiál E [GPa] 𝜌 [𝑘𝑔 ⋅ 𝑚 ] 

Rotor Titan (slitina, třída 5) 113,8 4430 

Magnet SmCo (Samarium Cobalt) 110 8400 

Objímka Inconel 208 8192 
 

3.2.1 Změna materiálu objímky 

Cílem této práce je z pevnostního hlediska posoudit vhodnost kompozitu jako materiálu 
pro objímku rotoru. Ten se v současné době pro specifické aplikace již používá, de-
tailnější informace však podléhají utajení / firemnímu tajemství a nejsou tak pro širokou 
veřejnost k dispozici.  

Jedná se např. o KERS systémy (Kinetic Energy Recovery Systems, 
50’000+ ot./min.), používané v závodech formule 1 na přeměnu kinetické energie při brž-
dění v energii elektrickou na dobíjení akumulátoru, takto uložená energie je pak použita 
na roztáčení elektrického kompresoru (obdoba turbokompresoru, 150’000+ ot./min.), při 
následující akceleraci. I když se technologické řešení napříč stájemi formule 1 liší, kom-
pozitní objímka je jedno z řešení pro oba výše uvedené rotační stroje často využívané 
[19]. 

Kromě kompozitů z uhlíkového vlákna a slitin titanu je nutno zmínit jako možný 
materiál objímky superslitiny, např. tzv. INCONEL, jehož přednosti však vynikají 
zejména vzhledem k vysokým teplotám a extrémním prostředí [19].  

3.2.2 Změna materiálu rotoru 

Při kontaktu oceli nebo hliníku s kompozitem obsahujícím uhlíkové vlákno může dochá-
zet ke galvanické korozi. Závisí při tom na prostředí, obsahu kyslíku, vlhkosti atd.  Z to-
hoto důvodů může být vhodnější použít např. titan třídy 5 na hřídel rotoru. Titan je pro 
rotor výhodnější i z hlediska mechanických vlastností, jako je nízká hustota, vysoká pev-
nost a v neposlední řadě není magnetický. Ačkoliv se titan svým elektrochemickým po-
tenciálem může jevit jako aktivní prvek, mezi titanem a uhlíkovými vlákny není, nebo je 
pouze zanedbatelný potenciál ke galvanické korozi. Navíc dochází na povrchu titanových 
součástí k vytvoření tenké zoxidované vrstvy dále kov chránící [18]. 
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3.2.3 Změna materiálu permanentních magnetů 

Mezi nejpoužívanější permanentní magnety se řadí i uvažovaný NdFeB (Neodimium Iron 
Cobalt). Další možnost je užití magnetu typu SaCo (Samarium Cobalt). SaCo magnety 
mají menší pevnost, nicméně mají mnohem vyšší tepelnou odolnost z hlediska magnetic-
kých vlastností.  

Tabulka 3-3: Materiálové charakteristiky permanentních magnetů [20]. 

Materiál magnetu 
Teplota ztráty 
magnetických 

vlastností 

Curieho teplota 

(Teplota permanentní ztráty 
magnetických vlastností) 

Hustota 

SaCo 

(Samarium cobalt) 
300 °C 750 °C 8400 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚  

NdFeB 

(Neodimium-Iron-
Boron) 

150 °C  310 °C  7600 𝑘𝑔 ⋅ 𝑚  

Pozn.: Ke ztrátě magnetických vlastností (viz Tabulka 3-3: „Teplota ztráty magnetických 
vlastností“) dochází s rostoucí teplotou postupně a nejedná se o skokovou změnu jako 
v případě Curieho teploty.  

Pozn.: Teplota, při níž se materiál chová dokonale vodivě je fenomén označovaný jako 
supravodivost a dochází k němu až při kryogenních teplotách, proto není uveden viz Ta-
bulka 3-3. 
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3.3 Fixace magnetů v rotoru 

Následně jsou uvedeny 4 možné přístupy k fixaci magnetů a zabránění tzv. „lift-off“, 
stavu, při kterém vlivem rotace dojde k uvolnění magnetů a takto buzené vibrace vedou 
k destrukci rotoru a v závislosti na otáčkách i statoru. 

Zejména pro kovové návleky je nutno zaručit přesah, který musí být udržen i za ro-
tace. Toho je docíleno následujícími způsoby: 

Přesah zajištěný teplotní dilatací 

Objímka je navržena tak, aby vnitřní průměr objímky byl menší než vnější průměr mag-
netů. Rozdíl musí být dostatečný k zajištění přesahu i při maximálních provozních otáč-
kách. 

Tento typ je používaný pro kovové objímky, kdy je objímka zahřátá, zatímco mag-
nety na rotoru podchlazeny, po namontování, kdy dojde k vyrovnání teplot, se objímka 
smrští, zatímco magnety expandují a je tak dosažen požadovaný přesah. 

Přesah zajištěn hydraulickým tlakem 

Stejný princip přesahů jako u výše uvedeného, přesahu však není docíleno teplotní dila-
tací, ale vnitřním tlakem na objímku. Na vnější stranu objímky působí pouze atmosférický 
tlak, zatímco na vnitřní stranu působí řádově vyšší hydraulický tlak, což vede k pružné 
deformaci se zvětšením průměrů a možnost zasunutí rotoru s magnety. Tento typ je pou-
žívaný zejména pro kovové návleky a početně objemnější zakázky. 

 

Pro kompozity jsou pak vhodnější následující varianty: 
 
Přímý návin kompozitu 

Tento proces vyžaduje kompozit s matricí typu termoset nebo termoplast a spočívá v na-
vinutí kompozitu přímo na magnety. Bývá také zajištěno určité předpětí již při navíjení. 
Takto navinutý kompozit je následně vytvrzen, u termosetu s použitím pece, autoklávu 
nebo obdobného zařízení umožňující zvýšení teploty po danou dobu. U termoplastů je 
nutné dosáhnutí teploty k rozpuštění matrice. 

 
Montáž s axiálním přesahem 

Tento proces se především používá v segmentovaných rotorech, které se vkládají do ob-
jímky s již zajištěnou fixací magnetů s pomocí axiálního předpětí.  
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4 VÝROBA KOMPOZITU 
Z rešeršní části práce je patrné, že pro rotační návin je nejvhodnější výroba kompozitu 
rotačním navíjením (filament winding), což je ve společnosti Sobriety s.r.o aplikováno. 

Kompozit je navíjen pomocí dvou krokových motorů. Vlákno se odmotává ze špulky 
dodávané výrobcem, matrice je míchána na místě těsně před navíjením. 

 

 

Obrázek 13: Hotový zkušební návin (D=20 mm), na papíře jsou vidět očištěné stěrky, sloužící k 
oddělení přebytečné matrice a zvýšení poměru vláken v kompozitu. 
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4.1 Použité vlákno 

Na návin bylo použito vlákno typu Toray, konkrétně se jedná o uhlíkové vlákno dodávané 
namotané na špulce. Zmíněné vlákno se vyznačuje svými vynikajícími mechanickými 
vlastnosti a stabilitou.  

 

Obrázek 14: Nerozbalený roving (svazek, špulka či cívka) uhlíkového vlákna Toray použitý v ná-
vinu, nízká hmotnost vlákna je patrná při nadzvednutí špulky. 

Pro výrobu vzorku, na kterém lze teprve určit objemový/hmotnostní podíl vlákna, nutný 
k dalšímu výpočtu materiálových vlastností uvádí technický list (data sheet), parametry 
od výrobce jsou uvedeny v kap.: 5 STANOVENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ. 
Hustota vlákna: 

𝜌 = 1800 kg ⋅ 𝑚  

 

  



 
31 

4.2 Příprava matrice 

Byla použita dvousložková epoxydová matrice se zvýšenou teplotní odolností. Samotná 
matrice se skládá ze dvou komponent: Epoxid (LH 260) a tvrdidlo (H 512).  

Po smíchání tvrdidla a epoxidu dochází k okamžité chemické reakci jejímž vý-
sledkem je tuhnutí a následné ztvrdnutí matrice. Reakce je exotermická, tzv. dochází při 
ní k uvolňování tepla, zejména pro rychletvrdnoucí směsi a při vyšších množstvích může 
zmíněný fakt způsobovat komplikace, dokonce až zahoření a zničení připravené várky.  

Jelikož se dá s matricí, zejména dle použitého tvrdidla, pracovat pouze po určený 
časový úsek a předčasné tuhnutí výrazně komplikuje proces výroby (matrice se stává 
méně viskózní, klesá její smáčivost vůči vláknům. Dochází ke zvyšování podílu matrice 
v kompozitu a dále k zvýšenému riziku vad jako např. nesmáčivost vlákna matricí, vznik 
bublin apod.) byla zvolena kombinace, která kromě materiálových vlastností umožňuje 
práci cca 30 min. až 1 hod. a celkové tuhnutí pak trvá v jednotkách hodin. Pro dokončení 
procesu vytvrzení je pak z pravidla třeba u vysokoteplotních epoxidových matric vytvrdit 
výsledný kompozit v troubě za zvýšené teploty. 

 Pro epoxid je udávaná hustota: 

𝜌 = 1150 kg ⋅ 𝑚  

Pro tvrdidlo je udávaná hustota: 

𝜌 = 930 kg ⋅ 𝑚  

4.2.1 Hmotnostní poměr 

Dále je předepsán poměr míchání složek. Hmotnostně 100:23 Epoxid:Tvrdidlo. 

Namíchané množství musí být dostatečné pro naplnění vaničky a kompletní smáčení 
veškerého protaženého vlákna. 

𝑊 = 23 g 

𝑊 = 100 g 
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Obrázek 15: Míchání matrice v laboratořích společnosti Sobriety s.r.o. 

Ze známých hustot epoxidu a tvrdidla a zadaného hmotnostního poměru lze jednoduše 
dopočítat výslednou hustotu matrice, nejdříve je vypočten hmotnostní poměr 𝑤  a 𝑤  
z hmotností 𝑊  a 𝑊  tak aby platilo: 

 𝑤 + 𝑤 = 1 (4.1)  

 
𝑊

𝑊 + 𝑊
=

𝑤

𝑤 + 𝑤
 (4.2) 

100

123
=

𝑤

1
 → 𝑤 = 0,813   

Dle rovnice (4.2) plyne i hmotnostní poměr pro tvrdidlo: 

𝑤 = 1 − 𝑤 = 1 − 0,813 = 0,187  
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4.2.2 Objemový poměr 

Míchání dle uvedeného poměru 100:23 v pře-
počtu na gramy však vede k vytvoření 123 g 
matrice, což se na testovací návin ukázalo 
jako zbytečně velké množství, nadále bylo na-
mícháváno pouze poloviční množství, tedy 
zachován poměr, ale použito pouze 50 g epo-
xidu a 11,5 g tvrdidla. 

Objemový poměr je převážně použí-
ván na výpočty kompozitů, zatímco při ruční 
manipulaci a míchání se většinou preferuje a 
udává poměr hmotnostní. V tomto případě je 
z několika důvodů lepší využít objemového 
poměru již při samotném míchání epoxidu. 

  Zejména pak díky velké relativní od-
chylce dostupné váhy, 𝑚 = 1 𝑔 a manipu-
laci se zásobníky. 

 Jako řešení byly použity injekční stří-
kačky, které disponují stupnicí v ml a dá se tak 
relativně přesně určit odměřené množství, tento 
postup také značně omezuje znečištění okolí. 

 

Pro objemové podíly platí stejně jako pro hmot-
ností podíly rovnice: 

 𝑣 + 𝑣 = 1 (4.3)  

 
𝑣 =

𝑉

𝑉 + 𝑉
 

 

(4.4)  

Přepočet mezi objemem a hmotností lze realizovat na základě známých hustot, pro cel-
kový objem epoxidu lze říct: 

 

 𝑉 =
𝑀

𝜌
 (4.5)  

A identicky pro tvrdidlo: 

 𝑉 =
𝑀

𝜌
 (4.6)  

Dosazením rovnic (4.5) a (4.6) do (4.4) pak lze získat přímý přepočet mezi objemovým 

Obrázek 16: Stříkačky pro odměřování epo-
xidu/tvrdidla při míchání ma-
trice (objemově). 
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a hmotnostním poměrem na základě známých hustot: 

 
𝑣 =

𝑀
𝜌

𝑀
𝜌

+
𝑀
𝜌

=

𝑀 ⋅ 𝑤
𝜌

𝑀 ⋅ 𝑤
𝜌

+
𝑀 ⋅ (1 − 𝑤 )

𝜌

= ⋯ 

=
𝑤

𝑤 + 1 − 𝑤 ⋅
𝜌
𝜌

 

(4.7)  

𝑣 =
𝑤

𝑤 + 1 − 𝑤 ⋅
𝜌
𝜌

=
0,813

0,813 + (1 − 0,813) ⋅
1150
930

= 0,7786  

 

Objemový poměr pro míchání matrice je dle vztahů (4.3) až (4.7): 0,7786: 0,2214. Po-
měr je z praktických důvodů dále normován a zaokrouhlen na co nejmenší celá čísla 3,5:1 
resp. 7:2. Takto vzniklá zaokrouhlovací chyba mezi poměrem vypočteným a prakticky 
použitelným je menší než 0,5 % (konkrétně 0,476 %), což je dostačující. 

Dále je dopočítána hustota namíchané matrice na základě objemových poměrů a hustot 
jednotlivých složek: 

 𝜌 = 𝑣 ⋅ 𝜌 + (1 − 𝑣 ) ⋅ 𝜌 = ⋯ (4.8) 

…  = 0,7786 ⋅ 1150 + (1 − 0,7786) ⋅ 930 = 1101,3 kg ⋅ 𝑚   
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4.3 Výroba kompozitu navíjením 

Určení vlastností kompozitu, zejména pak hustoty a s tím spjatého objemového/hmot-
nostního poměru vláken je komplikovanější, dále také více závisí na praxi a zručnosti při 
navíjení.  

Mezi některé z parametrů pak patří např. rychlost navíjení, kde bylo zjištěno, že při po-
malejším navíjení dojde k setření více matrice pomocnými stěrkami a tryskou a k většímu 
poměru vláken vůči matrici, což vede k vylepšení materiálových vlastností. 

Výsledný poměr vláken však může být ovlivněn i více parametry, jako např.: 

 Teplota 
 Skladování 
 Stáří matrice 
 Vlhkost  
 Rychlost navíjení 
 úhel stoupání 
 časové úseky (od namíchání matrice až po vytvrzení kompozitu) 
Ke zjištění vlivu všech parametrů však zatím neexistuje dostatečný velký statistický 

vzorek, existuje proto snaha o udržení všech parametrů konstantních mezi jednotlivými 
náviny a možné nežádoucí účinky postupně eliminovat (např. zvýšení rychlosti navíjení 
z 1 ot./s na 2 ot./s mělo zcela jasný a i vizuálně patrný negativní vliv). Z tohoto je také 
patrné, že při navíjení větších vzorků bude muset být rychlost rotace nadále zpomalena 
vzhledem k obvodové rychlosti vlákna, aby stěrky byly schopny dostatečně zbavit vlákno 
přebytečné matrice. 

 

Obrázek 17: Program na navíjení v prostředí Microsoft Excel: VBA (Visual Basic for Applica-
tion). 
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Navíjení kompozitu se realizuje pomocí dvou krokových motorků: Rotačním a 
translačním. Pro oba motorky se generuje jejich požadovaná rychlost a konečná poloha, 
případně zpoždění. 

Rotační motor má za úkol točit navíjecím přípravkem a navíjet (namotávat) na něj 
vlákno požadovanou rychlostí. 

Translační motor pak pohybuje tryskou a slouží k vedení vlákna, rychlost translač-
ního pohybu je dána rychlostí rotace a stoupáním. 

 

Obrázek 18: Data vygenerovaná programem, sloužící k ovládání dvou motorů: motor pro rotaci 
(Rotation) a translaci (Move). 

Vstupní data do navíjecího programu, pro ovládání zmíněných krokových motorů 
jsou generovány programem vytvořeným v prostředí Microsoft Excel s využitím progra-
movacího balíčku VBA (Visual Basic for Applications), který dovoluje tvorbu maker a 
usnadňuje tak tvorbu příkazů pro navíjení. 

Kromě samotného generování příkazů pro krokové motory lze také vypočítat některé 
informace: Celkový čas navíjení, počet otáček, ale hlavně přibližnou délku použitého 
vlákna. Délka použitého vlákna je uvedena jako přibližná, protože nelze jednoduše od-
hadnout odpad vlákna, potřebný k dostatečnému prosycení a zavedení vlákna do vaničky, 
připevnění vlákna mimo funkční návin apod., což je nutné odmotat ručně před startem 
navíjecího programu. 

4.3.1 Stanovení podílu vláken v kompozitu 

Stanovení hmotnostního poměru vlákna ve výsledném kompozitu ze známého objemo-
vého poměru, případně obráceně lze učinit identicky k algoritmu míchání matrice viz 4.2 
Příprava matrice. V tomto případě je situace komplikovanější, je nejprve nutno vypočí-
tat/zjistit alespoň jeden z těchto parametrů. 

 Jako nejvhodnější způsob stanovení podílu vláken byl zvolen přístup vážení 



 
37 

špulky s vlákny před a po navíjení. Dále vážení navinutého vzorku spolu se všemi od-
řezky vláken napuštěných matricí. Vzhledem k tomu, že z navinutého kompozitu jde na-
dále malá část matrice vytlačit pomocí izolepy (postupným navíjením za pomalé rotace 
dojde k vytlačení malého množství matrice), bude mít takto vypočtený kompozit menší 
objem vláken než skutečný vzorek, lze tak říci, že se pohybuje na bezpečnější straně, 
požadované mechanické vlastnosti u kompozitů dány výztuží a je nasnadě dosáhnout co 
nejvyššího podílu vláken. Takto vzniklá odchylka by se dala, alespoň z části eliminovat 
následným vážením matrice vytlačené z hotového návinu. V tomto případě se však toto 
množství pohybuje v jednotkách kapek (ml), dá se tedy stanovit, že nemá podstatný vliv 
a je tudíž zanedbáno. 

Roving s vláknem, viz Obrázek 14, je zvážená před a po návinu. Odřezky vlákna nesmá-
čené matricí jsou přidány ke špulce vážené jako „po návinu“, jelikož nejsou součástí ná-
vinu. Takto je zjištěna celková hmotnost použitého vlákna: 𝑚 . 

 𝑚 = 𝑚š . ř − 𝑚š . = 204 − 176 = 28 𝑔 (4.9) 

Dále je zvážen navinutý vzorek dohromady se všemi odřezky (jako odřezek se považuje 
vlákno již napuštěné matricí, které není zahrnuto v konečném návinu). Pro snížení od-
chylky vzniklé nepřesností váhy jsou odřezky i vzorek váženy dohromady, pro představu 
však lze uvést i jednotlivé váhy: 

𝑚 = 28 𝑔 

𝑚 =  9 𝑔 

 𝑚 + 𝑚 =  37 𝑔 (4.10) 

Vypočtený hmotnostní poměr vláken: 

 𝑤 =
𝑚

𝑚 + 𝑚
=

28

37
= 0,7568  (4.11) 

Jak bylo dříve odvozeno pro míchání matrice, lze i nyní dopočítat objemový poměr 
ze známého hmotnostního, viz rovnice 34: 

 

𝑣 =
𝑤

𝑤 + 1 − 𝑤 ⋅
𝜌
𝜌

= ⋯ 

… =
0,7568

0,7568 + (1 − 0,7568) ⋅
1800
1101

= 0,6556 

(4.12) 
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A hustotu kompozitu:  

 
𝜌 = 𝑣 ⋅ 𝜌 + (1 − 𝑣 ) ⋅ 𝜌 = ⋯ 

= 0,6556 ⋅ 1800 + (1 − 0,6556) ⋅ 1101 = 1559 kg ⋅ 𝑚  
(4.13) 

V současné době není k dispozici dostatečný statistický vzorek ke zpracování a zjištění 
rozptylu a směrodatné odchylky. Jako demonstrační byl z navinutých vzorků zvolen ten 
s nejmenším vypočteným objemovým obsahem vláken, následně je uvažován objemový 
poměr jako 65 % (Oproti dvěma testovacím vzorkům: 65,6 a 67,0 %).  

Jelikož se jedná o matrici typu termoset, viz „2.3.2 Epoxidová pryskyřice typu ter-
moset“, je nutné kompozit po výrobě vystavit zvýšené teplotě po danou dobu a dokončit 
proces vytvrzení. 

Toho je docíleno pomocí pece, kde se kompozit vytvrzuje, celkově se kompozit 
po návinu zpracovává dle předem daného postupu, viz „Tabulka 4-1: Tuhnutí a vytvrzo-
vání použitého kompozitu.“ 

Tabulka 4-1: Tuhnutí a vytvrzování použitého kompozitu. 

Teplota [°C] 
Potřebný čas na 

dané teplotě 
poznámka 

Pokojová (20 ~ 25) 2-3 hod. 
Matrice je viskózní, vzorek je nutné ne-
chat rotovat, aby nedocházelo ke stékání 

vlivem gravitace. 

Pokojová (20 ~ 25) 24 hod. 
Všechny složky jsou v pevném skupen-

ství. 

50 8 hod. 

Proces vytvrzování v peci. 80 4 hod. 

120 2 hod. 

Z použití matrice tohoto typu plyne dále aplikovaný předpoklad, že je pracovní teplota 
zanedbatelná, i když je patrné že rotor bude pracovat při teplotě zvýšené a vliv zvýšení 
teploty na mechanické vlastnosti u kompozitů je zpravidla velký. S využitím matrice typu 
termoset je však vliv teploty na mechanické vlastnosti markantně redukován, není-li pře-
kročena teplota dosažená při vytvrzování (120 °C). To garantuje i dodavatel použitého 
tvrdidla/matrice: „Teplotní odolnost výrobku bez výrazných změn jejich parametrů: 
+100 °C, teplotní zpracování mezi 10 °C až 50 °C, všechny běžné metody zpracování.“ 
[zdroj: Havel composites CZ Ltd.] 
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5 STANOVENÍ MATERIÁLOVÝCH VLAST-
NOSTÍ 

Stanovení materiálových charakteristik výsledné laminy (tj. několika vrstev kompozitu) 
je komplikované, jelikož výztuž (v tomto případě uhlíková vlákna) vyztužuje kompozit 
ve směru vláken, zatímco pevnost kolmo na směr vláken může i zhoršovat (např. vlivem 
koncentrace napětí na rozmezí vlákna/matrice apod.). Materiál tak nelze uvažovat jako 
izotropní. 

