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Abstrakt: 

Tématem této diplomové práce je konstrukční návrh a provedení výpočtů kompozitního monokoku 

pro vůz typu Formula Student pro tým CTU CarTech. Vyřešit konstrukční návrh a uspořádání 

komponent ve voze. Poté provedení pevnostních výpočtů podle stanovených zátěžných stavů a 

pravidel. Provedení zkoušek vzorků, která požadují pravidla, jejich vyhodnocení a nakonec 

vyhodnocení výpočtů, vzorků a testů navržené skořepiny. 

 

 

Abstract: 

The theme of this diploma thesis is the design of composite monocoque and calculations for the 

Formula Student car for the CTU CarTech team. Solve the design and layout of the components in the 

car. Then perform the strength calculations according to the specified load conditions and rules. 

Performing sample tests that require rules, their evaluation. Evaluation of the calculations, samples 

and tests of the designed shell. 
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1 Úvod 

1.1 Cíl práce 

Na úvod této práce uvádím několik cílů, které byly stanoveny a které zaručují, že výsledný monokok 

bude odpovídat požadavkům týmu, bude vyhovovat pravidlům a zároveň bude vyrobitelný 

s technologiemi, kterými tým disponuje. 

1) Rešerše pravidel a předpisů Formula Student 

2) Konstrukce monokoku a zástavba součástí vozu (motor, chlazení, řízení, zavěšení atd.), 

včetně návrhu pozice pilota. 

3) Stanovení sil působící na monokok a vůz, podle toho navržení příslušných laminátů.  

4) Návrh skladby monokoku a sestavení výpočtového modelu a numerické simulace karoserie 

ve stanovených stavech. 

5) Výroba zkušebních vzorků, provedení vybraných zkoušek vzorků a jejich vyhodnocení. 

6) Návrh výrobního postupu a výroba forem a monokoku. 

7) Zhodnocení monokoku po provozní stránce. 
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1.2 Formula Student a CTU CarTech 

Formula Student je studentská inženýrská soutěž, která se koná každoročně v Evropě od roku 1998. 

Její kořeny však sahají do USA a to konkrétně do roku 1981. Posláním