 𝐾 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐾 𝐾 𝐾 0 0 0
𝐾 𝐾 𝐾 0 0 0
𝐾 𝐾 𝐾 0 0 0

0 0 0
(𝐾 − 𝐾 )

2
0 0

0 0 0 0
(𝐾 − 𝐾 )

2
0

0 0 0 0 0
(𝐾 − 𝐾 )

2 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (5.1) 

Takto vyjádřená matice tuhosti K, případně C, viz rovnice (5.1), má pro izotropní 
materiály pouze 2 nezávislé konstanty. Použitý kompozit z uhlíkových vláken a epoxi-
dové matrice je naproti tomu nehomogenní a anizotropní. 

Materiálové vlastnosti kompozitů lze posuzovat z mikromechanického a makro-
mechanického hlediska. Mikromechanika se zabývá určením materiálových charakteris-
tik jedné vrstvy, makromechanika se zabývá výpočtem poddajnosti a tuhosti laminy [1] 
Matice tuhosti má tak v nejobecnějším případě následující tvar: viz rovnice (5.2). 

 𝐾 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾
𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾
𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾
𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾
𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾
𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 𝐾 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (5.2) 

Jelikož se jedná o matici symetrickou, obsahuje pro anizotropní materiál celkem 
21 nezávislých konstant.[1] 

V makroskopickém smyslu se předpokládá, že kompozit složený z lamin (vrstev), 
se chová jako homogenní ortotropní materiál, pro ortotropní materiál je matice tuhosti 
zjednodušena na: viz rovnice (5.3). 
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 𝐾 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐾 𝐾 𝐾 0 0 0
𝐾 𝐾 𝐾 0 0 0
𝐾 𝐾 𝐾 0 0 0

0 0 0 𝐾 0 0
0 0 0 0 𝐾 0
0 0 0 0 0 𝐾 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (5.3) 

Spolu s uvažováním symetrie matice K obsahuje 9 nezávislých konstant, pokud 
však existuje rovina, v níž jsou stejné materiálové vlastnosti, např. rovina kolmá na 
vlákna (TT‘), označuje se materiál za příčně izotropní a lze matici tuhosti dále redukovat. 
[1] viz rovnice (5.4). 

𝐾 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐾 𝐾 𝐾 0 0 0
𝐾 𝐾 𝐾 0 0 0
𝐾 𝐾 𝐾 0 0 0

0 0 0
(𝐾 − 𝐾 )

2
0 0

0 0 0 0 𝐾 0
0 0 0 0 0 𝐾 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (5.4) 

A celkem je tedy potřeba k popisu chování materiálu jako lineárně elastického 5 
nezávislých materiálových konstant. 

Tabulka 5-1: Počet na sobě nezávislých materiálových konstant pro uvedené typy materiálů 
[1][2]: 

Typ materiálu 
Nezávislé materiálové konstanty 

(počet) 

Anizotropní 21 

Ortotropní 9 

Příčně (transverzálně) izotropní 5 

Izotropní 2 

 

Ke zjištění výsledných materiálových vlastností kompozitu existuje několik roz-
dílných přístupů. Všechny dále uvedené vychází ze snahy popsat kompozit jako jeden 
materiál, v tomto případě s příčně izotropními vlastnostmi. Modelování kompozitu, ať již 
analytické, nebo numerické, jako matrice a vlákna zvlášť, není anii při dnešních výpočet-
ních možnostech prakticky použitelné. 
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Z principu lze tedy proces zjišťování materiálových vlastností (dále také označováno jako 
homogenizace) rozdělit, dle způsobu výpočtu a použitých metod: 

1) Analytická homogenizace 
a) Reussův model   
b) Voigtův model  
c) Hahnova metoda  
d) Halpin-Tsaie   
e) Využití grafů  
f) Analytická homogenizace s využitím principu periodicky se opakující mi-

krostruktury  (Vzhledem k odlišné filosofii, rozsahu a následné aplikaci je tato 
varianta výpočtu uvedena jako samostatná podkapitola) 

2) Numerická homogenizace 
a) Čtvercové uspořádání vláken (Square array) 
b) Šestiúhelníkové uspořádání vláken (Hexagonal array) 

Reussův model  

Také označován jako směšovací pravidlo (ROM: Rule of mixtures). Předpokládá stejný 
tenzor přetvoření pro matrici i vlákno. 𝜀 = 𝜀 = 𝜀 . Směšovací pravidlo je použito k vy-
hodnocení longitudinálního modulu pružnosti 𝐸  a Poissonova poměru 𝜇  ;  𝜇  
[1][10]. 

Voigtův model  

Označován jako inverzní směšovací pravidlo (IROM: Inverse rule of mixtures). Předpo-
kládá stejný tenzor napětí pro matici i vlákno. 𝜎 = 𝜎 = 𝜎 . Inverzní směšovací pravidlo 
je využito k vyhodnocení transversálního modulu pružnosti 𝐸  ; 𝐸  a smykového mo-
dulu pružnosti 𝐺  a objemového modulu stlačitelnosti K [1][10]. 

Hahnova metoda  

Realističtější geometrický model, válcové vlákno obklopeno válcovou matricí. Napja-
tostní a deformační poměry se od rovinného modelu značně liší zejména při příčném na-
máhání [10]. 

Halpin-Tsaie  

Vycházejí z aproximace exaktnějších vztahů z mikromechaniky kompozitů [10]. 

Využití grafů / nomogramů  

Grafy získané na základě rozsáhlých měření a výpočtů pro různé objemové podíly [10].  
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Pro uhlíkové vlákno typu Toray uvádí technický list (data sheet) dodavatele následující 
vlastnosti: 

Tabulka 5-2 Vlastnosti použitého vlákna. 

Veličina Značení Hodnota Jednotka 

Youngův modul pružnosti 𝐸  250 GPa 

Poissonův poměr 𝜇  0,2 - 

Hustota vlákna 𝜌  1800 kg ⋅ 𝑚  

Mez pevnosti v tahu 𝜎  4900 MPa 

Kritické prodloužení 𝜀 ,  2,1 % 

Odpor při 23 °C 𝜌  16 ⋅ 10  𝛺 ⋅ 𝑚 

Teplotní roztažnost 𝛼  = −0.38 ⋅ 10  𝐾  

 

Tabulka 5-3 Vlastnosti použité matrice (Epoxidová pryskyřice + tvrdidlo). 

Veličina Značení Hodnota Jednotka 

Youngův modul pružnosti 𝐸  3 GPa 

Poissonův poměr 𝜇  0,4 - 

Hustota matrice 𝜌  1101 kg ⋅ 𝑚  

Mez pevnosti v tahu 𝜎  70 MPa 

Mez pevnosti v tlaku 𝜎  120 MPa 
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Tabulka 5-4: Vlastnosti kompozitu viz kapitola 4 VÝROBA KOMPOZITU. 

Veličina Značení Hodnota Jednotka 

Podíl vláken 𝑣  0,65 - 

Podíl matrice 𝑣  0,35 - 

Hustota kompozitu 𝜌  1559 kg ⋅ 𝑚  

 

5.1 Analytická homogenizace 

Předpoklady analytické homogenizace [1][2][3][10][11]: 

 Uvedené vztahy vychází z podmínek jednoduchého rovinného geometric-
kého výpočtového modelu. Takový model popisuje skutečné poměry v kom-
pozitu pouze přibližně. 

 Vlákna jsou fyzikálně homogenní, nekonečná, rovnoběžná a pravidelně roz-
místěna v průřezu 

 Mezi vlákny a matricí je dokonale adhezní vazba 
 Vlákna i matrice se deformují elasticky 

Jedná se o zjednodušení, zejména proto, že: 

 Napětí i přetvoření se ve vláknu a matrici ve skutečnosti liš:    
𝜎 ≠ 𝜎  a 𝜖 ≠  𝜖 . 

 Nejsou uvažovány Poissonovské efekty, zejména vznik smykových napětí, 
daných rozdílným 𝜇  𝑎 𝜇 . 

5.1.1 Podélný modul pružnosti a pevnosti 

Podélná pevnost a tuhost je zjištěna s využitím směšovacího pravidla, pro tah výsledky 
dobře souvisí s experimentem. Pro tlak však nelze aplikovat [11]. Při zanedbání rozdíl-
ných napětí mezi matricí a vlákny se označuje také směšovací pravidlo pro napětí [10]. 

 
𝐹 = 𝐹 + 𝐹 = 𝜎 ⋅ 𝑆 + 𝜎 ⋅ 𝑆  

𝜎 = 𝜎 ⋅ 𝑣 + 𝜎 ⋅ 𝑣  
(5.5) 
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 Směšovací pravidlo pro napětí lze aplikovat k získání meze pevnosti kompozitu v 
tahu: 

 

𝜎 = 𝜎 ⋅ 𝑣 + 𝜎 ⋅ 𝑣 =… 

… = 4900 ⋅ 0,65 + 70 ⋅ 0,35 = 3209,5 𝑀𝑃𝑎 

 

(5.6) 

Chovají-li se obě složky elasticky, dá se směšovací pravidlo použít i pro výpočet 
Youngova modulu pružnosti [10][11]. Platnost tohoto předpokladu je splněna, navzdory 
tomu že matrice samotná nevykazuje (např. v tahové zkoušce) lineárně elastické chování, 
nicméně k porušení vlákna dojde při přetvořením, při jehož dosažení se dá chování ma-
trice dostatečně přesně popsat jako lineárně elastické. 

 
𝐸 = 𝐸 ⋅ 𝑣 + 𝐸 ⋅ 𝑣 = ⋯ 

… = 230 ⋅ 0,65 + 3 ⋅ 0,35 = 150,7 𝐺𝑃𝑎 
(5.7) 

5.1.2 Příčná tuhost 

Předpokládá se stejné napětí v matrici i ve vlákně a elastická deformace [10][11]. Použito 
tzv. inverzní směšovací pravidlo. 

 

1

𝐸
=

𝑣

𝐸
+

𝑉

𝐸
 

𝐸 =
1

𝑣
𝐸

+
𝑉
𝐸

=
1

0,65
230

+
0.35

3

= 8,368 𝐺𝑃𝑎 
(5.8) 

Nerovnoměrné rozložení vláken v matrici a nerovnosti Poissonových čísel vlákna a 
matrice, způsobují přídavná podélná napětí. Na základě aproximace exaktnějších vztahů 
vycházejících z mikromechaniky kompozitů, odvodili Halpin a Tsai následující re-
lace [1][10][11]: 

 
𝐸

𝐸
=

1 + 𝜁 ⋅ 𝜂 ⋅ 𝑣

1 − 𝜂 ⋅ 𝑣
 (5.9) 

Paremetr 𝜁 je nazýván míra vyztužení kompozitu, jeho hodnota se odvíjí od geome-
trie vláken a jejich rozložení v kompozitu. Pro vlákna kruhového a čtvercového průřezu 
je jeho hodnota 2 [10]. 
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Kde parametr 𝜂 má hodnotu: 

 𝜂 =

𝐸
𝐸

− 1

𝐸
𝐸

+ 𝜁

=

230
3

− 1

230
3

+ 2
= 0,9619 (5.10) 

Příčná pevnost pak, dle Halpin-Tsaie: 

 

𝐸 = 𝐸 ⋅
1 + 𝜁 ⋅ 𝜂 ⋅ 𝑣

1 − 𝜂 ⋅ 𝑣
= ⋯ 

… = 3 ⋅
1 +⋅ 2 ⋅ 0,9619 ⋅ 0,65

1 − 0,9619 ⋅ 0,65
= 18,01 𝐺𝑃𝑎 

(5.11) 

Jako další možný přístup ke zjištění příčného modulu pružnosti je tzv. Hahnova me-
toda. Tento vztah vychází z válcového modelu, kdy válcové vlákno je obklopeno válco-
vou matricí při zachování poměrů 𝑣  a 𝑣 . V tomto modelu nemusí platit  𝜎 = 𝜎 , Hal-
pin-Tsaie tento jev respektovali zavedením koeficientem 𝜂 =< 0,1 >. Tím je dosaženo 
reálnějšího vztahu, že napětí v matrici je díky menšímu modulu pružnosti menší. [10] 

Pro extrémní hodnoty koeficientu přerozdělení napětí je výsledná hodnota totožná s 
modulem pružnosti vlákna (230 GPa pro 𝜂 = 0) a modulem pružnosti dle inverzního 
směšovacího pravidla (8,36 GPa pro 𝜂 = 1). Koeficient je volen jako 𝜂 = 0,75 a ob-
dobný koeficient se stejnou fyzikální interpretací, 𝜂 = 0,75, je posléze použit i pro ko-
rekci smykového modulu pružnosti. 

 𝐸 =
𝑣 − 𝜂 ⋅ 𝑣
𝑣
𝐸

+ 𝜂 ⋅
𝑣
𝐸

=
0,65 − 0,75 ⋅ 0,35

0,65
230

+ 0,75 ⋅
0,35

3

= 10,10 𝐺𝑃𝑎 
(5.12) 

Další možnost výpočtu je na základě opakovaných výpočtů s pomocí metody koneč-
ných diferencí, vyplívající z práce Adamse a Donera [15], jejichž výsledkem jsou grafy:  
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Obrázek 19: Závislost poměrného příčného modulu pružnosti kompozitu na objemovém podílu 
vláken a poměrném modulu pružnosti vlákna.[15]  

Odečtením z grafu, viz Obrázek 19, lze získat poměr příčného modulu kompozitu 

k modulu matrice, pro = 77: 

 
𝐸

𝐸
= 6,1  (5.13) 

 𝐸 = 6,1 ⋅ 𝐸 = 6,1 ⋅ 3 = 18,3 𝐺𝑃𝑎 (5.14) 

A podobný postup, odečtění z grafů lze aplikovat i na graf, viz Obrázek 20, kde je 

namísto poměru  použit objemový podíl vláken v kompozitu: pro 𝑣 = 0,65: 

 
𝐸

𝐸
= 5,5  (5.15) 

A jednoduše dopočítat Příčný Youngův modul pružnosti pro kompozit: 

 𝐸 = 5,5 ⋅ 𝐸 = 5,5 ⋅ 3 = 16,5 𝐺𝑃𝑎 (5.16) 
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Obrázek 20: Závislost poměrného příčného modulu pružnosti kompozitu na objemovém podílu 
vláken a poměrném modulu pružnosti vlákna dle Halpin-Tsaie. [15]   

Jak je z předešlých rovnic patrné, určení příčného modulu pružnosti je komplikované 
a nejednotné, přístupů je několik a liší se mezi sebou dosti podstatně. 
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Tabulka 5-5: Porovnání příčných modulů pružnosti z analytického výpočtu: 

Přístup Hodnota Jednotka 
Odchylka od inverzního 

směšovacího pravidla [%] 

Inverzní směšovací 
pravidlo 

8,37 [GPa] --- 

Halpin-Tsaie 18,0 [GPa] 115,3 

Hahnova metoda 10,1 [GPa] 20,72 

Graf  18,3 [GPa] 118,7 

Graf (𝑣 ) 16,5 [GPa] 97,18 

 

Výsledky grafů by měly být ekvivalentní, jelikož se u obou vychází z určení poměru 

  v závislosti na poměru  a 𝑣 , nicméně i v tomto případě se od sebe navzájem liší. 

Přesto je patrná podobnost s řešením dle Halpin-Tsaie, z něhož vychází.  

5.1.3 Poissonův poměr 

Směšovací pravidlo lze použít, s příslušnými zjednodušeními, na Poissonův poměr 
mezi longitudinální a transversální osou: 

 𝜇 = 𝜇 ⋅ 𝑣 + 𝜇 ⋅ 𝑣 = 0,2 ⋅ 0,65 + 0,4 ⋅ 0,35 = 0,27 (5.17) 

Dále je určen Poissonův poměr mezi transversálními směry T a T’: 

Jelikož se v rovině dané těmito směry materiálové vlastnosti nemění, můžeme určit 
Poissonův poměr 𝜇  na základě dvou známých materiálových charakteristik, v tomto 
případě lze použít 𝐸 = 𝐸  a modul pružnosti K, který je dopočítán inverzním směšova-
cím pravidlem. V literatuře se jedná o tzv. Clyne model [14]. Jedná se o zjednodušení, 
které uvažuje modul pružnosti jako konstantní a nezávislý na směru. 

 𝜇 = 1 − 𝜇 −
𝐸

3 ⋅ 𝐾
 (5.18) 

Nejprve je tedy dopočítán objemový modul pružnosti a posléze Poissonův poměr 
𝜇 . 
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 𝐾 = = ,

,

,

,

= 13,3 𝐺𝑃𝑎  (5.19) 

 𝜇 =
𝐸

𝐸
⋅ 𝜇 =

8,368

0,27
⋅ 0,27 = 0,0150 (5.20) 

A následné dosazení z rovnic (5.19) a (6.1) do (5.18). 

 𝜇 = 1 − 0,01499 −
8,368

3 ⋅ 13,318
= 0,776 (5.21) 

Je také patrné, že v rovnicích figuruje transversální modul pružnosti, k jehož zjištění 
bylo použito vice přístupů, demonstračně je uveden nejobecnější přístup přes inverzní 
směšovací pravidlo, pro výpočty s odlišným příčným modulem pružnosti jsou uvedené 
výsledky viz Tabulka 5-6. 

Tabulka 5-6: Srovnání výsledků pro analytický výpočet Poissonových poměrů: 

Přístup pro výpočet 
𝑬𝑻  

 𝑬𝑻 [GPa] 

Viz Tabulka 5-5 
𝝁𝑻𝑳 𝝁𝑻𝑻  

Inverzní směšovací 
pravidlo 

8,37 0,0150 0,776 

Halpin-Tsaie 18,0 0,0323 0,517 

Hahnova metoda 10,1 0,0181 0,729 

Graf  18,3 0,0296 0,558 

Graf (𝑣 ) 16,5 0,0328 0,509 

Pozn.: Zatímco pro Poissonův poměr 𝜇  rozptyl výsledků není, pro Poissonův po-
měr 𝜇  již ano, to je dáno dopočítáváním tohoto „opačného“ poměru skrze transversální 
modul pružnosti. 
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5.1.4 Modul pružnosti ve smyku 

Podobně jako u příčného namáhání, i zde je při uvedených zjednodušeních použito in-
verzní směšovací pravidlo. 

Modul pružnosti ve smyku jak pro vlákno, tak pro matrici, lze jednoduše dopočítat, 
pro izotropní materiály ze známých Youngových modulů pružnosti a Poissonových po-
měrů, kde jsou 2 materiálové konstanty dostatečné pro plné popsání chování materiálů, 
následně je aplikováno inverzní směšovací pravidlo: 

 𝐺 =
𝐸

2 ⋅ (1 + 𝜇 )
=

230

2 ⋅ (1 + 0,2)
= 95,8 𝐺𝑃𝑎 (5.22) 

 𝐺 =
𝐸

2 ⋅ (1 + 𝜇 )
=

3

2 ⋅ (1 + 0,4)
= 1,07 𝐺𝑃𝑎 (5.23) 

 𝐺 =
1

𝑣
𝐺

+
𝑣
𝐺

==
1

0,65
95,83

+
0,35

1,071

= 3,00 𝐺𝑃𝑎 
(5.24) 

Stejně jako v případě příčného modulu pružnosti i zde existuje tzv. Hahnova metoda, 
pro kterou Halpin-Tsaie zavedli koeficient s obdobnou interpretací pro přerozdělení na-
pětí mezi vláknem a matricí: 𝜂 =< 0,1 >.[10]  

 𝐺 =
𝑣 + 𝜂 ⋅ 𝑣
𝑣
𝐺

+ 𝜂
𝑣
𝐺

=
0,65 + 0,75 ⋅ 0,35

0,65
95,833

+ 0,75 ⋅
0,35

3

= 3.62 𝐺𝑃𝑎 (5.25) 

Modul pružnosti ve smyku v transversální rovině 𝐺  lze lehce dopočítat, jelikož 
jsou v této rovině uvažovány materiálové vlastnosti jako izotropní (viz definice příčně 
izotropního materiálu): 

 𝐺 =
𝐸

2 ⋅ (1 + 𝜇 )
=

8,368

2 ⋅ (1 + 0,7755)
= 2,36 (5.26) 

Opět je zde rozptyl způsobený několika přístupy ke zjištění jak transversálního 
Youngova modulu pružnosti, tak Poissonova poměru v transversální rovině. Jako dříve 
je uveden demonstrační výpočet a následné srovnání hodnot. Stejně jako v předchozích 
případech je patrná korelace mezi výpočtem dle Halpin-Tsaie a stanovením hodnot s vy-
užitím nomogramů, případně grafů, které z tohoto řešení vycházejí. 
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Tabulka 5-7: Srovnání výsledků pro analytický výpočet transversálního smykového modulu pruž-
nosti. 

Přístup pro výpočet 𝑬𝑻 
 𝑬𝑻 [GPa] 

Viz Tabulka 5-5 
𝝁𝑻𝑻  

𝑮𝑻𝑻  

[GPa] 

Inverzní směšovací pravidlo 8,37 0,776 2,36 

Halpin-Tsaie 18,0 0,517 5,94 

Hahnova metoda 10,1 0,729 2,92 

Graf  18,3 0,558 5,30 

Graf (𝑣 ) 16,5 0,509 6,06 

5.1.5 Meze pevnosti v tahu a tlaku 

Nejjednodušší výpočet meze pevnosti, jedná se o pevnost ve směru vláken, je již 
uveden v kapitole 5.1.1 Podélný modul pružnosti a pevnost a jedná se o výpočet s využi-
tím směšovacího pravidla. Příčná pevnost kompozitu je pak zpravidla komplikovanější.  

Vstupní úvaha pro výpočtový model je v tomto případě předpoklad totožného napětí 
mezi vlákny a matricí, tzv.: 𝜎 = 𝜎 = 𝜎  a únosnost kompozitu je dána pevností ma-
trice, kde dojde k poškození dříve jakožto v méně pevné části: 𝜎 = 𝜎 . [10] 

V reálném případě je situace „horší”, jelikož dochází ke koncentraci napětí okolo 
tužších vláken. Proto jsou zavedeny součinitele: Redukční součinitel pevnosti P a s totož-
ným fyzikálním opodstatněním součinitel koncentrace napětí K. [10] 

 𝜎 =
𝜎

𝑃
=

𝜎

𝐾
 (5.27) 

Stanovení součinitele koncentrace napětí K vychází z práce Adamse a Donera, a 
stejně jako v kapitole 5.1.2 Příčná tuhost a u obrázku: Obrázek 19: Závislost poměrného 
příčného modulu pružnosti kompozitu na objemovém podílu vláken a poměrném modulu pružnosti 
vlákna. a Obrázek 20: Závislost poměrného příčného modulu pružnosti kompozitu na objemovém 
podílu vláken a poměrném modulu pružnosti vlákna dle Halpin-Tsaie. Existuje obdobný výpo-
čet napjatosti pomocí metody konečných diferencí.[10] [15] 
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Obrázek 21: Závislost koncentrace napětí na poměrném objemu vláken 𝑣  a poměrné tuhosti 

vláken  [10][15]. 

Součinitele koncentrace napětí K lze tedy odečíst z grafu: 

 𝐾 = 2,05 (5.28) 

Z rovnice (5.27) je pak zjištěna pevnost kompozitu, dosazením známých mezních hodnot 
pevnosti matrice: 

 𝜎 =
𝜎

𝐾
=

70

2,05
= 34,2 𝑀𝑃𝑎 (5.29) 

Redukční součinitel pevnosti P je pak uveden vztahem dle [10]: 

 

𝑃 =

1 − 𝑣 ⋅ 1 −
𝐸
𝐸

1 −
4 ⋅ 𝑣

𝜋
⋅ 1 −

𝐸
𝐸

= ⋯ 

… =
1 − 0,65 ⋅ 1 −

3
230

1 −
4 ⋅ 0,65

𝜋
⋅ 1 −

3
230

= 3,51 

(5.30) 

 𝜎 = =
,

= 19,9 MPa (5.31) 

U výpočtu součinitelů P a K, v rovnicích (5.28) a (6.1) jsou zanedbány Poissonovské 
efekty. [10][15] 
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Dlouhovláknové kompozity, zejména pak kompozity sestávající z uhlíkových vlá-
ken a epoxidové matrice, vykazují elasticko-pružné chování až do lomu. [1][2][10] Pro 
tyto případy uvádí [10] vztah pro příčnou pevnost kompozitu v tahu následovně: 

 

𝜎 =
𝜎 ⋅ 𝐸

𝐸
⋅ 1 − 𝑣 = ⋯ 

… =
70 ⋅ 8,369

3
⋅ 1 − 0,65 = 26,1 𝑀𝑃𝑎  

(5.32) 

Opět se hodnoty liší v závislosti na použitém příčném Youngově modulu pružnosti, 
pro vztahy s využitím součinitelů P a K však není transversální modul zahrnut. 

Kaw uvedl vztahy pro příčnou mez pevnosti [17] ve tvaru: 

 𝜎 = 𝐸 ⋅
𝑑

𝑠
⋅

𝐸

𝐸
+ 1 −

𝑑

𝑠
⋅

𝜎

𝐸
 (5.33) 

Na rozdíl od předchozích vztahů však Kaw uvádí použití i pro mez pevnosti v tlaku: 

 𝜎 = 𝐸 ⋅
𝑑

𝑠
⋅

𝐸

𝐸
+ 1 −

𝑑

𝑠
⋅

𝜎

𝐸
 (5.34) 

Kde d je průměr vlákna a s je vzdálenost mezi sousedícími středy vláken [17][11], a 
dá se vyjádřit jako: 

 𝑑

𝑠
=

4 ⋅ 𝑣

𝜋
=

4 ⋅ 0,65

𝜋
= 0,91 (5.35) 

 

𝜎 = 𝐸 ⋅
𝑑

𝑠
⋅

𝐸

𝐸
+ 1 −

𝑑

𝑠
⋅

𝜎

𝐸
= 

= 8,369 ⋅ 0,91 ⋅
3

230
+ (1 − 0,91) ⋅

70

3
= 19,9 𝑀𝑃𝑎 

(5.36) 

 

𝜎 = 𝐸 ⋅
𝑑

𝑠
⋅

𝐸

𝐸
+ 1 −

𝑑

𝑠
⋅

𝜎

𝐸
= 

= 8,369 ⋅ 0,91 ⋅
3

230
+ (1 − 0,91) ⋅

120

3
= 34,2 𝑀𝑃𝑎 

(5.37) 
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Kaw uvedl pro výpočet Youngova modulu pružnosti 𝐸  inverzní směšovací pravidlo, 
nejsou proto v tomto případě vztahy Halpin-Tsaie apod. aplikovány. 

Tabulka 5-8: Srovnání příčné meze pevnosti v tahu různými přístupy: 

5.1.6 Mez pevnosti ve smyku 

Kaw uvádí obdobné vzorce pro smykovou pevnost kompozitu [17]: 

 𝜏 = 𝐺 ⋅
𝑑

𝑠
⋅

𝐺

𝐺
+ 1 −

𝑑

𝑠
⋅

𝜏

𝐺
 (5.38) 

 𝜏 = 𝐺 ⋅
𝑑

𝑠
⋅

𝐺

𝐺
+ 1 −

𝑑

𝑠
⋅

𝜏

𝐺
 (5.39) 

Kde koeficient  je stanoven viz (5.35) a mez pevnosti matrice ve smyku je brána 

jako polovina meze pevnosti matrice v tahu.  

Přístup Přístup k určení 𝑬𝑻 

Mez pevnosti 
v tahu 

𝝈𝑷𝒕𝑻 

[MPa] 

Mez pevnosti 
v tlaku 

𝝈𝑷𝒅𝑻 

[MPa] 

Algebraická úprava se 
zanedbáním Poissonov-

ských efektů 

Inverzní směšovací pravi-
dlo 

26,1 --- 

Halpin-Tsaie 56,2 --- 

Hahnova metoda 31,5 --- 

Graf  51,5 --- 

Graf (𝑣 ) 57,1 --- 

Redukční souč. pevnosti 
P 

--- 19,9 34,2 

Souč. koncentrace na-
pětí K 

--- 34,2 58,5 

Kaw 
Inverzní směšovací pravi-

dlo 
19,9 34,2 
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𝜏 = 𝐺 ⋅
𝑑

𝑠
⋅

𝐺

𝐺
+ 1 −

𝑑

𝑠
⋅

𝜏

𝐺
= 

= 2,999 ⋅ 0,91 ⋅
1,071

95,833
+ (1 − 0,91) ⋅

70
2

1,071
= 9,84 𝑀𝑃𝑎 

(5.40) 

 

𝜏 = 𝐺 ⋅
𝑑

𝑠
⋅

𝐺

𝐺
+ 1 −

𝑑

𝑠
⋅

𝜏

𝐺
= 

= 2,357 ⋅ 0,91 ⋅
1,071

95,833
+ (1 − 0,91) ⋅

70
2

1,071
= 7,73 𝑀𝑃𝑎 

(5.41) 
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5.1.7 Výsledky analytické homogenizace 

Tabulka 5-9: Výsledky analytické homogenizace pro 5 nezávislých materiálových konstant a uve-
dené další hodnoty (zejména vybrané meze pevnosti). 

Veličina Značení Hodnota Jednotka 

Podélný Youngův mo-
dul pružnosti 

𝐸  150,7 GPa 

Poissonův poměr  𝜇 = 𝜇  0,27 - 

Příčný modul pruž-
nosti 

𝐸 = 𝐸  <8,37; 18,3> GPa 

Poissonův poměr 𝜇  <0,509; 0,776> - 

Smykový modul pruž-
nosti 

𝐺 = 𝐺  
<2,92; 6.06> GPa 

Podelná mez pevnosti 
v tahu 

𝜎  
3210 MPa 

Příčná mez pevnosti 
v tahu 

𝜎 = 𝜎  
<19,9; 57,1> MPa 

Příčná mez pevnosti v 
tlaku 

𝜎 = 𝜎  
<34,2; 58,54> MPa 

Mez pevnosti ve 
smyku 

𝜏 = 𝜏  
9,84 MPa 

Mez pevnosti ve 
smyku 

𝜏  
7,73 MPa 

 

Jelikož byly zjištěny velké fluktuace ve většině materiálových charakteristik, nebyl 
v dalším kroku proveden samotný návrh objímky, nýbrž byla snaha o zpřesnění materiá-
lových charakteristik, toho bylo docíleno použitím dalších modelů, např. numerické ho-
mogenizace nebo dalšího analytického přístupu, tentokrát s využitím tzv. mikrostruk-
tury.  
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5.2 Analytická homogenizace - princip mikrostruktury 

Odlišný přístup k analytickému výpočtu uvádí Ever J. Barbero a vychází z formulace ma-
tice tuhosti kompozitu na základě aproximace Fourierovým rozvojem [1][2]. 

 Jedná se o řešení kompozitu s izotropními vlákny kulatého průřezu, periodicky se 
opakujícími, jejichž rozestupy se nemění [1]. 

Matice tuhosti je v tomto případě z respektu k použité literatuře značena jako C a 
jedná se o matici tuhosti pro příčně izotropní materiál, tj. kompozit vyztužený vlákny 
v jednom směru, načež vlákna jsou v průřezu náhodně rozmístěna. Pro princip mi-
krostruktury jsou však vlákna rozmístěna přesně s konstantními rozestupy, díky tomuto 
modelu má matice C* celkem 6 nezávislých konstant, zatímco příčně izotropní matice 
tuhosti C má pouze 5 nezávislých konstant a 1 závislou [1][2]. 

Pozn.: Příčně izotropní materiál má však jen 5 nezávislých konstant, zatímco ma-
tice tuhosti má v tomto případě 6 nenulových prvků, to je důsledek vyjádření jednoho 
parametru v závislosti na ostatních, jak je demonstrováno dále.  

 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝜎
𝜎
𝜎
𝜎
𝜎
𝜎 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝐶 𝐶 𝐶 0 0 0
𝐶 𝐶 𝐶 0 0 0
𝐶 𝐶 𝐶 0 0 0

0 0 0
1

2
(𝐶 − 𝐶 ) 0 0

0 0 0 0 𝐶 0
0 0 0 0 0 𝐶 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

∙

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

𝜀
𝜀
𝜀
𝛾
𝛾
𝛾 ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

 (5.42) 

Pozn.: V dostupné literatuře se často používá jiné značení, např. Smykový modul 
pružnosti vlákna je značen jako 𝜇  ,což je symbol rezervován v této práci pro Poissonův 
poměr, ten bývá naproti tomu značen 𝜈  [1] [2].  

Nejprve je, pro zjednodušení vzorců, dopočítána Lamého konstanta 𝜆 pro matrici 
i vlákno, dle vzorců z obecné pružnosti a pevnosti pro izotropní materiály: 

 
𝜆 =

𝐸 ⋅ 𝜇

1 + 𝜇 ⋅ 1 − 2 ⋅ 𝜇
=

230 ⋅ 0,2

(1 + 0,2) ⋅ (1 − 2 ⋅ 0,2)
 

= 63,89 𝐺𝑃𝑎 

(5.43) 

 
𝜆 =

𝐸 ⋅ 𝜇

(1 + 𝜇 ) ⋅ (1 − 2 ⋅ 𝜇 )
=

3 ⋅ 0,4

(1 + 0,4) ⋅ (1 − 2 ⋅ 0,4)
 

= 4,285 𝐺𝑃𝑎 

(5.44) 
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Algoritmus řešení s pomocí modelu periodické mikrostruktury [2]:

 
Nejprve jsou vypočteny pomocné koeficienty S v závislosti na objemovém poměru vlá-
ken v kompozitu: 

 𝑆 = 0,49247 − 0,47603 ⋅ 𝑣 − 0,02748 ⋅ 𝑣  (5.45) 

 𝑆 = 0,36844 − 0,14944 ⋅ 𝑣 − 0,27152 ⋅ 𝑣  (5.46) 

 𝑆 = 0,12346 − 0,32035 ⋅ 𝑣 + 0,23517 ⋅ 𝑣  (5.47) 

A koeficienty a,b,c,g a D: 

 𝑎 = 𝐺 − 𝐺 − 2 ⋅  𝐺 ⋅ 𝜇 + 2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝜇  (5.48) 

 𝑏 = −𝐺 ⋅ 𝜇 + 𝐺 ⋅ 𝜇 + 2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝜇 ⋅ 𝜇 − 2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝜇 ⋅ 𝜇  (5.49) 

 
𝑐 = 𝐺 − 𝐺 ⋅ (𝐺 − 𝐺 + 𝐺 ⋅ 𝜇 − 𝐺 ⋅ 𝜇 + 2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝜇

− 2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝜇 + 2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝜇 ⋅ 𝜇 − 2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝜇

⋅ 𝜇 ) 
(5.50) 

 𝑔 = 2 − 2 ⋅ 𝜇  (5.51) 

 

𝐷 =
𝑎 ⋅ 𝑆

2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝑐
−

𝑎 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑆

𝐺 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑐
+

𝑎 ⋅ (𝑆 ⋅ 𝑆 )

2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑐
+

𝑆 ⋅ (𝑏 − 𝑎 )

2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝑐
 

+
𝑆 ⋅ (𝑎 − 𝑏 ) + 𝑆 ⋅ (𝑎 ⋅ 𝑏 + 𝑏 )

2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑐
+

𝑎 − 2 ⋅ 𝑏 − 3 ⋅ 𝑎 ⋅ 𝑏

8 ⋅ 𝑐
 

(5.52) 

Na základě těchto koeficientů lze dopočítat koeficienty matice tuhosti C*: 

Výpočet 
koeficientů 
S3, S6 a S7

Výpočet 
koeficientů 
a,b,c,g a D

Výpočet 
matice 
tuhosti C*

Výpočet materiálových 
charakteristik
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𝐶∗ = 𝜆 + 2 ⋅ 𝐺 −
𝑣

𝐷
⋅

⋅
𝑆

𝐺
−

2 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑆

𝐺
 −

𝑎 ⋅ 𝑆

𝐺 ⋅ 𝑐
 +

𝑆 − 𝑆

𝐺 ⋅ 𝑔
 

+
𝑎 ⋅ 𝑆 + 𝑏 ⋅ 𝑆

𝐺 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑐
 +

𝑎 − 𝑏

4 ⋅ 𝑐
 

(5.53) 

 𝐶∗ = 𝜆 +
𝑣

𝐷
⋅ 𝑏 ⋅

𝑆

2 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝐺
−

𝑆 − 𝑆

2 ⋅ 𝑐 ⋅ 𝐺 ⋅  𝑔
−

𝑎 + 𝑏

4 ⋅ 𝑐
 (5.54) 

 𝐶∗ = 𝜆 +
𝑣

𝐷
⋅

𝑎 ⋅ 𝑆

2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑐
−

𝑏 ⋅ 𝑎 + 𝑏

4 ⋅ 𝑐
 (5.55) 

 𝐶∗ = 𝜆 + 2 ⋅ 𝐺 −
𝑣

𝐷
⋅ −

𝑎 ⋅ 𝑆

2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝑐
+

𝑎 ⋅ 𝑆

2 ⋅ 𝐺 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝑐
+

𝑎 − 𝑏^2

4 ⋅ 𝑐
 (5.56) 

 𝐶∗ = 𝜆 − 𝑣 ⋅
2 ⋅ 𝑆_3

𝐺
+ 𝐺 ⋅ 𝐺 +

4 ⋅ 𝑆

𝐺 ⋅ (2 − 2 ⋅ 𝜇 )
    (5.57) 

 𝐶∗ = 𝐺 − 𝑣 ⋅
−𝑆

𝐺
+ 𝐺 − 𝐺  (5.58) 

 
U rovnic (5.45) až (6.1) je uvedeno pouze obecné řešení, jelikož dosazování by vedlo 
pouze k znepřehlednění, výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách viz Tabulka 
5-10 a Tabulka 5-11: 
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Tabulka 5-10: Koeficienty k výpočtu matice tuhosti C*: 

Koeficient  Hodnota 

𝑆  0,1714 

𝑆  0,1566 

𝑆  0,01459 

D 7,304𝐸  

a 18,52 

b 3,576 

c -2094 

g 1,2 
 

Tabulka 5-11: Prvky matice tuhosti C* 

Prvek matice Hodnota [GPa] 

𝐶∗  155,0 

𝐶∗  8,453 

𝐶∗  9,154 

𝐶∗  23,15 

𝐶∗  3,350 

𝐶∗  4,882 
 
Z takto sestavené matice tuhosti C* lze již dopočítat materiálové charakteristiky kompo-
zitu [1][2]: 

 𝐸 = 𝐶∗ −
2 ⋅ 𝐶∗

𝐶∗ + 𝐶∗  (5.59) 

 𝐸 =
(2 ⋅ 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ + 2 ⋅ 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ − 4 ⋅ 𝐶∗ ) ⋅ (𝐶∗ − 𝐶∗ + 2 ⋅ 𝐶∗ )

3 ⋅ 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ + 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ + 2 ⋅ 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ − 4 ⋅ 𝐶∗
 (5.60) 

 

 𝐺 = 𝐺 = 𝐶∗  (5.61) 
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 𝜇 = 𝜇 =
𝐶∗

𝐶∗ + 𝐶∗  (5.62) 

 𝜇 =
𝐶∗ ⋅  𝐶∗ + 3 ⋅ 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ − 2 ⋅ 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ − 4 ⋅ 𝐶∗

3 ⋅ 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ + 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ + 2 ⋅ 𝐶∗ ⋅ 𝐶∗ − 4 ⋅ 𝐶∗
 (5.63) 

Pozn.: Takto je zjištěno všech 5 potřebných materiálových charakteristik k popsání 
kompozitního materiálu, šestý parametr je pak závislý na ostatních, což lze ukázat rov-
nicí (6.1) a dá se vyjádřit z předešlých materiálových charakteristik: 

 𝐺 =
𝐶∗

4
−

𝐶∗

4
+

𝐶∗

2
=

𝐸

2 ⋅ (1 + 𝜇 )
 (5.64) 

 

Tabulka 5-12: Materiálové charakteristiky kompozitu (5 nezávislých veličin). 

Materiálová konstanta Hodnota Jednotka 

𝐸  150,6 GPa 

𝐸 = 𝐸 ´ 15,56 GPa 

𝐺 = 𝐺 ´ 4,88 GPa 

𝜇 = 𝜇  0,262 - 

𝜇  0,504 - 

𝐺   5,17 GPa 
 

5.2.1 Mez pevnosti 

Babero také uvádí vztahy k posouzení mezí pevností kompozitu, kromě vztahů uvede-
ných dříve v kapitole 5 1) STANOVENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ existují ještě 
vztahy navazující na princip mikrostruktur [1][2]: 

Mez pevnosti v tahu ve směru vláken 𝝈𝑷𝒕𝑳 

 𝜎 = 𝜎 ⋅ 𝑣 +
𝐸

𝐸
⋅ 1 − 𝑣 = 3207 𝑀𝑃𝑎 (5.65) 

Mez pevnosti v tlaku ve směru vláken 𝝈𝑷𝒅𝑳 

Koeficient 𝐵 pak závisí na smykové pevnosti, jelikož se při tomto uspořádání vláken 
dá předpokládat skluz kompozitů pod úhlem, což viz Obrázek 22, odpovídá porušení typu 
d).  Koeficient 𝐵  je pak dle [1][2] z části aproximován, a to vzhledem k možným 
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nedokonalostem v uspořádání vláken, jedná se o tzv. standartní odchylky neuspořádanosti 
vláken (odchylka se pohybuje cca 1,1° a v tomto případě nelze přesněji stanovit). [2] 

 𝐵 =
𝐺

𝜏
⋅ 𝑓{𝛼 } ∶= −0,2099 (5.66) 

 

 

Obrázek 22: Způsoby porušení dlouhovláknových kompozitů při podélném tlakovém namáhání 
[10]. 

 𝜎 = 𝐺 ⋅ (1 + 4,76 ⋅ 𝐵 ) , = 718,4 𝑀𝑃𝑎 (5.67) 

Mez pevnosti v tahu kolmo na vlákna 𝝈𝑷𝒕𝑻 

Kde parametr 𝐶  redukuje hodnot meze pevnosti v závislosti na 𝑣 , tzv. volume fraction-
void, poměru nedokonalostí jako jsou bubliny v kompozitu apod. 

Jelikož je experimentální zjištění poměru komplikované, v některých případech až 
nemožné (vinutí kompozitů přímo na rotor: bez možnosti destruktivních nebo optických 
metod se spolehlivě zjistit poměr nedokonalostí nedá), je poměr nedokonalostí zvolen 
jako 0 a koeficient posléze 1.  

 𝐶 = 1 −
4 ⋅ 𝑣

𝜋 ⋅ (1 − 𝑣 )
= 1 (5.68) 

 𝜎 = 𝜎 ⋅ 𝐶 ⋅ 1 + 𝑣 − 𝑣 ⋅ 1 −
𝐸

𝐸
= 59,21 𝑀𝑃𝑎 (5.69) 

Mez pevnosti v tlaku kolmo na vlákna 𝝈𝑷𝒅𝑻 

 𝜎 = 𝜎 ⋅ 𝐶 ⋅ 1 + 𝑣 − 𝑣 ⋅ 1 −
𝐸

𝐸
= 101,5 𝑀𝑃𝑎 (5.70) 
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Mez pevnosti ve smyku 𝝉𝑳𝑻 

 𝜏 = 𝜏 ⋅ 𝐶 ⋅ 1 + 𝑣 − 𝑣 ⋅ 1 −
𝐺

𝐺
= 29,6 𝑀𝑃𝑎 (5.71) 

Mez pevnosti ve smyku v rovině kolmé na vlákna 𝝉𝑷𝑻𝑻
 

Kde 𝛼 je úhel předpokládané smykové poruchy, v použitém modelu je tento úhel 
𝛼 = 54°. 

 𝜏 = 𝜎 ⋅ cos(𝛼) ⋅ [sin(𝛼) + cos(𝛼) ⋅ cos(2 ⋅ 𝛼)] = 36,9 𝑀𝑃𝑎 (5.72) 

 

Tabulka 5-13: Meze pevnosti získané aplikací teorie periodické mikrostruktury dle [1][2]. 

Mez pevnosti Hodnota [MPa] 

Mez pevnosti v tahu ve směru vláken 𝝈𝑷𝒕𝑳 3207 

Mez pevnosti v tlaku ve směru vláken 𝝈𝑷𝒅𝑳 717 

Mez pevnosti v tahu kolmo na směr vláken 𝝈𝑷𝒕𝑻 = 𝝈𝑷𝒕𝑻  59,2 

Mez pevnosti v tlaku kolmo na směr vláken 𝝈𝑷𝒅𝑻 = 𝝈𝑷𝒅𝑻  102 

Mez pevnosti smyku 𝝉𝑳𝑻 = 𝝉𝑳𝑻  29,6 

Mez pevnosti smyku v rovině kolmé na 
vlákna 

𝝉𝑷𝑻𝑻
 37,4 
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5.3 Numerická homogenizace 

Jako alternativa pro ověření analyticky získaných vlastností lze dnes využít Metodu Ko-
nečných Prvků. Zejména se jedná o ověření pěti nezávislých materiálových charakteristik 
pro vláknový kompozit. 

Předpoklady numerické homogenizace: 

 Vlákna mají průřez kružnice o stejném poloměru. Poměr průměru a délky vlákna 
je dost velký na to, aby se dalo vlákno považovat za nekonečně dlouhé, viz defi-
nice dlouho vláknového kompozitu. 

 Jak vlákno, tak matrice, jsou lineárně elastické, izotropní a homogenní. 
 Dokonalé spojení vlákna a matrice. 
 Z makroskopického pohledu se kompozit stává homogenním. 
 Rozdělení vláken napříč kompozitem se dá do jisté míry považovat za syme-

trické.  

5.3.1 Modul pružnosti a Poissonův poměr  

Pro analýzu je vytvořen kvádr, označovaný také jako RVE (Representative Volume Ele-
ment), příp. REV (Representative Elementary Volume).  

Z praktických důvodů jsou zanedbány nedokonalosti jako např. vlákna blízko sebe, 
které dokonale neprosáknou matricí a jiné podobné vady.  

 

Obrázek 23: RVE (Representative volume element). Vláknům v tomto případě odpovídá směr y. 

Dalšího zjednodušení je možné dosáhnout modelováním pouze osminy daného 
RVE, s využitím symetrie. 

 
Uspořádání vláken 

Při modelování RVE se určuje způsob uspořádání vláken v kompozitu. I když bylo dříve 
řečeno, že vady se zanedbávají, je nutno zvolit model rozložení vláken.  

Při modelování se ve většině případů modeluje hexagonální uspořádání [2], jsou však i 
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jiné možnosti uspořádání vláken v matrici, v tomto případě je modelováno hexagonální 
(šestiúhelníkové) s úhlem 60°. 

Parametry RVE 

Je zvolen řídící rozměr (výška RVE) a na základě objemového podílu vlákna (𝑣 ) jsou 
dopočítány další rozměry. Lze také určit maximální vyplnění prostoru při daných mode-
lech. 

 𝑣  Objemový podíl vlákna 

 a Výška RVE 
 b Šířka RVE 
 𝑟  Poloměr vlákna 

 𝛼  Úhel  

Výrobcem předepsaný rozměr vlákna i maximální možné přetvoření v tomto případě 
není potřeba brát v úvahu, a je možno si jak průměr vlákna, tak přetvoření (např. při tvr-
dém zatěžování) přizpůsobit, jelikož se zjišťují materiálové konstanty a není vyhodnoco-
vána bezpečnost. To lze samozřejmě použít pouze při uvažování lineárně pružně elastic-
kého materiálu, což je v tomto případě splněno. Průměr vlákna je tak dán řádově v mm, i 
když se skutečný rozměr vlákna, daný výrobní technologií, pohybuje mezi 0,005-
0,01 mm. 

 

Obrázek 24: Dvě možné uspořádání vláken v matrici. Čtvercové vlevo a obecně preferované he-
xagonální (šestiúhelníkové), s úhlem středů v buňkách 60° resp. 30°  vpravo. 

Geometrie je modelována parametricky. Software ANSYS APDL dovoluje tvorbu 
textového makra, což v kombinaci s jednoduchou parametricky vytvořenou geometrií 
umožňuje jednoduše zaměnit parametry a analýzu opakovat. Např. při změně materiálů 
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nebo objemových poměrů vlákna a matrice. 

Na vytvořeném modelu geometrie je mapovaně vytvořena síť konečných prvků. Po-
užité prvky jsou SOLID 186. Jedná se o 3D kvadratický 20 uzlový prvek se 3 stupni 
volnosti (posuvy). 

Pro vyhodnocení materiálových vlastností s použitým modelem lze použít dva rozdílné 
přístupy: 

a) Měkkým zatěžováním, s využitím tzv. „couplingu“, resp. provázání uzlů a vhodně 
zvoleným omezením deformací v rovinách bez „couplingu“ lze aplikovat zátěžný 
tlak na plochu. To způsobí vznik napětí a následně deformaci, z takto vzniklé defor-
mace lze lehce dopočítat jak modul pružnosti (podélný i příčný, v závislosti na 
směru zatěžování), tak Poissonovy poměry 

b) Pro analýzu byl zvolen tvrdý způsob zatěžování, resp. okrajovou podmínkou byla 
daná deformace, v tomto případě o 100 % původní délky, jelikož je materiál line-
árně elastický a jelikož byly použity podmínky symetrie, nevzniká krček ani nedo-
chází k plastické deformaci. Ke zjištění je potřeba napětí vzniklé na základě stano-
vené deformace, je patrné že se napětí mezi matricí a vláknem liší, bylo tak použito 
zprůměrování napětí na základě napětí a objemu pro elementy. Dále byla sestavena 
matice tuhosti C. 

 

Obrázek 25: Šestiúhelníkové uspořádání s úhlem 60°, osmina modelu. materiál 1=vlákno, mate-
riál 2=matrice. Zpřesnění konečno-prvkové sítě. Jemnější model vpravo. 
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Princip zjišťování materiálových parametrů vychází ze simulování tahové zkoušky ve 
třech směrech a formulace matice tuhosti C viz 5.2 Analytická homogenizace - prin-
cip mikrostruktury, z výsledných napětí. Vzhledem k příčně izotropní povaze kompozitu 
by však stačili i dva zátěžné směry. 

Ukázka okrajových podmínek z použitého makra, pro zátěžný krok zatěžováním 
předepsanou deformací v ose z o 100 %, osa z při tom odpovídá směru vláken. A1; A2 a 
A3 jsou přitom rozměry RVE. 

 LSCLEAR,ALL   !OP Zátěžný krok 1/3 (Ve směru osy z) 
 ASEL,S,LOC,X,0  !X   
 ASEL,A,LOC,X,A2    
 DA,ALL,UX,0   !Posuv v x=0, obě plochy 
 ASEL,S,LOC,Y,0  !Y 
 ASEL,A,LOC,Y,A3 
 DA,ALL,UY,0   !Posuv v y=0, obě plochy 
 ASEL,S,LOC,Z,0  !Z 
 DA,ALL,UZ,0   !Posuv v z=0, Pouze zadní plocha 
 ASEL,S,LOC,Z,A1 
 DA,ALL,UZ,A1   !Posuv v z=A1 Přední plocha 
 ASEL,ALL 
 LSWRITE,1   !Zápis prvního zátěžného kroku 

Ukázka vyhodnocení výsledků z použitého makra. 

 *CREATE,SRECOVER !,mac 
 /NOPR 
 ETABLE,  ,VOLU,    !Objemy prvků  
 ETABLE,  ,S,Z    !Napětí na prvcích   
 SMULT,SZV,VOLU,SZ,1,1,   !Napětí dle objemu prvků 
 *GET,TOTVOL,SSUM,,ITEM,VOLU !Integrace napětí přes objemy 
 *GET,TOTSZ,SSUM,,ITEM,SZV   
 SZZ0 =  TOTSZ/TOTVOL   !Výpočet průměrného napětí v RVE 

 

 SET,1      !Načtení zátěžného kroku 1) 
 *USE,SRECOVER    !Použití výše uvedeného výpočtu 
 *SET,c11,szz0      !Zápis hodnoty do matice tuhosti C 
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Jelikož byla síť vytvořena mapovaně a parametricky, docházelo k postupnému rovnoměr-
nému zjemňování sítě. Jako vhodná se dá síť považovat, dojde-li při více jak zdvojnáso-
bení počtu prvků ke změně výsledků menším než 5 %, napříč sledovanými parametry. 
Čehož bylo dosaženo [2]. Na finální řešení byla použita síť jemnějšíí, i když požadavek 
konvergence splňovala i síť hrubší, výpočtový čas byl však i při zpřesnění nepodstatný. 

 

Obrázek 26: Šestiúhelníkové uspořádání s úhlem 45°, osmina modelu. materiál 1=vlákno, mate-
riál 2=matrice. Zpřesnění konečno-prvkové sítě. Jemnější model (vpravo). 

Vztahy pro výpočet materiálových charakteristik z matice tuhosti kompozitu jsou 
totožné s analytickým řešením uvedeným v 5.2 Analytická homogenizace - princip mi-
krostruktury, konkrétně v rovnicích: (5.59),(5.60),(5.62) a (5.63). Rovnici (5.61) však 
nelze aplikovat, jelikož smykový modul pružnosti 𝐺  případně  𝐺 ´ nelze zjistit na po-
užitém modelu a tento parametr (𝐶 ) není obsažen ani v sestavené matici tuhosti. (Lze 
však zjistit smykový modul pružnosti mezi transversálními rovinami 𝐺 ´, ten se totiž, 
jak bylo již dříve aplikováno, dá vyjádřit příčného modulu pružnosti 𝐸  a Poissonova 
poměru 𝜇  které ze simulovaných tahových zkoušek zjistit lze). 
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Pro oba případy modelovaného uspořádání je provedena konvergence sítě. 

Tabulka 5-14: Konvergence sítě modelu šestiúhelníkového uspořádání s úhlem 𝛼 = 45°.!Hod-
noty materiálových charakteristik nejsou směrodatné! 

Šestiúhelníkové uspořádání 
𝛼 = 45° č. 1 č. 2 % změna 

Počet prvků 1080 6224 140.9 

Počet uzlů 5601 28703 134.7 

𝐸  127.90 127.90 0.0001 

𝜇  0.2799 0.2799 0.0007 

𝐸  8.632 8.635 0.0325 

𝜇  0.6513 0.6512 0.0157 

 

 

Tabulka 5-15: Konvergence sítě modelu šestiúhelníkového uspořádání s úhlem 𝛼 = 60°. !Hod-
noty materiálových charakteristik nejsou směrodatné! 

Šestiúhelníkové uspořádání 
𝛼 = 60° č. 1 č. 2 % změna 

Počet prvků 2192 6040 93.5 

Počet uzlů 10140 27950 93.5 

𝐸  127.89 127.89 0.0004 

𝜇  0.2813 0.2814 0.0122 

𝐸  11.174 11.181 0.0600 

𝜇  0.5413 0.5411 0.0475 

Pozn.: Tabulka 5-14: Konvergence sítě modelu šestiúhelníkového uspořádání s 
úhlem 𝛼 =45°.Tabulka 5-14 a  

Tabulka 5-15 slouží k ověření sítě, nejedná se o finální výpočet materiálových kon-
stant, který je uveden dále, hodnoty modulů pružnosti a Poissonových poměrů jsou zde 
pouze pro srovnání mezi jednotlivými sítěmi, a ne k použití v dalších analýzách. (Hod-
noty jsou vypočteny pro jiný objemový poměr vláken, ten byl následně vylepšen z 0,55 
na 0,65, toho bylo docíleno získáním nových zkušeností s navíjením kompozitu). 

  



 
70 

Výsledky numerické homogenizace s využitím APDL: 
 

Tabulka 5-16: Porovnání dvou možných uspořádání vláken v kompozitu a výsledné materiálové 
vlastnosti. 

Veličina Značení 
Šestiúhelníkové uspořádání  

Rozdíl [%] 
𝛼 = 45° 𝛼 = 60° 

Podélný Youngův 
modul pružnosti 

𝐸  150,6 150,6 0,02 

Poissonův poměr 𝜇 = 𝜇  0,258 0,262 1,73 

Příčný modul pruž-
nosti 

𝐸 = 𝐸  11,75 15,90 30,0 

Poissonův poměr 𝜇  0,648 0,492 27,4 

Modul pružnosti ve 
smyku v transver-

sální rovině 
𝐺  3,56 5,33 39,7 

 

Chybějící smykový modul pružnosti 𝐺  je pak vyhodnocován na komplikovanější geo-
metrii, proto byl pro vyhodnocování zvolen software ANSYS Workbench, výpočtové já-
dro je však totožné. 

5.3.2 Modul pružnosti ve smyku 𝑮𝑳𝑻  

Zkoušku pro smykový modulu pružnosti lze, dle definice, provést na krychli.  

 

Obrázek 27: Výpočet pro smykový modul pružnosti pro zatěžování krychle. 

 𝐺 =
𝜏

𝛾
=

𝐹
𝐴

𝛥𝑥
𝑙

=
𝐹 ∙ 𝑙

𝐴 ∙ 𝛥𝑥
 (5.73) 
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Numerické vyhodnocování smykového modulu pružnosti u kompozitu, je však vhodnější 
provést na geometrii odpovídající prakticky prováděné zkoušce: krutem trubky. Přede-
vším lze takto využít cyklické symetrie a výrazně snížit počet prvků. 

Byla vytvořena plocha (10x10 mm pro čtvercové a hexagonální uspořádání s úhlem 
45°, případně 10x5,77 mm pro hexagonální uspořádání s úhlem 60°), tak plocha byla ro-
tována o 1° podél osy vzdálené 100 mm od vnitřního okraje. Tím byl zaručen předpoklá-
dat tenkostěnnosti. Oproti numerickému vyhodnocování v APDL byly v tomto případě 
vytvořeny modely 3, ke čtvercovému a šestiúhelníkovému uspořádání vláken byl navíc 
vytvořen šestiúhelníkový model s úhlem 45°. 

 

Obrázek 28: Model šestiúhelníkového uspořádání s úhlem 60°, se znázorněnou osou rotace (y). 

 

Obrázek 29: Detail: patrné rozhraní vlákna/matrice. 

Jak se následně ukázalo, je i v tomto případě dostatečné modelovat menší počet vláken, 
než je uvedeno viz Obrázek 29. 
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Takto vytvořený objem byl následně mapovaně diskretizován, zbylých 359° je pak 
software ANSYS schopen dopočítat s využitím rotační symetrie, dle definice cyklické 
oblasti: Cyclic region: Upper/lower boundary. Pro použití cyklické symetrie byl defino-
ván nový souřadnicový systém v cylindrických souřadnicích, toho je posléze využito při 
okrajových podmínkách (OP). 

Obrázek 31: Šestiúhelníkové uspořádání (45°). Obrázek 30: Čtvercové uspořádání. 
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Obrázek 32: Model okrajových podmínek (šestiúhelníkové uspořádání s úhlem 60°). 

Jednomu konci takto vytvořené trubky byl zabráněn posuv (Displacement x,y,z=0), 
na druhém konci byl předepsán posuv y= 0,1 mm (V cylindrickém souřadném systému 
tato podmínka vede k rotaci) a zbylé dvě složky x a z = 0m 

 

Obrázek 33: Síť vytvořená pomocí cyklické symetrie, vykreslená deformace, vnesená okrajovou 
podmínkou. 
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Ke zjištění smykového modulu pružnosti je použito vzorců z obecné PP: 

 𝐺 =
𝑀

𝑊 ⋅ 𝛾
=

𝑀

𝜋
16 ⋅ 𝐷

⋅ (𝐷 − 𝑑 ) ⋅
𝑑𝑠
𝐿

 (5.74) 

Z rovnice (6.1) jsou známé průměry trubky, jak vnitřní (d) tak vnější (D) a přetvoření 

 je dáno okrajovými podmínkami a geometrií (délkou) trubky. Kroutící moment 𝑀  lze 

zjistit s pomocí „Moment reaction“, jedná se o reakce ve vazbě. 

Tabulka 5-17: Výpočet smykového modulu pružnosti s využitím MKP. 

 
Čtvercové uspořádání 

Šestiúhelníkové 
uspořádání  

(𝜶 = 𝟒𝟓°) 

Šestiúhelníkové 
uspořádání  

(𝜶 = 𝟔𝟎°) 

𝛥𝑥 0,1 𝑚𝑚 0,1 𝑚𝑚 0,1 𝑚𝑚 

L 10 𝑚𝑚 10 𝑚𝑚 10 𝑚𝑚 

r 100 𝑚𝑚 100 𝑚𝑚 100 𝑚𝑚 

R 110 𝑚𝑚 110 𝑚𝑚 105,774 𝑚𝑚 

𝑊  662 733 𝑚𝑚  662 733 𝑚𝑚  373 820 𝑚𝑚  

𝑀  2,087𝐸  𝑁 ⋅ 𝑚𝑚 3,789𝐸  𝑁 ⋅ 𝑚𝑚 1,867𝐸  𝑁 ⋅ 𝑚𝑚 

𝐺  3149 MPa 5717 MPa 4995 MPa 
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5.4 Zvolené materiálové vlastnosti 

Z kapitol 5.1, 5.2 a 5.3 je patrné, že existuje mnoho způsobů jak požadované mate-
riálové vlastnosti analyticky i numericky vypočítat, resp. aproximovat. Není neobvyklé, 
že se mezi sebou jednotlivé přístupy liší i o desítky procent. 

Tabulka 5-18: Srovnání materiálových charakteristik napříč metodami. 

Veličina 
Jed-

notka 

Analyticky Analyticky Numericky 

min max 

mikrostruk-
tury 

Šestiúhelníkové uspořádání 

𝛼 = 45° 𝛼 = 60° 

𝐸  GPa 150,7 150,6 150,6 150,6 

𝐸 = 𝐸  GPa 8,37 ~ 18,3 15,56 11,8 15,9 

𝜇 = 𝜇  1 0,270 0,262 0,258 0,262 

𝜇  1 0,509 ~ 0,776 0,504 0,648 0,492 

𝐺 = 𝐺  GPa 2,92 ~ 6.06 4,88 3,15 5,00 

𝐺  GPa 2,36 ~ 6,06 5,17 3,56 5,33 

𝜎  MPa 3210 3207 - - 

𝜎  MPa - 716,5 - - 

𝜎 = 𝜎  MPa 19,9 ~ 57,2 59,2 - - 

𝜎 = 𝜎  MPa 34,2 ~ 58,5 101,5 - - 

𝜏 = 𝜏  MPa 9,84 29,6 - - 

𝜏  MPa 7,73 37,43 - - 

 Je nutné poznamenat, že numerická homogenizace se v uvedené literatuře vysky-
tuje převážně pro šestiúhelníkové uspořádání s úhlem 60° a s tímto uspořádáním je i do-
saženo nejlepší shody s analytickým výpočtem, zatímco čtvercové uspořádání se prak-
ticky nevyskytuje. 

 Ze srovnání vyplývá několik věcí: 

Mezi longitudinálními vlastnostmi, jmenovitě Youngův modul pružnosti 
v tahu 𝐸 , Poissonův poměr 𝜇  a mezí pevnosti v tahu 𝜎  není napříč metodami ho-
mogenizace podstatný rozdíl. Jedinou výjimkou je rozdíl v Poissonově poměru 𝜇  mezi 
čtvercovým uspořádáním (numerické řešení) a analytickým řešením, které dosahuje 
4,74 %. I to je však přijatelné. 

Největší shody je dosaženo mezi analytickým přístupem s využitím periodické mi-
krostruktury a numerickým přístupem s šestiúhelníkovým uspořádáním a úhlem 60°. 
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Mezi oběma těmito přístupy je největší odchylka 3 % pro smykový modul pružnosti v 
transversální rovině (𝐺 ).  

I přes uvedenou praktickou limitaci šestiúhelníkového modelu s úhlem 45° pou-
žitého v numerické homogenizaci, spadají výsledky numerické homogenizace a homoge-
nizace s využitím periodické mikrostruktury do intervalů získaných analyticky (platí pro 
materiálové charakteristiky, nikoli meze pevnosti). 

Bez možnosti zkonstruované zařízení bezpečně odzkoušet, zejména pokud by měla 
porucha za následek ohrožení lidských životů! Byla by jediná přijatelná varianta vzít hod-
noty nejkonzervativnější, tzv. nejhorší, napříč všemi použitými metodami. (Stanovit tyto 
„nejhorší“ parametry je pro meze pevnosti v uvedeném případu triviální, jelikož jako nej-
horší se dají zpravidla považovat hodnoty nejmenší, avšak ani tento předpoklad nemusí 
být zajištěn u komplexních analýz např. crash-testů automobilů). Zjistit nejhorší kombi-
naci napříč všemi materiálovými vlastnostmi je však komplikovanější a vyžadovalo by 
stochastickou analýzu s charakteristikami zadanými intervalově. 

Jelikož však výpočty slouží k návrhu testovacího zařízení, případně prvotního návrhu 
rotoru kompresoru, kde by markantní „podcenění“ vlastností kompozitu vedlo k nemož-
nosti zkoušku provést (nedostatečné otáčky elektromotoru pro roztáčení vzorku, nedosta-
tečná síla pro roztrhnutí atd.), zatímco „přecenění“ pevnostních charakteristik povede 
pouze k předčasnému lomu, na což se dá v testovacím prostředí připravit a takto získané 
poznatky posléze zavést do výpočtů. S přihlédnutím k tomuto byly pro prvotní návrh zvo-
leny hodnoty napříč dvěma metodami, jež spolu nejlépe korespondovali, tzv. analytické 
s využitím periodické mikrostruktury a numerické homogenizace s šestiúhelníkovým 
uspořádáním vláken a úhlem 60°, a které byly takto vyhodnoceny jako nejpřesnější.  

 

Tabulka 5-19: Použité materiálové charakteristiky pro návrh zkušebního zařízení. (5 nezávislých 
veličin a 𝐺 ) 

Materiálové charakteristiky pro kompozit jako příčně izotropní materiál 

𝐸  𝐸 = 𝐸  𝜇 = 𝜇  𝜇  𝐺 = 𝐺  𝐺  

150,6 15,6 0,262 0,5 4,9 5,2 

[GPa] [GPa] - - [GPa] [GPa] 

 

Tabulka 5-20: Použité meze pevnosti pro návrh zkušebního zařízení. 

Meze pevnosti v MPa 

𝜎  𝜎  𝜎 = 𝜎  𝜎 = 𝜎  𝜏 = 𝜏  𝜏  

3207 716 59 101 29 37 
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6  TVORBA VÝPOČTOVÉHO MODELU 
Jak již bylo zmíněno, jako nejefektivnější byla pro řešení problému zvolena metoda ko-
nečných prvků (dále jen MKP) a program ANSYS. 

6.1 Schéma projektu 

 

Obrázek 34: Schéma projektu v prostředí ANSYS Workbench, pro předhlednost bez parametrů a 
optimalizačních bloků. 

Vysvětlení bloků obsažených ve schématu projektu: 

A – Engineering data: V tomto bloku dochází k nastavení, případně importování, ma-
teriálových vlastností pro všechny materiály obsažené v analýze. 
H – Geometry: Vytvoření modelu geometrie stávající z izotropních materiálů, v tomto 
případě se jedná o segmenty magnetů a hřídel rotoru 
B – Mechanical model: Zde je vysíťován model geometrie a nastaveny kontakty 
v rámci tohoto modelu.   
C – ACP (Pre): V rámci Pre-processoru je nejprve vytvořena geometrie objímky jako 
skořepina a následně vysíťována, pokud jsou k vytvoření objímky použity jiné než 
SHELL prvky, např.: SOLID nebo SOLIDSHELL (SOLSH) je nutné do bloku tuto geo-
metrii importovat viz blok I. 
I – Geometry: Tvorba geometrie pro objímku, nelze-li, případně není-li vhodné využití 
SHELL prvků. 
D & F – Static Structural: Zde je vytvořen model kontaktů a okrajových podmínek, 
probíhá nastavení a vlastní výpočet. Blok D a blok F se liší z hlediska použitých prvků v 
ortotropním materiálu. 
E & G – ACP (Post): Post processing, tzv. vyhodnocování kompozitů a aplikování kri-
térií porušení k výpočtu bezpečnosti. 
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6.2 Model geometrie 

Vzhledem k magnetům v rotoru je patrné, že nelze řešit úlohu jako 2D s využitím cyk-
lické symetrie. Podstatného zjednodušení lze dosáhnout při modelování s využitím 
pouze izotropních materiálů, např. titanová varianty objímky, kdy lze využít roviny sy-
metrie kolmé na osu rotoru. Dále lze využít cyklické symetrie s využitím periodicky se 
opakujících struktur a modelovat pouze čtvrtinu posuzovaného objektu. Tento postup je 
naznačen, viz: Obrázek 35 a Obrázek 36. 

 

Obrázek 35: Ukázka symetrie pro použití s objímkou tvořenou izotropním materiálem (Titan), 
(obr. 1/2). 

Tento postup nelze aplikovat, je-li modelována objímka z kompozitu. Projevují se ani-
zotropní vlastnosti materiálu, zejména pak řádově zvýšená tuhost ve směru vláken. 

 

Obrázek 36: Ukázka symetrie pro použití s objímkou tvořenou izotropním materiálem (Titan), 
(obr. 2/2). 
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Pro napěťově-deformační analýzu je podstatné modelovat část rotoru s hřídelí, mag-
nety a bandáží. Ta se nachází mezi ložisky. Geometrie mimo tyto ložiska (např. oběžné 
kolo kompresoru) v tomto případě modelováno není, jelikož z hlediska pevnosti nemá na 
zatížení bandáže podstatný vliv. Modelovat oběžné kolo je nezbytné při vyhodnocování 
vlastních tvarů kmitů a frekvencí v rámci rotor-dynamiky a modální analýzy a přesahuje 
rozsah této práce, zejména proto, že k vyhodnocování není použit vytvořený model kom-
pozitní objímky a je provedena v prostředí DYNROT. 

Ve verzi ANSYS Workbench 17.2 a později 18.2 je k dispozici pro modelování ge-
ometrie v modulu Spaceclaim, jehož přednosti vyniknou zejména při úpravách importo-
vané geometrie. V tomto případě byl však zvolen ANSYS Design Modeller, který umož-
ňuje tvorbu geometrie parametricky, což je vhodnější pro provádění optimalizačních ana-
lýz, nebo sledování vlivů parametrů jako je hodnota zaoblení, průměr magnetu apod. 

 

Obrázek 37: Geometrie rotoru: hřídel se segmenty magnetů (vlevo). (Vpravo) pro přehlednost 
viditelný pouze jeden segment. Detail viz Obrázek 9 a Obrázek 10. 

Tvorbu geometrie lze rozdělit do několika částí, viz Obrázek 34 Schéma projektu. Pro 
přehlednost byla vymodelovaná geometrie hřídele uvedena již dříve viz Obrázek 9 a Ob-
rázek 10.  

Dále je zapotřebí vymodelovat geometrii objímky. Je opět použit ANSYS Design 
Modeller, v tomto případě však ve spojení s pre-processorem na kompozity: Ansys Com-
posite Pre- & Post-processor (dále jen ACP), který umožňuje elegantně modelovat orto-
tropní vlastnosti kompozitu. 

 

Obrázek 38: Model geometrie objímky jako skořepina (shell). 
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Vstupem do ACP je geometrie objímky ve formě skořepiny, viz Obrázek 38. na roz-
díl od klasického modelování střední plochy je skořepina je modelována jako dolní plocha 
objímky, a s rostoucí/klesající tloušťkou jsou další vrstvy vrstveny „směrem ven“, tak, 
aby menší průměr objímky, kde dochází ke kontaktu s magnety neměnil hodnotu a zvět-
šoval se pouze průměr vnější. Obdoba tohoto výpočtového modelu v klasickém prostředí 
ANSYS je známá jako shell offset type: bottom, oproti defaultnímu nastavení shell offset 
type: middle. 

6.3 Diskretizace modelu 

6.3.1 Použité typy prvků 

Na model diskretizace těles bylo použito několika typů 3D prvků, jak lineární, tak kva-
dratické formulace. Konkrétně se jedná o tyto prvky: 

 

Obrázek 39: Použité typy prvků v analýze [20]. 

   
 Lineární čtyřúhelník SOLID 185 

  8 uzlů 
  3 stupně volnosti: posuvy (ux, uy, uz) 
  Jediný použitý prvek s lineární formulací bázových funkcí. 

Lineární prvek SOLID 185 byl zvolen pro místa, ve kterých se nevyhodnocuje napětí 
a není tak nutné zaručení obdobné přesnosti jako pro místa zájmu analýzy, jedná se tak 
například o hřídel rotoru. 

 Kvadratický čtyřúhelník SOLID 186 
  20 uzlů 
  3 stupně volnosti: posuvy (ux, uy, uz) 
  Kvadratická varianta prvku SOLID 185, s přidanými uzly uprostřed 

stran.  

Kvadratické prvky SOLID 186 jsou použity na část geometrie magnetů a rotoru. 

 Kvadratický čtyřstěn SOLID 187 
  10 uzlů 
  3 stupně volnosti: posuvy (ux, uy, uz) 
  Degenerovaná varianta prvku SOLID 186. 
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Kvadratické prvky SOLID 187 jsou použity zejména na zoblení, kde je jsou vzhledem ke 
geometrii efektivnější než prvky SOLID 186. Lineární varianta toho prvku nebyla pou-
žita, jelikož se při této variantě ukázala konvergence sítě jako nedostatečná, tzv. velká 
odchylka i při podstatném navýšení množství prvků. 

   
 Kvadratický skořepinový SHELL 281 

  8 uzlů 
  6 stupňů volnosti: posuvy (ux, uy, uz) a natočení (rotx, roty, rotz) 

Prvek SHELL 281 použitý pro modelování skořepiny, umožňuje ortotropních vlast-
ností kompozitu a použití více vrstev. 

 Jelikož jsou v analýze použity jak lineární, tak kvadratické formulace prvků, je 
nutné jejich vzájemný kontakt ošetřit, toho je v prostředí ANSYS Workbench dosaženo 
automaticky při síťování, použitá úprava ne naznačena viz Obrázek 40: Kontakt kvadra-
tických a lineárních prvků [20].. 

 

Obrázek 40: Kontakt kvadratických a lineárních prvků [20]. 

Dále dochází ke kontaktu čtyřúhelníku a čtyřstěnů vyžadující použití dalších prvků, ty lze 
v prostředí ANSYS Workbench opět generovány automaticky. Tyto prvky jsou tvořeny 
degradací a jedná se např. o prvky Pyra13 ve tvary pyramidy viz Obrázek 41. 

 

Obrázek 41: Pyramidové prvky vzniklé při přechodu mezi odlišnými formulacemi SOLID prvků 
v analýze [20]. 
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Obrázek 42: Síť rotoru ze segmentů magnetů, s pomocí prvků typu SOLID 185 a SOLID 186, 
uvedená síť dostatečně nesplňovala konvergenci, tzv. při změně počtu prvků do-
cházelo k podstatné změně sledovaných napětí. 

Vzhledem k tomu, že nelze použít symetrii a dále vzhledem k výpočetní náročnosti, 
byla tzv. konvergence neboli vhodnost použité sítě testována pouze postupně, například 
mezi obrázky: Obrázek 42 a Obrázek 43 je patrné mnohem detailnější síťování pro zaob-
lení přechodu hřídele a magnetů. Jestliže i při takto podstatném zjemnění (Použití více 
jak dvojnásobného počtu prvků pro daný geometrický objekt) nedošlo k podstatné změně 
výsledků, je síťování s méně prvky považováno za dostatečné. 

Pozn.: Jelikož při změně sítě se dá vždy očekávat změna výsledků, byla jako „pod-
statná“ považována změna výsledků v daném místě o více jak 5 % při vice jak zdvojnáso-
bení prvků pro daný geometrický útvar. 

 

Obrázek 43: Využití prvků SOLID 187 pro modelování zaoblení, při testování konvergence sítě 
na modelu hřídele a segmentů magnetů. (Vpravo) je patrná vhodnější diskreti-
zace zaoblení s pomocí prvků SOLID 187 (tetraedrů) než s prvky SOLID 186 (qu-
adrilaterals). 
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Obrázek 44: Zpřesnění konečno-prvkové sítě. 

 

Obrázek 45: Další zpřesnění konečno-prvkové sítě na hranách. 

Síťování objímky je komplikovanější a je zde využito možností ACP. Zejména 
vzhledem k natáčení souřadného systému prvků pro korespondování se směrově závis-
lými vlastnostmi kompozitního materiálu. 

 

Obrázek 46: Síť vytvořená na modelu geometrie objímky jako vstup do ACP pre-processoru a 
později do statické analýzy s využitím skořepinových (SHELL) prvků. 
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6.4 Model kontaktů 

Pro analýzu je nutné definovat kontakty, v prvním bloku jsou definovány kontakty mezi 
hřídelí rotoru a segmenty magnetů, dále pak mezi segmenty magnetů navzájem. Jedná se 
o kontakty se třením, tzv. „frictional“ s koeficientem třením daným jako 0,2. Je patrné že 
kontakt bez tření (frictionless) nelze použít, jelikož by docházelo k vzájemném protáčení 
objímky a bandáže vlivem kroutícího momentu. Konakt typu „bonded“ by v tomto pří-
padě reprezentoval slepení objímky s magnety či hřídelí, ke kterému dochází při navíjení 
kompozitu přímo na rotor. Tento kontakt však nepopisuje možnost odlepení matrice, kon-
takt „frictional“ se tak jeví jako nejvhodnější. 

Důležitější jsou pak kontakty se třením mezi segmenty magnetů a objímkou, a kon-
takt typu bonded mezi hřídelí a objímkou. Pro tyto kontakty je nutné zvolit stranu skoře-
piny s kontakty. Dále je nutné správně zvolit který díl je tzv. „Contact“ a který „Target“, 
nebo zvolit symetrickou formulaci kontaktu (behavor = symmetric).  

 

Obrázek 47: Ukázka nastavení kontaktů „adjust to touch", kdy dojde k „přitáhnutí" nodů tak, aby 
byly plochy v dotýkajícím se kontaktu [20].. 

I když byla geometrie vytvořena jako dotýkající se, je možnost vzniknutí mezery při 
síťování, jelikož prvky nejsou schopny dokonale popsat zakřivení kružnice. Tento jev je 
ošetřen s pomocí Interface Treatment, kde je možné nastavit kontakt jako dotýkající se, 
tzv. Adjust to touch.   

 

 

 

 

 

Obrázek 48: Kontakt se třením mezi „horními“ seg-
menty magnetů.  

Obrázek 49: Kontakt se třením mezi „horním“ a „dol-
ním“ segmentem magnetu rotoru. 
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6.5 ACP Pre-processor 

K nastavení ortotropních materiálových vlastností, vrstvení kompozitu a řízení směrů vlá-
ken v jednotlivých vrstvách bylo využito zmiňovaného ACP, preprocessoru pro kompo-
zity: 

Tkaniny (Fabrics) 

V tomto případě se vybere materiál, již definovaný a zhomogenizovaný v sekci enginee-
ring data: kompozit uhlíkového vlákna a epoxidové matrice (zadané hodnoty jsou viz 5.4  
Zvolené materiálové vlastnosti). Tloušťka vrstvy byla zvolena jako 0,25 mm což nejlépe 
odpovídá testovacím vzorkům. 

Pokud by byl návlek modelován/porovnáván s titanem, nebo modelován jako kom-
pozit hybridní kde bude přes kompozit nalisována vrstva např. titanu, je v této části na-
stavení analýzy zvolen jako materiál pro vrstvení i titan. I když je ACP primárně určen 
pro kompozity, zvládá samozřejmě i modelování izotropních materiálů a jejich vyhodno-
cování, v takovém případě však není použití efektivní. 

Vrstvení (Stackups) 

Nastavení jednotlivých vrstev a orientace vláken vzhledem k obvodovému směru (pří-
padně jinému směru, ten se dá následně ovlivnit, obvodový/radiální směr je volen pro 
přehlednost). 

Tabulka 6-1: Úhel vrstvy vzhledem k obvodovému směru, úhel je vzhledem k optimalizaci tloušťky 
stanoven pro více vrstev, než bylo potřeba.. 

Vrstva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Úhel 
[deg] 

+ 
5,91 

-
5,68 

+ 
5,47 

-
5,27 

+ 
5,09 

-
4,92 

+ 
4,76 

-
4,61 

+ 
4,47 

-
4,33 

+ 
4,21 

-
4,09 

+ 
3,98 

-
3,87 

+ 
3,77 

 Jako nejvýhodnější se z hlediska výroby jevilo využít stoupání při navíjení stejné, 
jako je tloušťka proužku (rovingu) vlákna (4 mm), zejména při použití méně vrstev (méně 
než cca 10) při jiném úhlu stoupání dochází k podstatným vadám. 

Není využito symetrie, sekvence vrstvení je použita od spodu nahoru (Bottom-up), 
tedy první vrstva je nejspodnější. Experimenty při navíjení kompozitu ukázali, že v sou-
časné době je nejefektivnější kompozit navíjet ve šroubovici, kdy je stoupání šroubovice 
dané šířkou pásu, ve kterém je vlákno dodáváno tak, aby nevznikly při navíjení mezery 
ve vrstvě. Úhel se tak s narůstajícím průměrem při vrstvení zmenšuje.  
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Sada prvků (Element set) 

Použita pouze jedna sada, obsahujících všechny zvolené skořepinové prvky. 

Geometrie (Geometry) 

Importovaná plocha, parametricky vytvořena v ANSYS Design Modeller, použita jako 
spodní hranice skořepiny. 

Růžice (Rosettes) 

Vzhledem k rotačnímu charakteru plochy, bylo nutno vytvořit směrodatnou růžici pro 
nastavování směrů vláken. Ta je vytvořena v Cylindrickém souřadném systému se stře-
dem v (0;0;0). Pro takto vytvořenou růžici je nutné zvolit směry os, ty jsou nastaveny 
jako Směr 1: (1;0;0) a Směr 2: (0;1;0). 

Orientované výběrové sady (Oriented selection set) 

Je-li nachystána sada prvků, a existuje správně zvolená růžice pro orientaci, je možné 
natočit souřadný systém prvků do požadovaných směrů a řídit tak směr vláken. 

Vzhledem k volbě směru vláken, viz Vrstvení, musí referenční směr kopírovat ob-
vodové kružnice. Normály prvků při tom musí směřovat ven, aby nedošlo k prohození 
směrů vrstvení, v takovém případ by se tloušťka skořepiny při síťování začala tvořit smě-
rem dovnitř a vznikly by i další problémy.  

 

Obrázek 50: Natočení prvků typu Shell, normály (oranžově) směrující ven, určují směr vrstvení. 
Zeleně je vykreslen směr prvků určující orientaci vláken. 

  



 
87 

Modelová skupina (Modeling group) 

Pro tento případ bude dostatečné vytvoření jediné modelovací skupiny, která pod sebou 
zahrne všechny vrstvy. Zde je také možnost zkontrolovat chování jednotlivých vrstev, 
zejména jejich natočení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preprocessor pro kompozity umožňuje vyhodnocování sestavené vrstvy, případně 
několika vrstev v polárním diagramu tzv. real-time, bez nutnosti zapojení samotného vý-
počtového jádra. 

 

Obrázek 53: Vyhodnocení laminy v polárním diagramu, zeleně tloušťka laminy se sedmi vrst-
vami (vlevo), (vpravo) vlastnosti v závislosti na úhlu zatěžování. 

 

 

 

Obrázek 51: Směry vláken v druhé vrstvě. Obrázek 52: Směry vláken v první vrstvě. 
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6.6 Model zatížení a okrajových podmínek 

Velkým zjednodušením v pevnostní analýze je zanedbání nevývažků a tím způsobené 
namáhání, jelikož se žádná rotační součást nedá vyvážit, (staticky nebo dynamicky), do-
konale, pouze se tomuto stavu dá přiblížit, dá se i v tomto případě nevývaha předpokládat. 
Velikost této nevývahy je pak dána přesností vyvažovacího zařízení, jehož použití je pro 
rotory pracujících v otáčkách nad 200000 ot./min. prakticky nezbytné. 

 Je-li uvažováno výše uvedené zjednodušení, je možné provést pevnostní analýzu 
statickou analýzou, tzv. součást v analyzovaném prostředí nerotuje, nýbrž je ze zadaných 
otáček, hustoty a vzdálenosti od osy rotace vypočteno dostředivé zrychlení, které je apli-
kováno na jednotlivé uzly konečnoprvkové sítě. Je pak možné aplikovat okrajové pod-
mínky, např. zabránění posuvů. 

 Zatížení objektu je tedy aplikováno s pomocí: 

 Úhlové rychlosti  
 Silové dvojce (tj. kroutícího momentu) 

Úhlová rychlost je přitom zvolena jako maximální návrhová rychlost pro daný rotor, 
je při tom zanedbáno úhlové zrychlení. To je maximální při nulových otáčkách a dá se 
předpokládat jeho klesání s rostoucí úhlovou rychlostí rotoru. Přesný popis není vzhle-
dem k návrhové etapě k dispozici, jelikož neexistují závislosti výkonu na úhlové rychlosti 
pro navrhovaný elektromotor. 

Kroutící moment je vypočten z očekávaného výkonu pro maximální otáčky: 

Návrhový bod kompresoru s výkonem 1 kW a otáčkami 200000 /min. Při chodu elek-
tromotoru jsou síly způsobující kroutící moment rozloženy na jednotlivé segmenty mag-
netů. Je uvažováno rozložení rovnoměrné, a tak je i zadáno v analýze pro 8 segmentů: 

 𝑀 =
𝑀

8
=

𝑃
𝜔
8

=

1000

200000 ⋅
2 ⋅ 𝜋
60

8
= 0,005968 𝑁 ⋅ 𝑚 

= 5,968 𝑁 ⋅ 𝑚𝑚 

(6.1) 

Pozn.: Z velikosti kroutícího momentu je patrné, že je v porovnání s účinky způsobe-
nými rotací zanedbatelný. Jednoduchým výpočtem lze stanovit poloměr hřídele vyráběné 
z běžné konstrukční ocele, (např. 11 600), nutný pro přenos daného kroutícího momentu. 
Uvažuje-li se v takovém případě mez únavy v krutu, (cca šestina meze pevnosti v tahu: 
150 MPa), stačila by hřídel o poloměru 0,6 mm.  I když se dá předpokládat větší zátěžný 
kroutící moment při nižších otáčkách, je patrné že dominantní z hlediska pevnosti je za-
tížení objemovými silami od rotace.  
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Model okrajových podmínek 
I když je pro rotační stroj dosahujících zadaných otáček volba ložisek komplikovaná, dá 
se předpokládat, že rotor bude ohraničen ložisky, z nichž jedno dovoluje pouze rotační 
pohyb stroje, druhé pak zabraňuje pohybuje v rovině kolmé na osu rotace, zatímco do-
voluje axiální posuv, např. pro kompenzaci teplotní roztažnosti. Viz kapitola „7.3 Návrh 
rotačního zkušebního zařízení“, kde je tento koncept aplikován pro návrh domečků s lo-
žisky.  

 

 

Obrázek 54: Předpokládané uložení rotoru umožňující teplotní dilataci. Tzv.: „locating & non-
locating bearing arrangment“ [21]. 

Na straně rotoru dovolující axiální posuv je využito okrajové podmínky „Displace-
ment“, neboli zabránění posuvů v rovině kolmé na osu rotace, v tomto případě x a y. Na 
druhé straně rotoru je pak použito „Displacement“ se zabráněním posuvů ve všech osách, 
pro jednoznačné ukotvení rotoru v prostoru. 

 

 

Obrázek 55: Okrajové podmínky aplikované na model rotoru. 
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6.7 Ověření výpočtového modelu 

Kromě konvergence sítě, kde se dá přesnost výsledků ověřit jejich změnou při zhušťo-
vání/zjemňování sítě, dá se do jisté míry výpočtový model ověřit zjednodušením analy-
tickým výpočtem, případně s použitím izotropního materiálu, kde je chování materiálu 
při zatížení „předvídatelnější“ oproti příčně izotropním vlastnostem jednotlivých vrstev 
v kompozitu. 

Algoritmus pro řešení úlohy byl zvolen následující: 

1) Analytický výpočet 
2) MKP analýza pro izotropní materiál (titan). 
3) MKP analýza pro vytvořený kompozit uhlíkového vlákna a epoxidové 

matrice 

V této podkapitole jsou porovnávány jednotlivé přístupy a dva materiály (titan a kompo-
zit). Pro všechny je volena stejná tloušťka objímky (1,5 mm) a stejné vnější zatížení 
(otáčky rotoru: 330’000 ot./min.), i když byl návrhový bod později stanoven na 
200’000 ot./min., i při takto podstatné změně okrajových podmínek jsou však k účelům 
porovnávání uvedené modely vyhovující, jelikož jsou materiály uvažovány ve všech pří-
padech jako lineárně elastické. 

6.7.1 Analytické řešení 

Jelikož se jedná o úlohu značně komplikovanou, není přesné analytické řešení možné. I 
přesto však alespoň výrazně zjednodušené analytické řešení může poskytnout důležité a 
užitečné informace, např. závislosti vstupních a výstupních veličin (i když je nelze použít 
k výpočtu bezpečnosti). Analytický výpočet byl proveden v prostředí Matlab, jelikož vy-
žaduje řešení komplikovaných rovnic (rotující stěna). 

V tomto případě bylo analytické řešení provedeno pro objímku z izotropní materiálu. 
Vzhledem k orientaci práce na kompozit, není celé analytické řešení uvedeno, pouze na-
značen aplikovaný postup a uvedeny některé výsledky. 

Úloha není, vzhledem k segmentům magnetů rotačně symetrická, byla proto snaha 
úlohu zjednodušit tak, aby šlo rotačně symetrického řešení využít. Síla od magnetů v ro-
toru byla aproximována integrálním počtem, jako tlak na vnitřní stranu objímky, přičemž 
si lze uvedené zjednodušení představit jako nekonečné množství segmentů magnetů. 
S takto vypočteným vnitřním tlakem lze objímku řešit s pomocí teorie rotační stěny zatí-
žené vnitřním tlakem. Z toho je také patrné že se dále zanedbává spojení objímky s hřídelí 
na koncích, ale teorie rotující stěny umožňuje deformaci v ose rotace. 

6.7.2 Numerické řešení 

Na vytvořeném výpočtovém modelu byla nejprve provedena analýza s izotropním mate-
riálem, viz bod 2), posléze pak bylo přistoupeno k samotnému řešení objímky z kompo-
zitu (příčně izotropního materiálu). Konvergence sítě byla ošetřena pouze pro příčně izot-
ropní kompozitní materiál, jakožto o hlavní bod zájmu analýzy. 
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6.7.3 Srovnání analytického a numerického řešení 

Dále jsou uvedeny výsledky pro různé metody (analyticky x numericky) a materiály 
(kompozit uhlíkového vlákna x titan).  

 V této kapitole je uvedené srovnání pro otáčky 300000 ot./min. 
I když je pozdější návrh stanoven pro otáčky kompresoru 
200000 ot./min. pro účely srovnání je použitý postup adekvátní. 

Je patrné, že numerická simulace zahrnuje vliv koncentrátorů napětí na hranách jednotli-
vých segmentů a dá se tedy předpokládat, že numericky dosažená napětí v objímce budou 
vyšší, čehož bylo dosaženo. Maximálních napětí bylo dosaženo na vnitřní straně objímky 
ve všech případech.  

 

Obrázek 56: Analyticky vypočtený průběh napětí v objímce pro izotropní materiál, v tomto pří-
padě titan. 

Navzdory všem aplikovaným zjednodušením a bez zahrnutého vlivu koncentrátorů, se dá 
odchylka mezi analytickým a numerickým řešením pro izotropní materiál (25 %) pova-
žovat za přijatelnou a očekávanou.  

Výhodou takto dostupného analytického odhadu je sledování změn vstupních pa-
rametrů: otáček / materiálu magnetů / materiálu objímky (Youngův modul, Poissonův 
poměr, hustota) na výsledné napětí čí radiální posuv, jelikož trvá samotný analytický 
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výpočet v prostředí Matlab maximálně cca 10 sekund.  

I při změně vstupních parametrů se analytické a numerické řešení rozchází o ne-
zanedbatelných 25 ± 5 %, avšak tato odchylka je konstantní, kdy analytický výpočet 
udává hodnoty vždy menší, to je způsobeno přijatými zjednodušeními, kdy jsou zane-
dbány zejména koncentrátory napětí na hranách segmentů magnetů. 

Tabulka 6-2: Srovnání analytického a numerického modelu pro izotropní materiál. 

 Maximální 
redukované 

napětí 

Redukované napětí: vnitřní strana 
bandáže v kontaktu s magnety, kri-

tická rovina 

Analytické řešení 827 MPa 827 MPa 

Numerické řešení 1069 MPa 817-1069 MPa 

 

 

 

Obrázek 57: Redukované napětí na objímce rotoru, pouze porovnání mezi kompozitem a titanem 
pro stejnou tloušťku objímky a zatížení.  

Pozn. viz Obrázek 56: redukované napětí je pouze fiktivní veličinou umožňující porov-
návání víceosé a jednoosé napjatosti, z definice kompozitu je patrné, že tento postup nelze 
použít pro vyhodnocování bezpečnosti. 
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Obrázek 58: Mezi materiály jsou patrné rozdíly již při vyhodnocování napětí, zejména pak uve-
dené minimální hlavní napětí (maximální tlakové napětí), výsledky uvedeny pro 
stejnou tloušťku objímky a stejné zatížení. 

Maximální hlavní napětí (místo koresponduje s maximálním redukovaným napětím) 
viz Obrázek 57, se nachází na vnitřní straně bandáže, v místě dělící roviny magnetů, jde 
o napětí tahové což je optimální z hlediska uspořádání vláken. 
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6.8 Vyhodnocování porušení kompozitu 

Vyhodnocování bezpečnosti kompozitu je oproti izotropním materiálům (jmenovitě ti-
tanu) komplikovanější. I když je maximálního napětí dosaženo ve směru vláken, kritické 
místo se může nacházet na zcela odlišném místě, čehož je dosaženo i v tomto případe. 
Proto je vyhodnocování bezpečnosti provedeno v prostředí ACP. 

 

Obrázek 59: Bezpečnost (RF: Reserve Factor) z hlediska porušení vláken. Zobrazena kritická 
(nejnebezpečnější) spodní vrstva. 

V kapitole 6.7.3 viz Obrázek 59 je vyobrazena bezpečnost (Reserve Factor) na 
základě porovnání maximálního napětí s mezí pevnosti, jedná se při tom o napětí ve 
směru vláken nebo o napětí kolmo na vlákna. Jedná se o tzv. neinteraktivní kritéria poru-
šení. K vyhodnocování kompozitu jsou však k dispozici další přístupy: 

6.8.1 Přístupy k porušování kompozitu 

U laminátů se běžně rozlišuje mezi porušením první vrstvy a kompletním porušením, kdy 
kompozit ztrácí schopnost plnit funkci. Analýza kompletního selhání laminy, může za 
jistých případů vyžadovat modelování porušené vrstvy se sníženou tuhostí s následným 
přerozdělením zatížení, kdy je komponenta schopna plnit požadovanou funkci i v případě 
poškozené nosné vrstvy. 
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Obrázek 60: Ukázka použití kritérií porušení na rotor s nevyhovující tloušťkou objímky při opti-
malizaci: nejnižší bezpečnost je v tomto případě 0,6 (napříč vrstvami bez udání 

módu porušení). 

Kritéria porušení (Failure criteria approach) 

Přístup na základě kritérií porušení byl navržen pro jednosměrné kompozity s omezením 
na statické zatěžování. Zmiňovaný přístup se dále dělí na neinteraktivní a interaktivní [2].  

Neinteraktivní přístup řeší rozdílné módy porušení odděleně, na každý mód porušení 
je použit specifický popis. Například pro maximální přetvoření, případně napětí, jsou de-
finovány meze v hlavních osách. Dojde-li k překročení v kterékoliv ose a v kterémkoliv 
případě, (ať již napětí nebo přetvoření), komponenta je vyhodnocena jako nevhodná. 
Tedy, došlo k porušení a nemá význam ji dále řešit [20]. 

Interaktivní přístupy jsou schopny mechanismy porušení kombinovat. Jedná se při 
tom většinou o polynomický popis oblasti, (je zde patrná jistá podobnost s podmínkou 
HMH, nebo podmínkou maximálních smykových napětí pro izotropní materiály), kdy 
dojde k meznímu stavu (ať už pružnosti nebo pevnosti) právě pří překročení příslušné 
hranice. Z interaktivních přístupů je nutné zmínit zejména kritérium Tsai-Wu, kritérium 
Tsai-Hill, Hoffman, Hashin, Puck, LaRC a Cuntze [2] [20]. 

Jako nevýhoda zmiňovaných interaktivních popisů založených na polynomickém 
popisu oblasti se pak jeví to, že neříkají nic o módu porušení, který nastal. Naskýtá se 
však možnost použít interaktivní přístup, např. Tsai-Wu kritérium, k vyhodnocení bez-
pečnosti vůči MS pevnosti a následně využít neinteraktivního přístupu, např. maximál-
ních napětí, k identifikaci konkrétního módu porušení [2] [20]. 
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Následuje stručné shrnutí všech použitých kritérií s využitím [10][11][25][26] a [26], 
přesné analytické formulace jsou k dispozici viz [20]. 

 Kritérium maximálních napětí 
o Nejjednodušší kritérium pro kompozitní materiály. 
o Neinteraktivní (tj. nezahrnuje souvislost mezi jednotlivými složkami 

napětí) 
o V praxi nejčastěji používané kritérium 
o K porušení dochází, jakmile jedna ze složek napětí překročí přísluš-

nou mez pevnosti 
 Kritérium maximálních deformací 

o Obdoba kritéria maximálních napětí 
o Založeno na vyhodnocování přetvoření/deformace místo napětí 

 Tsai-Hillovo kritérium 
o Vychází z Von-Misesovi podmínky pro izotropní materiálem.  
o Hill tuto podmínku rozšířil pro ortotropní materiály (je však uvažo-

vána stejná mez pevnosti v tahu i tlaku).  
o Tsai zjednodušil Hillovu podmínku pro případ jednosměrných kom-

pozitů (příčně izotropní). 
 Hoffmanovo kritérium 

o Podobně jako výše uvedené, vychází z Hillova rozšíření Von-Mi-
sesovi podmínky pro ortotropní materiály. 

o Hoffman podmínku zobecnil pro případ rozdílných pevností v tahu a 
tlaku. 

 Tsa-Wu kritérium 
o Předpokládá plochu poškození pouze se složkami napětí (nikoliv 

složky deformace). 
o Vytvořili tak kritérium ve tvaru polynomu, a to pro anizotropní ma-

teriál. 
 Hashinovo kritérium 

o Původně vyvíjeno pro jednosměrné polymerní kompozity, rozlišuje 
více módů porušení. 

o Bylo rozšířeno i na vyhodnocování v 3D prostoru. 
 Puck kritérium 

o Samotné kritérium má několik formulací: 
 2D 
 3D 
 Simplified 
 Modified 

o Příručka ACP doporučuje použití PUCK v 2D formulaci oproti Sim-
plified. 

o V softwarovém okně je kritérium PUCK Simplified/Simple špatně 
označeno, ve skutečnosti je při tomto kritériu použito kritérium 
PUCK modified. 
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 Kritérium LaRC 
o Relativně moderní kritérium (2004) 
o Vytvořeno v NASA Langley Research Center 
o Odvozeno pro 3D napěťový stav 
o Rozeznává celkem 6 módů porušení 

Existují i další kritéria, zejména pak vzhledem k porušování Sadnwitchových pa-
nelů, to však není náplní této práce. 

Implementace kritérií je provedena při post-processingu v prostředí ACP. K samot-
nému využití je nutné zmínit několik důležitých upozornění, často uváděných zejména v 
[20] a [26] vztahujících se k volbě vhodného kritéria: 

 Je obecně doporučeno používat kritéria odlišující rozdílné módy porušení, 
v tomto případě minimálně porušení vláken a porušení matrice (Fiber 
failure a Matrix failure). 

 Není doporučeno (pro většinu situací) použití kvadratických kritérií, viz 
výše uvedený bod (Jedná se zejména o kritéria Tsai-Wu, Tsai-Hill, nebo 
Hoffman) 

 Jako konzervativní je zvolen přístup kombinace alespoň několika kritérií, 
naproti používání jednoho (ACP příručka např. uvádí kombinaci kritéria 
maximálních napětí spolu s kritérii PUCK a LaRC). 

 Kritérium kombinující porušení tahem/tlakem, smykem i střihem (tj. módy 
porušení I, II i III) jsou preferována pro modely s využitím SHELL prvků, 
jelikož požadovaná napětí k vyhodnocení jsou k dispozici. 

 3D napětí jsou často zanedbatelná (vzhledem k tloušťce laminy), není-li 
tomu tak, doporučuje se použití např. PUCK 3D ke zhodnocení bezpečnosti 
vzhledem k delaminaci (K delaminaci však nejsou k dispozici vstupní 
údaje). 

Pozn.: Některá kritéria umožňují kalibraci, např. s pomocí volby koeficientů, čehož ne-
bylo využito.  

Přístup lomové mechaniky (Fracture mechanics approach) 

Založen na popisu velikosti a šíření trhliny v souvislosti s mírou uvolňování energie. Jako 
potenciální aplikace se jeví např. postupující delaminace kompozitu. Tento přístup bývá 
aplikován zejména v souvislosti s dopadovými pevnostmi laminátových kompozitů [20]. 

Možná aplikace pro výpočtový model objímky kompresoru může být v případě oje-
dinělé situace, kdy dojde např. k nouzovému skokovému odstavení (Při použití kompre-
soru v automobilu, jako zdroje vzduchu pro vodíkový palivový článek, si lze tento stav 
vyložit jako např. nasátí vody nebo nehodu). V takovém případě, i když zřejmě dojde ke 
zničení objímky i samotného kompresoru, je vhodné zaručit že segmenty magnetů neo-
pustí rotor a nezraní pasažéry (i když se dá předpokládat, že vzhledem k obklopení stato-
rem je tento jev nepravděpodobný). 
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Přístup plastizování (Plasticity approach) 

Vhodné pro kompozity vykazující tvárné chování, například kompozity skládající se 
z ocelového vlákna v tvárné matrici, bór/hliníkový kompozit nebo některé termoplastické 
kompozity [20]. U kompozitu z uhlíkového vlákna a epoxidové matrice však výrazné 
plastické chování není předpokládáno, výjimkou může být porucha chlazení rotoru, kdy 
dojde k neočekávanému přehřátí. 

6.9 Analýza výsledků 

Bezpečnost kompozitu je vyhodnocována na základě několika kritérií. Vzhledem k nedo-
statku vstupních údajů nelze použít kritéria založená na přetvoření, analýza je tedy ome-
zena na vyhodnocování na základě dosažených napětí, to však umožňuje použití interak-
tivních i neinteraktivních kritérií porušení. 

6.9.1 Návrhový bod pro 200000 ot./min. 

Optimalizací byla zjištěna minimální nutná tloušťka objímky pro splnění níže uvedených 
podmínek, pomocí přidávání vrstev, tzv. s krokem +0,25 mm. 

Optimalizace byla splněna, pakliže byly dosaženy stanovené bezpečnosti: 

 Bezpečnost vzhledem k porušení vláken alespoň 2 
 Bezpečnost vzhledem k porušení matrice alespoň 2 
 Bezpečnost vzhledem k porušení smykem alespoň 2 
 S využitím neinteraktivních kritérií porušení kombinujících módy, zajistit 

bezpečnost vzhledem k nejkonzervativnějšímu z aplikovaných kritérií ale-
spoň 1,5. 

Pozn.: Dle požadavků předpisů, převzatých z leteckých kompozitních konstrukcí, má za-
tížení pro výpočet bezpečnosti provozní hodnoty. Součinitel bezpečnosti je 1,5 a zahrnuje 
přesnost určení zatížení a analýzy, nezahrnuje ale variabilitu materiálu, rázové poškozo-
vání, vliv okolního prostředí atd. Tyto vlivy, budou-li známy, musím být zahrnuty vlivem 
zvyšujících koeficientů a můžou zvyšovat tuto stanovenou bezpečnost až více než 5x! 
[11] 

Jedná se o koeficienty: 

 k1 - Vliv stárnutí materiálu, resp. degradace materiálových vlastností 
(součinitel až 1,6) 

 k2  - Vliv prostředí (součinitel až 1,2) 
 k3  - Vliv vnitřních defektů při výrobě, závisí na defektoskopických                      

metodách (součnitel až 2) 
 k4  - Vliv rozptylu mechanických hodnot vytvrzeného kompozitu, závisí 

na počtu vzorků, zkušebních metodách, ale i na technologickém zvlád-
nutí výroby (součinitel až 1,7) 
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Tabulka 6-3: Optimalizace tloušťky objímky. 

Tloušťka 
objímky 

[mm] 

Bezpečnost 
vzhledem k po-
rušení vláken 

Bezpečnost 
vzhledem k po-
rušení matrice 

Bezpečnost 
vzhledem k po-
rušení smykem 

Bezpečnost s po-
užitím kritérií 

porušení* 

0,25 2,39 0,28 0,27 0,21 

0,5 4,19 0,68 0,95 0,68 

0,75 5,25 1,07 1,23 0,94 

1,00 6,61 1,35 1,40 1,17 

1,25 6,87 1,63 1,62 1,37 

1,50 7,60 1,84 1,80 1,50 

1,75 8,22 2,04 2,00 1,67 

2,00 8,88 2,23 2,21 1,81 
 

Z optimalizace je patrné, že bezpečnost ve směru vláken je zajištěna i při velmi malých 
tloušťkách objímky, i když je největšího napětí dosaženo právě v tomto směru. 

Pozn.: Vzhledem k výrobě je nutné použít minimálně o jednu vrstvu víc, jelikož při po-
vrchové úpravě může dojít k poškození této vrstvy a nedá se tak aplikovat pro výpočet 
bezpečnosti, tato povrchová vrstva musí být vyhlazena pro snížení aerodynamického od-
poru ve vzduchové mezeře rotačního stroje. Analýzou tak bylo kontrolováno, zda při při-
dání další vrstvy nedojde ke snížení některých z bezpečností, což se vzhledem k zatížení 
rotací nedá vyloučit, tato hypotéza však nebyla potvrzena. 

Kritérium maximálních napětí 

Kritérium maximálních napětí je neinteraktivní, tzv. řeší napětí v jednotlivých osách od-
děleně a nezávisle. Pro každý element, je pak zobrazeno, k jakému typu poškození došlo 
a v jaké vrstvě kompozitu. 

Uvedené kritérium umožňuje vyhodnocovat bezpečnost vůči napětí: 

 Porušení ve směru vláken 
 Porušení ve směru kolmo na vlákna 
 Porušení smykem  

Dále existuje možnost vyhodnocování bezpečnosti vzhledem k delaminaci. Pro po-
souzení delaminace však v současné době nejsou dostupná data, vzhledem k charakteru 
zatěžování však není delaminace považována za dominantní pro porušení laminy. 

Následují detaily kritických míst, jejich umístění napříč vrstvami kompozitu, očeká-
vaný mód porušení v tomto místě a zhodnocení s pomocí kritérií porušení. Vše je prove-
deno pro zvolenou kompozitní objímku s tloušťkou t=1,75 mm, při které byly dosáhnuty 
potřebné bezpečnosti. 
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6.9.2 Pevnostní analýza rotoru z hlediska nejmenší dosažené bezpeč-
nosti, analýza kritických míst 

 

Obrázek 61: Naznačení kritických míst (na modelu geometrie rotoru, pro přehlednost bez ob-
jímky). 

Tabulka 6-4: Bezpečnosti pro znázorněná kritická místa. Uveden typ porušení a kritická vrstva. 

Kritické místo Typ poruchy Bezpečnost 
Vrstva č.  

(řazeno od spodu) 

1 Vláken v tahu 8,22 1. 

2 Matrice v tahu 3,57 1. 

3 (A) Matrice v tahu 2,05 7. 

3 (B) Smykem (rovina LT) 2,00 1. 

3 (C) Střihem (rovina TT‘) 2,55 4. 
 

 

Obrázek 62: kritická místa na náčrtu rotoru, pro ujasnění. 
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Obrázek 63: Posouzení bezpečnosti z hlediska tahového napětí ve směru vláken pro jednotlivé 
vrstvy. Použita stejná barevná stupnice. 
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Obrázek 64: Porušení matrice (kolmo na vlákna), bezpečnost vzhledem k porušení tahem ve vrstvě 
číslo 1 (spodní). 

 

Obrázek 65: Porušení matrice (kolmo na vlákna), bezpečnost vzhledem k porušení tahem ve vrstvě 
číslo 7 (vrchní). 
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Obrázek 66: Bezpečnost vzhledem k porušení smykem (in plane shear failure). 

 

 

Obrázek 67: Bezpečnost vzhledem k porušení smykem, resp. střihem, v rovině kolmo na směr 
vláken (out of plane shear failure). 
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Tabulka 6-5: Vyhodnocneí bezpečnosti s využitím kritérií porušení s 2D formulací. 

Vrstva č. 
(řazeno od 

spodu) 

Bezpečnost s využitím kritérií porušení s 2D formulací 

LaRC Tsai-Wu Tsai-Hill Puck Hahsin Hoffman Cuntze 
1. 1,82 2,02 1,94 1,67 1,95 2,01 1,69 
2. 2,23 2,46 2,36 2,09 2,36 2,44 1,96 
3. 2,75 3,17 2,93 2,54 2,93 3,12 2,29 
4. 3,58 4,23 3,82 3,28 3,83 4,15 3,18 
5. 3,24 5,33 3,20 3,23 3,24 4,23 3,23 
6. 2,52 3,88 2,50 2,52 2,52 3,21 2,52 
7. 2,04 3,00 2,03 2,04 2,04 2,54 2,04 

Vzhledem k malé bezpečnosti v prostředních vrstvách dané smykovou poruchou, je nutné 
rozšířit zvolená kritéria na vyhodnocení napětí v 3D, jelikož tyto komplexnější formulace 
mohou výrazně snížit bezpečnost. 

Tabulka 6-6: Vyhodnocení bezpečnosti s využitím kritérií porušení s 3D formulací. 

Vrstva č. 
(řazeno 

od 
spodu) 

 
Bezpečnost s využitím kritérií porušení s 3D formulací 

LaRC Tsai-
Wu 

Tsai-
Hill 

Puck 
Puck 

(Modified) 
Hah-
sin 

Hoff-
man 

Cuntze 

1. 1,82 2,03 1,94 1,67 1,67 1,95 2,01 1,69 
2. 2,18 2,31 2,23 1,63 2,09 2,23 2,30 1,96 
3. 2,52 2,20 1,95 1,36 2,54 1,93 2,16 2,29 
4. 2,16 2,17 1,94 1,36 3,28 1,92 2,13 3,18 
5. 2,14 2,14 1,96 1,38 3,23 1,94 2,11 3,23 
6. 2,48 2,56 2,36 1,67 2,52 2,34 2,52 2,52 
7. 2,04 3,00 3,73 1,91 2,04 2,04 2,54 2,04 

Příručka pro postprocessing kompozitů ACP nedoporučuje vyhodnocování na základě 
pouze jednoho kritéria, v tomto případě byla snaha o zaručení bezpečnosti alespoň 1,5 i 
s použitím nejmenší bezpečnosti napříč kritérii.  

Jak se ukázalo, jsou odchylky mezi jednotlivými kritérii markantní, zejména díky 
příčnému zatěžování kompozitu a malé dosažené bezpečnosti napříč třemi vrstvami s li-
šícím se typem poruch. 

Je také patrné, že při zakomponování kritérií s 3D formulací se markantně snížila 
bezpečnost ve 3. a 4. vrstvě, i když se jako kritická jeví zejména vrstva č.1 (resp. vrstva 
spodní). 

I vzhledem k velkým odchylkám napříč použitými kritérii porušení, se extrémně od-
chylovalo kritérium Puck s 3D formulací, (bylo však použito kritérium Puck-Modified), 
je však nutno uvést, že s využitím tohoto kritéria (Puck 3D) nebyla zaručena požadovaná 
bezpečnost a tento fakt je nutno ošetřit zejména srovnáním s experimentem před samot-
ným návrhem! Kritérium Puck tedy jako jediné z 15 celkových kritérií nesplňuje poža-
dovanou bezpečnost pro zvolený návrh, a pro splnění by bylo potřeba navinout 8. vrstvu. 



 
105 

7 NÁVRH ZKUŠEBNÍCH ZAŘÍZENÍ 
Nejen z cílů práce, ale i z rozptylů hodnot a množství parametrů do výpočtů vstupujících 
je jasné, že zařízení musí podstoupit před praktickým používáním rozsáhlé testování. 

Je úkolem konstruktéra, případně výpočtáře, zařízení navrhnout a zkonstruovat tak, 
aby bylo schopno bezpečně splňovat požadovanou funkci. Vzhledem ke konkurenčnímu 
prostředí a stále rostoucímu tlaku na posouvání účinností, snižování hmotnosti a vylep-
šování vlastností však na zbytečné předimenzování není v dnešním světě místo.  

Pro jednotlivé konstrukční prvky u budov je používán koeficient bezpečnosti mini-
málně 2, je-li očekávaná zátěž dobře popsána. Často jsou také používány redundantní 
prvky. Pro tlakové nádoby je uváděna bezpečnost až 4. Letecký a raketový průmysl však 
zpravidla klade na úsporu hmotnosti nároky největší, což se projevuje i na nutnosti koe-
ficienty bezpečnosti snižovat: často v intervalu od 3 až po 1,2. Např. konstrukční prvky 
podvozku bývají dimenzovány na bezpečnost 1,25 [23].   

Dosáhnutí požadovaných hodnot pro koncept uvedený do výroby bez zpětné vazby 
z materiálových zkoušek, zkušebních zařízení a zkušeností získaných praxí je úděl těžký 
až neproveditelný. I když je vždy možné analýzu zpřesňovat, zjemňovat síť, použít jiné 
přístupy, případně i jiný software, je nutné přistupovat k problému či úloze efektivně a 
smysluplně. To v tomto případě vede k experimentálnímu modelování.   

7.1.1 Návrh pro materiálové zkoušky kompozitního materiálu 

Před samotným návrhem rotoru a testováním, by bylo vhodné provést materiálové 
zkoušky na vzorku kompozitu, simulující očekávaný mód poškození. 

 Vzhledem k tomu, že nelze s jistotou říci, jaký charakter poškození nastane jako 
první (rozdíl mezi bezpečnostmi pro dané módy je nedostatečný ke stanovení módu s po-
žadovanou přesností), bylo by potřeba provést materiálových zkoušek několik. Zejména 
by se jednalo o: 

 Smykové zkoušky (např. rámová nebo kolejnicová) 
 Zkoušku jednosměrným tahem a tlakem (zejména pro příčné vlastnosti) 
 Zkoušky delaminace  

Pro pozdější stádia návrhu nelze zanedbat ani provedení dalších potřebných zkoušek: 

 Zkoušky na únavu pro dané módy porušení 
 Zkoušky na creep 

V současném stádiu návrhu a vzhledem k dostupným možnostem, byla snaha o pro-
vedení zkoušky komplexnější, i za případného omezení vypovídající hodnoty. Byly pro 
to navrhnuty dvě zkoušky modelující charakter zatížení očekávaný v kompresoru. Jedná 
se o zkoušku za rotace se sníženými otáčkami a se změnou rozměrů. Druhá, podstatně 
zjednodušená zkouška, je zkouška statickým zatěžováním vtlačováním kuželu (klínu).   
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7.2 Návrh statického zkušebního zařízení 

Vzhledem k dominantnímu zatížení rotací je patrné, že zařízení respektující skutečnost 
musí brát v potaz i objemové síly v objímce vzniklé dostředivým zrychlením. Vzhledem 
k malé hustotě kompozitu však lze, alespoň do jisté míry, dosáhnout ekvivalentního módu 
porušení pro kompozit statickou zkouškou, tedy zkouškou podstatně jednoduší a bez-
pečnější. 

 Toho bylo docíleno experimentálním modelováním, kdy byly změněny jak roz-
měry, tak materiály. Vzhledem k výrobě bylo použito většího průměru (20 mm) a mate-
riál magnetů i konců hřídele rotoru byl nahrazen mosazí. 

 Požadované síly působící na vnitřní stranu objímky od magnetů bylo dosaženo 
principem klínu, kdy bylo na magnety působenou silovým zatížením tak, aby došlo k co 
nejlepšímu simulování zatížení rotací a stejnému módu porušení objímku. 

Samotná kompozitní objímka musí být navinuta stejným principem, který bude aplikován 
i na výsledný rotor. Musí při tom být zajištěn stejný výrobní proces a dosažení stejného 
poměru vláken. Kompozitová objímka tedy bude navíjena na již připravený model mag-
netů a hřídele. Je pro to nutná výroba následujících komponentů: 

(1) Model hřídele: Z mosazi, uprostřed nutný prostor pro proniknutí kuželu. 
(2) Segmenty magnetů: 2x nebo 4x, podle zkoušky, z mosazi. 
(3) Kužel z oceli, fungující jako klín k roztlačení magnetů. 
(4) Objímka z kompozitu. 
(5) Ocelová kulička pro vystředění (Nebyla použita). 

 

Obrázek 68: naznačen princip zkoušky. 
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Obrázek 69: Testovací zařízení 

 

Obrázek 70: Model hřídele (1) (vlevo) a model segmentu magnetu (2) (vpravo), vyrobeny z 
mosazi. Uvedeny pro zkoušku důležité rozměry. 

 

Obrázek 71: Kužel z oceli (3), plnící funkci klínu k roztlačení modelů magnetů simulující tak 
kontaktní tlak na objímku při rotaci. 

7.2.1 Pevnostní analýza modelu objímky 

Vyhodnocení z pevnostního hlediska bylo provedeno na základě již vytvořeného modelu 
objímky v ACP použitého pro pevnostní návrh rotoru. Vzhledem ke změně rozměrů bylo 
nutné přenastavit úhel vláken, který byl dán navíjecím procesem. Bylo tedy využito i 
stejného prostředí ANSYS Workbench se stejně nastaveným algoritmem vyhodnocování 
interaktivních i neinteraktivních kritérií porušení kompozitu na základě maximálních na-
pětí. 
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Pozn.: Pro ověření módu porušení byly vytvořeny dva praktické testovací vzorky. Vzorek 
(A: poloviny) se dvěma segmenty magnetů. Dále byl vytvořen vzorek se 4 segmenty (B: 
čtvrtiny). Vzhledem k prakticky provedené zkoušce a dostupné hodnoty síly při lomu 
pouze u vzorku (B), je následně uvedená pevnostní analýza jen pro tento vzorek. 

 

Obrázek 72: Model geometrie a následná diskretizace. 

Původní úvaha, resp. navržení vzorku pro statické zatěžování s využitím testovacího 
zařízení umožňující tlakovou sílu až 20 kN, se ukázala jako neproveditelná, z důvodu 
praktické výroby objímky návinem, kdy bylo potřeba navinout alespoň tři vrstvy kompo-
zitu. Tři vrstvy byly zvoleny jako limitní z hlediska vypovídající hodnoty zkoušky. Po 
navinutí objímky této tloušťky však již nebylo možné vzorek porušit při dostupné síle 
20 kN, bylo tak nutné použít jiné zařízení k provedení zkoušky. Využito bylo zařízení na 
leteckém ústavu umožňující zátěžnou sílu až 100 kN. 

U rotoru se dále uvažuje s navinutím vrstvy minimálně o jednu více, a její následné 
povrchové úpravě (při výrobě kompozitu tímto stylem, tj. navíjením, nelze zaručit povr-
chová úprava bez dalšího zpracování, např. aplikací tzv. gelcoatu, nebo broušením). Apli-
akce gelcoatu by však vedla k zvětšení vzduchové mezery bez podstatného zlepšení pev-
nosti, je tak vhodnější navinutí nadbytečné (z pevnostního hlediska) vrstvy kompozitu a 
případně brousit tuto vrstvu. Tato povrchová úprava nebyla při výrobě tohoto vzorku pro-
vedena, jelikož by navinutí další vrstvy vedlo k navýšení tloušťky vzorku o 33 % (z 0,75 
na 1 mm) což by zneplatnilo jakékoliv dosažené výsledky. 

Výsledky provedené pevnostní analýzy jsou uvedeny pro tloušťku objímky 0,75 mm, 
což nejlépe odpovídá třem navinutým vrstvám kompozitu, tj. 3x 0,25 mm. 

Při praktickém měření tloušťky navinutého kompozitu se tloušťka na jednotlivých 
místech měnila v rozsahu od 0,76 mm do 0,90 mm, přičemž přesná tloušťka v kontaktu 
modelu magnetů a modelu hřídele je neměřitelná. Pro analýzu byla použita tloušťka 0,75 
mm, jelikož se selhání kompozitu dá předpokládat v místě s nejtenčí vrstvou. Vzhledem 
k velkému rozptylu tloušťky zapříčiněného zejména malým množstvím vrstev a tím da-
nou složitou výrobou je možné, že funkční tloušťka návinu bude menší. 
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Pevnostní analýza byla provedena pro zatěžování statickou silou působící na klín, ta 
byla aplikována s krokem 10 kN. Uvedené výsledky jsou pro zátěžnou sílu 30 kN. 

 

 

Obrázek 73: Místo maximálních napětí korespondující s místem nejmenší dosažené bezpečnosti 
ve směru vláken. Tloušťka objímky 0,75, zátěžná síla 30 kN. Min. bezpečnost ve 
směru vláken 5,56. 

 

 

Obrázek 74: (vlevo)Vyhodnocení bezpečnosti pomocí kritéria LaRC, uvedena hodnota pro dru-
hou vrstvu. (Vpravo) vyhodnocení bezpečnosti interaktivně: smyková porucha 

2. vrstvy. 
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Tabulka 7-1: Vyhodnocení s použitím kritéria maximálních napětí. 

Vrstva 
Porušení vlákna 

Tah/tlak 

Porušení ma-
trice 

Tah/tlak 

Smyková poru-
cha 

Rovina LT 

Porucha střihem 
Rovina TT’ 

1 5,56 2,71 1,97 1,51 

2 6,62 3,91 4,31 1,33 

3 8,86 2,12 3,63 1,51 

 
 

Tabulka 7-2:Vyhodnocení bezpečnosti s využitím kritérií porušení s 2D formulací. 

Vrstva č. 
(řazeno od 

spodu) 

Bezpečnost s využitím kritérií porušení s 2D formulací 

LaRC Tsai-Wu Tsai-Hill Puck Hahsin Hoffman Cuntze 
1. 1,8 2,28 1,84 1,67 1,90 2,40 1,66 
2. 3,77 3,90 3,60 3,44 3,76 4,26 2,89 
3. 1,99 2,38 2,00 1,88 2,03 2,51 2,11 

Vzhledem ke kritickému smykovému napětí v rovině TT’, platí i v tomto případě nutnost aplikace 
kritérií s 3D formulací. 

 

Tabulka 7-3:Vyhodnocení bezpečnosti s využitím kritérií porušení s 3D formulací. 

Vrstva č. 
(řazeno od 

spodu) 

 Bezpečnost s využitím kritérií porušení s 3D formulací 

LaRC Tsai-
Wu 

Tsai-
Hill 

Puck Puck 
(Modified) 

Hah-
sin 

Hoff-
man 

Cuntze 

1. 1,38 1,45 1,83 1,16 1,67 1,35 1,48 1,27 
2. 1,27 1,40 1,22 1,06 3,44 1,25 1,42 1,20 
3. 1,41 1,56 1,35 1,17 1,88 1,38 1,58 1,30 

 

V tomto případě je rozdíl mezi 2D a 3D formulacemi kritérií porušení markantnější, 
zejména vzhledem k menšímu počtu vrstev. Nejmenší hodnota bezpečnosti byla dosažena 
s kritériem Puck (1,06). To však nebylo, jako jediné, použito k pevnostnímu návrhu ro-
toru. Nejkonzervativnější je tak s tímto omezením kritérium Cuntze s bezpečností k=1,2 
příčemž 5 kritérií spadá do intervalu <1,2 až 1,3> viz Tabulka 7-3. 
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7.2.2 Návrh sestavy k navíjení kompozitu 

Pro navíjení kompozitu bylo nutné vytvořit sestavu schopnou rotace v dostupné naví-
ječce. Jako nejefektivnější byl zvolen návin dvou testovacích vzorků současně, a jejich 
následné rozdělení (Rozřezáním ještě nevytvrzeného kompozitu). Bylo při tom vyžado-
váno několik dalších dílů: 

(6) Šroubovina M5 s upravenými konci 
(7) Matička M5 (4x) 
(8) Podložka M5 (2x) 
(9) Velká distanční podložka (D=20 mm, d=~5 mm) v místě kde dojde k rozřezání 

navinutého vzorku (z polystyrenu, nebo obdobného materiálu) 
(10) Několik malých středících podložek, pro vycentrování modelů magnetu a hří-

dele (byl zvolen polystyren)  

 

Obrázek 75: Sestava připravená k navíjení kompozitu (tj. bez objímky). 

 

Provedený experiment je dokumentován a vyhodnocen viz kapitoly: 8 VÝROBA ZKU-
ŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ a 9 TESTOVÁNÍ VYROBENÉHO VZORKU.  
 

Dále je uveden návrh a konstrukční řešení komplexnější zkoušky rotací. 
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7.3 Návrh rotačního zkušebního zařízení 

Jelikož bylo jako dominantní zatížení stanoveno zatížení rotací a zejména vzhledem k za-
nedbání některých parametrů jako jsou nevývahou vzniklá házení a vibrace, související 
s rotací, je důležité experimentálně modelovat zařízení za rotace. 

Pro extrémní otáčky rotoru je snaha snížit otáčky testovacího zařízení. Vzhledem 
k probíhající fázi designu statoru a jeho možnému zničení při testování objímky je vhodné 
zvolení jiného konceptu roztáčení. Je při tom nutnost zanedbat kroutící moment působící 
na magnety v magnetickém poli, ten je však v porovnání s ostatními silami působícími 
na rotor zanedbatelný. 

7.3.1 Volba konceptu zkoušky 

Pneumatické roztáčení vzorku 

Kromě návrhu celého turbínového kola a housingu, což se jeví jako nepraktické, existují 
i další možnosti využívající stlačený vzduch, často dostupný a používaný na dílnách v tla-
cích 6 až 10 barů. Jedním z rotačních nástrojů je vzduchová, tzv. tužková, bruska. Ta 
dosahuje rychlosti 60000 – 80000 ot./min., vzhledem k malému výkonu a nemožnosti 
přesně a efektivně regulovat otáčky, však byly dále rozváděny pouze koncepty využíva-
jící pro roztáčení elektromotor. 

Elektromotor přímo spojen se vzorkem 

Přímé nasazení/nalisování vzorku na výstupní hřídel elektromotoru, případně použití tuhé 
spojky umožňuje mimo jiné sledování vzorku z čela, případně snímání kamerou která, 
opatřena stroboskopickou lampou a vhodnou vzorkovací frekvencí, umožňuje vyhodno-
cování deformací bandáže. 

 

Obrázek 76: Koncept roztáčení testovacího vzorku s využitím elektromotoru. 
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Elektromotor se spojkou a ložisky 

V tomto případě je žádoucí testování až k dosažení mezního stavu soudržnosti vzorku, 
případně mezního stavu vibrací, kdy už další provoz nebude možný. 

 S využitím vhodných ložisek se i při kompletní destrukci vzorku, kde se dá oče-
kávat i poškození hřídele, dá do jisté míry zabezpečit elektromotor proti poškození. 

 

Obrázek 77: Koncept roztáčení testovacího vzorku s využitím elektromotoru, spojky a ložisek. 

7.3.2 Volba provozních otáček a volba tloušťky objímky 

Je potřeba navrhnout maximální otáčky, maximální tloušťku objímky a celkové rozměry.  

Jako nejvhodnější z hlediska ověření mechanických vlastností byl zvolen koncept 
roztáčení s pomocí elektromotoru se spojkou a ložisky. Jelikož je tloušťka objímky přímo 
úměrná otáčkám potřebným k dosažení požadovaného mezního stavu a je snaha snížit 
otáčky, bylo by ideální použít objímku co nejtenčí, to by však vedlo k nemožnosti ověřit 
některé hypotézy, například o přerozdělení napětí v lamině. Nehledě na to, že při menším 
počtu vrstev se zvyšují nároky na preciznost při navíjení kompozitu, ideální je tak navrh-
nutí testovacího zařízení, kde bude možno testovat objímky do tloušťky minimálně 2 mm. 
S definovanou tloušťkou objímky, kterou je nutnou z pevnostního hlediska otestovat, 
zbývá volba otáček a celkových rozměrů zkušebního zařízení. 

Jelikož je na návrh nutné přistupovat z praktického hlediska, bylo nutné hodnoty ko-
rigovat vzhledem k dostupným ložiskům a elektromotorům.  

Maximální otáčky byly zvoleny jako 50000 ot./min jelikož těchto otáček lze dosáh-
nout i „běžnými“ stejnosměrnými modelářskými elektromotory, za předpokladu že ne-
bude požadován velký výkon, v tomto případě je požadovaný výkon pouze na překonání 
ztrát v ložiscích a aerodynamických ztrát, za předpokladu určitého předimenzování aby 
nedošlo např. k extrémně pomalé úhlové akceleraci, což by při dosažení vlastních frek-
vencí mohlo způsobit předčasnou destrukci vzorku vlivem kmitání. 
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7.3.3 Volba vhodných ložisek 

Dle principu lze rozlišovat ložiska následovně: 

I. Kluzná ložiska 
a) Pneumatická (vzduchový polštář) 

1. Flat bearings – Pucks 
2. Air Bushings  
3. Vacuum preloaded bearings VPLs 
4. Air bearing slides 
5. Radial bearings 

b) Hydraulická (kapalinový polštář) 
6. Hydro-statická 
7. Hydro-dynamická 

II. Valivá ložiska 
c) Kuličková  
d) Válečková 
e) Jehlová 
f) Soudečková 
g) Kuželíková 

III. Elektromagnetická ložiska 
h) Aktivní 
i) Pasivní 

Pro návrhový bod kompresoru s 200000 ot./min splňuje požadované parametry několik 
typů ložisek (např. ložiska na vzduchovém polštáři nebo elektromagnetická), ideální by 
bylo použití ložisek se stejnými parametry (např. tlumením), jako u výsledného kompre-
soru, na který bude objímka aplikována.  

Vzhledem k řádově větším rozměrům testovacího přípravku a možným poškoze-
ním těchto ložisek při zkoušce, je vhodnější použití ložisek valivých, resp. kuličkových, 
kde jsou otáčky 50000 ot./min. testovacího zařízení dosažitelné. 

Samotný výpočet ložiska je komplikovaný a zahrnuje mnoho parametrů. Z hlediska ma-
ximálních provozních otáček udávají výrobci několik rychlostních parametrů: 

 Reference speed (Referenční rychlost): Vztahuje se k teplotě a zahřívání ložiska 
při vysokých otáčkách. 

 Limiting speed (Limitní rychlost): Rychlost, která by neměla být překročena 
z hlediska stability a pevnosti konstrukce ložiska. 

 Attainable speed (Dosažitelná rychlost): Dosažitelná rychlost za ideálních pod-
mínek, výrazně se liší zejména vzhledem k mazání. Mazání olejovou mlhou je 
nejvhodnější a nejkomplikovanější varianta, zatímco použití tuhého maziva je 
konstrukčně jednoduší, nedá se však dosáhnout takových rychlostí jako při vyu-
žití kapalných maziv. 

Některá kuličková ložiska mají velmi nízké vnitřní tření, a proto je referenční rychlost 
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menší než rychlost limitní. Pro takové případy je nutné pro návrh použít menší z rych-
lostí.  

Pro testovací zařízení však není nutné zaručení životnosti v řádu stovek hodin. I 
když je minimální záběhový provoz nutný (zejména z důvodů mazání plastickým ma-
zivem), samotnou pevnostní zkoušku lze provézt v rámci několika minut a lze tak 
krátkodobě překročit maximální udávanou rychlost, aniž by došlo k poškození ložiska 
vlivem zvýšené teploty (Bude-li maximální referenční rychlost překročena jen krát-
kodobě, dá se předpokládat, že nebude dosaženo ustáleného stavu a domečky ložisek 
budou schopny jisté množství tepla disipovat, než dojde k jejich přehřátí). 

 

 

Obrázek 78: Vybrané typy kuličkových ložisek [21] A: Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou 
(Deep groove ball bearing). B: Hybridní ložisko typu A s krytem. C: Naklápěcí 
ložisko (self-aligning) pro vysoké otáčky. 

 

Obrázek 79: Kuličková ložiska se šikmým stykem (angular contact) pro vysoké otáčky [21]. 

Pro zvolené rozměry je nutné navrhnout i uložení ložisek s příslušnými domečky. 
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7.3.4 Konstrukční řešení kritických míst 

Oproti navrhovanému rotoru je v tomto případě experimentálně modelován pouze jeden 
ze čtyř segmentů magnetů, s cílem omezit zejména hmotnost testovacího zařízení vzhle-
dem k velkým rozměrům i otáčkám a při zachování kritického místa i módu porušení. 

Návrh rotačního zkušebního zařízení zahrnoval zejména: 
 

 Konstrukční řešení hřídele rotoru 
 Konstrukční řešení uložení zvolených ložisek 
 Ukotvení na základovou desku 

 
Návrh již nezahrnuje řešení elektromotoru a spojky pro kompenzaci axiální a úhlové od-
chylky, jelikož ty budou zakoupeny stejně jako konkrétní typ ložiska. Vyhovující ložis-
kové domečky však nejsou k dispozici a je proto nutné je navrhnout. 

 

Pro ložiskové domečky bylo zvoleno řešení kompenzující axiální posuv vlivem za-
hřívání, proto pouze ložiskový domeček B, tj. locating, zabraňuje axiálnímu pohybu lo-
žiska, zatímco ložiskový domeček A, tj. non-locating, axiální posuv umožňuje. 

Jelikož je zkušební vzorek v tomto konceptu řešení roztáčen elektromotorem a spo-
jen vysokorychlostní spojkou, s předpokládaným testováním až do poruchy objímky, 
nedá se zaručit, že po skončení testu bude hřídel v celku a nedojde k např. k lomu vlivem 
nestability při porušení objímky. Proto je u ložiskového domečku A non-locating, navr-
žen bezpečnostní prvek. Tento ložiskový domeček odděluje spojku s elektromotorem od 
testovacího zařízení. Bezpečnostní prvek spočívá v prodloužení ložiskového domečku a 
konstrukcí pouze malé vzduchové mezery mezi hřídelí (rotující částí) a domečkem (sta-
tickou části) v místě za ložiskem, viz IV. Tato vzduchová mezera je dost velká na to, aby 
ztráty třením neměli podstatný vliv na výkon (řádově v jednotkách Watů), ale při de-
strukci hřídele by měla kompenzovat radiální posuv a „chránit“ před poškozením spojku 
s elektromotorem. 
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Na schématických návrzích nejsou pro přehlednost uvedeny segmenty magnetů, kompo-
zitní objímka ani spojka s elektromotorem. Konstrukční návrh se zabývá výhradně řeše-
ním hřídele a následně ložisky s jejich uložením jakožto problémových částí. Celkem se 
návrh rotoru pro zkušební zkoušku sestává z: 

(1) Hřídel rotoru 
(2) Ložiskový domeček A (non-locating) 
(3) Ložiskový domeček B (locating) 
(4) Příruba pro ložiskový domeček B 
(5) 2x model segmentu magnetu 
(6) 2x ložisko (W619/9) 
(7) 2x Pojistný kroužek pro hřídel ČSN 02 2930 – 9 X 1 
(8) Vysokorychlostní spojka BIBUS MKS:High-speed 
(9) Spojovací materiál (šrouby, matice a podložky) 

a. 8x M8 
b. 6x M3 

 

Schéma sestavy 

Dále je ukázáno konstrukční řešení sestavy modelu rotoru se zakomponovanými ložisky. 
Do takto zkonstruované sestavy budou následně vložený segmenty magnetů, na které 
bude navinuta kompozitní objímka. Následně bude přes vysokorychlostní spojku připojen 
elektromotor a provedena zkouška pevnosti objímky postupným zvyšováním otáček (poté 
co proběhne určitá zabíhací fáze ložisek, při výrazně snížených otáčkách). 

 

Obrázek 80: Schéma modelu rotoru s ložisky a domečky 1/2. 
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Obrázek 81: Schéma modelu rotoru s ložisky a domečky 2/2, v řezu. 

 

Jak je patrné ze schémat viz Obrázek 81 a detailu viz Obrázek 82, je ložisku zamezen 
axiální posuv vzhledem k hřídeli v obou variantách, zatímco axiální posuv vzhledem 
k domečkům je zamezen pouze u domečku B (locating). To je z důvodu kompenzace tep-
lotní dilatace. 

 

 

Obrázek 82: Detail uložení ložisek: „domeček (A) Non-locating“ (vlevo) a „domeček (B) Loca-
ting s přírubou (vpravo)“. 
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Hřídel rotoru 

 

Obrázek 83: Schéma návrhu hřídele rotoru pro testovací zařízení. 

 
I. Plocha pro segmenty magnetů (příp. modely segmentů) 

II. Plocha pro návin kompozitní objímky 
III. Plocha pro kuličková ložiska (2x W 619/9) 
IV. Bezpečnostní prvek 
V. Vstupní hřídel pro montáž spojky a elektromotoru (Bibus MKS: High-

speed) 
VI. Upevnění pro proces navíjení kompozitu 

  

I. 

I. 

II. 

III. 
IV. V. 

VI. VI. 
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Ložiskový domeček A (Non-locating) 

 

Obrázek 84: Schéma ložiskového domečku A. 

IV. Bezpečnostní prvek, viz schéma hřídele. 
VIII. Dosedací plocha ložiska 

IX. Připevnění domečku k podkladovému profilu. 
 

 
Nestandardně není vrchní část ložiskových domečku zakulacená, což by vzhledem 
k chlazení byla přijatelnější varianta. To by však komplikovalo montáž měřících zařízení, 
např. pro měření vibrací.   

IV. 

VIII. 

IX. 
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Ložiskový domeček B (Locating) 

 

Obrázek 85: Schéma ložiskového domečku B. 

X. Šroubové spojení pro montáž příruby, zabraňující axiální posuvy ložisek. 
XI. Dosedací plocha ložiska. 

XII. Připevnění ložisku k podkladovému profilu. 
 

Jsou vytvořeny otvory (X) pro montáž příruby, zabraňující axiální pohyb ložiska. 

Oproti ložiskovému domečku A je podstatně tenčí, zejména díky absenci bezpečnostního 
prvku, který je aplikován pouze mezi spojkou a objímkou. Vrchní plocha je přitom opět 
ponechána rovnoběžná se základovou deskou, tj. není zaoblená, právě z důvodu instalace 
měřících zařízení pro teplotu, vibrace příp. dalších. 

Pozn.: Vzhledem k následné výrobě a rozboru pouze statického zařízení, jsou uvedeny 
řešení pouze autorem navrhnutých komponent rotačního zkušebního zařízení. Nejsou za-
hrnuty komponenty dostupné, zejména: Elektromotor, vysokorychlostní spojka, zákla-
dová deska pro montáž a bezpečnostní kryt (příp. silnostěnná trubka jako kryt použitelná). 

X. 

XI. 

XII. 
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8 VÝROBA ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ 
V první fázi bylo pro výrobu a testování zvoleno testovací zařízení statické, viz kapitola 
7.2 Návrh statického zkušebního zařízení. 

 Pevnostní analýza spolu s aplikovanými kritérii pro výpočet bezpečnosti pro danou za-
těžující sílu jsou uvedeny viz kapitola 7.2.1 Pevnostní analýza modelu objímky.   

Kromě samotného zkušebního vzorku je vyroben i přípravek umožňující návin kompo-
zitu stejnou metodou, jako výroba objímky na rotor, který je uveden v kapitole 7.2.2 Ná-
vrh sestavy k navíjení kompozitu. 

Výroba mosazných částí byla provedena jednoduše na 
soustruhu, kde pomocný otočný support umožňuje obrá-
bění kuželů. Mosaz jakožto barevný kov je dobře obrobi-
telný materiál a umožňuje relativně snadné obrábění. 

Výroba ocelového kužele byla v tomto směru kompliko-
vanější, zejména vzhledem k oceli neznámého typu a slo-
žení, což při upichování vedlo k destrukci nástroje. Jak se 
později ukázalo, kvalita ocele zamezila i vytvoření středí-
cího důlku pro lokalizaci kuličky, která tímto nebyla při 
následné zkoušce použita. 

 

 

 

Obrázek 87: Výroba experimentálního modelu magnetů. Dělení na poloviny, případně na čtvrtiny 
(použita je tzv. lupénková pila, tj. modelářská pilka s tenkým listem pro co nej-
menší odebrání materiálu a zachování vnějšího průměru). 

Obrázek 86: Totální destrukce nástroje při upichování oceli, zapříčiněná neznámým půvo-
dem oceli a její nečekanou houževnatostí. 
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Obrázek 88: Výroba sestavy. 

 

Obrázek 89: Skládání sestavy k návinu viz Obrázek 75:Sestava připravená k navíjení kompozitu. 
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Vzhledem k časovému omezení (tuhnutí matrice při navíjení) a nutnosti použití ochran-
ných prostředků (rukavice atd.), nebyl zdokumentován celý návin zkušebního vzorku. 
Dále je uvedena částečná fotodokumentace po oddělení (resp. rozřezání) navinutého 
kompozitu vedoucího ke dvěma zkušebním vzorkům. 

Výrobní proces je totožný s procesem uvedeným v kapitole 4 VÝROBA KOMPOZITU, 
pouze s malými odlišnostmi:  

1. Příprava cívky s vláknem a prosycovacího zařízení. 
2. Příprava dráhy vlákna, montáž stěrek k odstranění přebytečné matrice. 
3. Namíchání matrice kombinací epoxidové pryskyřice a tvrdidla. 
4. Naplnění vaničky matricí. 
5. Vlákno protažené vaničkou s matricí a řádně smočeno, je uchyceno na vzo-

rek, mimo funkční návin. 
6. Spuštění navíjecího cyklu. 
7. Uchycení konce vlákna mimo funkční návin, po skončení navíjení. 
8. Aplikována lepící páska (průhledná + modrá), ta plní několik účelů: 

a. Vytlačení přebytečné matrice, zlepšení poměru vláken v kompozitu. 
b. Zlepšení vlastností povrchu. 
c. Značení a ochrana kritických míst při následném řezání a manipu-

laci. 
9. Odřezání konců návinu. 
10. Zajištění rotace po kritickou dobu, kdy je ještě matrice velice viskózní a 

hrozí stékání vlivem gravitace (návin je v horizontální poloze). 
11. Očištění navíjecí sestavy se všemi díly od matrice a zbytků vlákna. 
12. Rozřezání sestavy k navíjení (při navíjení jsou vytvořeny dva testovací 

vzorky), dokud je matrice relativně tvárná, ale již relativně pevná. 
13. Po odležení za pokojové teploty následuje vytvrzení vzorků v peci. 
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Obrázek 90: Vytvrzovací pec/ trouba k vytvrzení kompozitu. Teploty a časy jsou ovládány z PC. 

 

Obrázek 91: Testovací vzorky před vytvrzením. Po návinu je na ještě tvárnou matrici apliko-
vána lepící páska (modrá), pro zlepšení povrchu. 
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9 TESTOVÁNÍ VYROBENÉHO VZORKU 
V této kapitole je pevnostně testován vyrobený vzorek a následně jsou výsledky zhodno-
ceny. Viz podkapitola 7.2 Návrh statického zkušebního zařízení a kapitola 8 VÝROBA 
ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ. 

Vzhledem k tloušťce navinuté kompozitní objímky, se dostupné zařízení na provedení 
zkoušky (s maximální silou v tlaku 20 kN). ukázalo jako nedostatečné. Bylo proto nutné 
využít zařízení jiné, využito bylo zařízení na LÚ (Leteckém ústavu) dovolující zatížení 
tlakem až 100 kN. 

 

Obrázek 92: Testování vzorku tlakem s maximální silou 20 kN. 
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Přesto, že síla 50 kN by byla dostatečná, byla zvolena stupnice C, umožňující vyhodno-
cování při zatěžováním silou až 100 kN. Nevýhodou takto zvolené stupnice je menší 
přesnost při odečtení výsledné síly při porušení kompozitní objímky. Výhodou však je, 
že by se šlo zkoušku vyhodnotit i při neočekávaně dobrých vlastnostech kompozitu.  

 

Obrázek 93: Zařízení, kde byla provedena finální zkouška tlakem, zvolena byla stupnice C ode-
čet výsledné síly je tedy 32 kN. 

Při zkoušce nebyl zaznamenáván průběh síly v závislosti na deformaci, jelikož nebyl ode-
čet deformace možný (deformoval se celý příčník).  
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9.1 Vyhodnocení zkoušky 

V této kapitole jsou uvedeny výsledky zkoušek při vtlačování kuželu (zatížení tlakem) 
pro dva vzorky: Vzorek (A) se 2 segmenty modelu magnetů a vzorek (B) se 4 segmenty. 

 

Obrázek 94: Porušený testovací vzorek se 2 segmenty (A), (vlevo) trubka použitá jako bezpeč-
nostní kryt. 

 

Obrázek 95: Porušený testovací vzorek se 4 segmenty (B). 
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Vzhledem k pochybení při obsluze zařízení došlo k destrukci vzorku (A) při tzv. rychlo-
posuvu, není tak k dispozici síla (pouze se dá říci, že došlo k lomu v intervalu od 30 kN 
do 60 kN).  

Síla je tak uvedená pouze pro vzorek (B), nicméně se jedná pouze o jeden testovací 
vzorek, vzhledem k metodě výroby nemá takto provedená zkouška z hlediska využitel-
nosti dat o maximální odolnosti vypovídající hodnotu, potřebnou k verifikaci materiálo-
vých charakteristik použitých k výpočtu. I přesto však takto vytvořená zkouška poskytuje 
cenné informace o chování kompozitu a módech porušení. 

Tabulka 9-1: Výsledky zkoušky: 

Vzorek 
Dosažená zátěžná síla 

[kN] 

A (2 segmenty) 30 až 60 

B (4 segmenty) 32,0 

 

Tabulka 9-2: Výpočet bezpečnosti pro vzorek se 4 segmenty (B), viz 7.2 Návrh statického zkušeb-
ního zařízení. 

Vzorek 
Bezpečnost pro zatížení 

30 kN 
Lineární aproximace předpokládaného 

bodu porušení (tj. bezpečnosti 1) 

Kritérium maximál-
ních napětí 

1,33 39,9 kN 

Interaktivní kritéria 1,06 až 1,42 31,8 az 42,6 kN 
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9.2 Diskuze 

Nejpřesněji výsledek zkoušky předpokládalo kritérium Puck (31,8 kN oproti dosaženým 
32 kN). To však, zejména díky relativně velké a ojedinělé odchylce od ostatních kritérií 
porušení nebylo jako jediné z aplikovaných kritérií uvažováno k pevnostnímu návrhu ro-
toru. Tato relativně velká odchylka od ostatních kritérií nastává i v tomto případě (static-
kého zkušebního vzorku).  

 

Obrázek 96: Detail porušení testovacích vzorků. Vzorek (B) uprostřed, porušen při síle 32 kN. 

Jedna z možných interpretací je, že kritérium Puck objektivně nejlépe hodnotí pevnost 
kompozitu pro tento případ. Zejména však vzhledem k výrobě takto malého počtu vrstev 
a vzniklých nuancí v tloušťce i kvalitě, které předpokládá zhoršení vlastností je však tato 
hypotéza nepravděpodobná. Prokázání této hypotézy by mělo za následek, že návrh ro-
toru se sedmi vrstvami kompozitu nesplňuje požadovanou bezpečnost (tj. pro nejkonzer-
vativnější použité kritérium 1,5), ale dosahuje pouze bezpečnosti 1,36 právě s využitím 
kritéria Puck ve své 3D formulaci. S přihlédnutím k tomuto byl nejmenší počet vrstev pro 
návrh rotoru navýšen ze sedmi na vrstev osm. 
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10 OMEZENÍ VÝPOČTOVÉHO MODELU 
Každý výpočtový model je nutné objektivně zhodnotit vůči skutečnosti a zjednodušením 
přijatým k jeho tvorbě, dále jsou zmíněny ty nejpodstatnější, vzhledem k dalšímu postupu 
a případnému zpřesňování analýzy: 

 Materiálové charakteristiky byly zjištěny s využitím několika jak analytických, 
tak numerických modelů. Již při výrobě kompozitu při míchání matrice však vzniká určitá 
odchylka. Při uvedeném postupu se některé parametry (např. poměr vláken a matrice v 
kompozitu) mohou měnit, velký vliv může mít i změna obsluhy výrobního zařízení, to 
byl v tomto případě pro všechny navinuté exempláře autor práce.  

Byly zvoleny materiálové charakteristiky z hlediska co nejpřesnějšího odhadu mez-
ních stavů, zejména pak vzhledem k návrhu testovacího zařízení. Bez možnosti designu 
testovacího zařízení by bylo nutné z hlediska bezpečnosti zvolit materiálové charakteris-
tiky nejkonzervativnější. To by vyžadovalo analýzu rotoru se stochasticky zadanými pa-
rametry, jelikož vliv některých materiálových charakteristik na bezpečnost není na první 
pohled zřejmý a napříč módy porušení se může měnit. 

Pro výpočet byla uvažována pokojová teplota (20 °C). Údaje o teplotě v rotoru nejsou 
v současné době k dispozici, dá se však předpokládat provoz za teploty zvýšené (až 
100 °C), zanedbání teploty je přijaté na základě parametrů vyrobeného kompozitu, pře-
devším epoxidové matrice typu termoset, která je při zvýšené teplotě vytvrzována v peci. 
Pro matrici tohoto typu je dodavatelem jednotlivých složek při dodržení pracovního po-
stupu uvedeno, že pokud není překročena teplota vytvrzování, nedochází mezi pokojovou 
a pracovní teplotou k výrazné změně parametrů [zdroj: Havel composites CZ Ltd.]. Není 
však uvedeno, co je považováno za výrazné/podstatné. Řešením je porovnat výsledky 
získané u zkušebních zařízení při pokojové teplotě s výsledky za teploty odpovídající 
očekávané teplotě za provozu elektromotoru.  

Použitý model kompozitu nerespektuje mezní stav delaminace, vzhledem k nedo-
statku vstupních údajů a faktu, že vzhledem k charakteru zatěžování není delaminace po-
važována za dominantní mód pro porušení laminy.  

Mezní stavy byly kontrolovány z hlediska jak neinteraktivních, tak interaktivních kri-
térií, pouze však s využitím maximálních napětí. Vyhodnocování je však možné i z hle-
diska přetvoření k čemuž však nebyl dostatek vstupních údajů. 

Objímka byla navržena z pevnostního hlediska pouze vzhledem ke statickému zatě-
žování. Uvedené zjednodušení je přijaté na základě nutnosti efektivně testovat, případně 
porovnávat vlastnosti a vzhledem k návrhové etapě zařízení není požadovaná životnost 
určena. Pokud by byla požadována analýza na celkovou životnost, byl by vstupem do 
analýzy životnost, tedy počet cyklů do lomu 𝑁 . 

Při zadávání okrajových podmínek je zanedbáno předpětí vzniklé při návinu a poz-
ději při vytvrzování, typické pro matrice typu termoset. Obdoba tohoto předpětí existuje 
i pro kovové návleky, kde vzniká nalisováním s rozdílem teplot, takto vzniklé předpětí je 
u kovových návleků zpravidla vysoké a dá se obvykle vypočítat na základě různých 
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teplotních dilatací, tento postup však na kompozit aplikovat nelze. 

Koeficient tření mezi magnety a objímkou je volen jako 0,2. Ve skutečnosti jsou 
povrchy slepeny epoxidovou matricí při návinu. Dá se však předpokládat porušení tohoto 
spojení např. popraskáním/delaminací a jako nejlepší formulace tohoto spojení pro ana-
lýzu byla zvolena právě možnost kontaktu se třením. 
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11 ZÁVĚR 
Tato diplomová práce se věnuje návrhu a testování kompozitní objímky určené pro vyso-
kootáčkový stroj, přičemž jsou nejprve aproximovány materiálové vlastnosti pro příčně 
izotropní kompozitní materiál. 

Pro aproximaci materiálových vlastností kompozitu tzv. homogenizací byl zvolen 
analytický přístup s využitím periodicky se opakujících mikrostruktur, který nejlépe sou-
hlasil s numerickou homogenizací se šestiúhelníkovým uspořádáním vláken, což je i oče-
kávané uspořádání vláken v použitém kompozitu, odchylka mezi těmito metodami byla 
menší než 5 %. 

Byla provedena optimalizace tloušťky objímky na modelu rotoru, bylo dosaženo 
bezpečnosti 2 s využitím kritéria maximálních napětí a bezpečnosti 1,5 s využitím inter-
aktivních kritérií porušení.  

Byla navržena zařízení pro statickou zkoušku objímky a následně i pro zkoušku za 
rotace. Statické zkušební zařízení bylo vyrobeno a otestováno, k lomu došlo při zatěžující 
síle 32 kN. Výpočtem pro zatěžující sílu 30 kN, která se jevila jako limitní, byla nejmenší 
bezpečnost dosažena s využitím interaktivního kritéria porušení Puck: 1,06. Aplikována 
byla i jiná kritéria porušení, která však udávala bezpečnost vyšší (1,20 pro kritérium 
Cuntze; 1,22 pro kritérium Tsai-Hill; 1,27 pro kritérium LaRC a další). 

Hlavní výsledky práce je možno spatřovat v získaných zkušenostech s výrobou a ná-
slednou analýzou dlouho-vláknového kompozitu s využitím kritérií porušení. Dále je vy-
tvořen výpočtový model, na kterém je možné analyzovat případné změny geometrie částí 
rotoru dané návrhovou etapou. Významným výstupem je také aproximace materiálových 
vlastností, zejména pak mezí pevností, pro konkrétní vyráběný kompozit a jejich alespoň 
částečná verifikace na základě provedené zkoušky. 

Dalším postupem pak může být zejména opakování již provedené statické zkoušky 
s více vzorky, s cílem statistického zpracování dat. Testování úprav výrobního procesu, 
nebo i změna použité matrice či vlákna. V neposlední řadě pak konstrukce a zkouška 
s využitím zkoušky za rotace. 
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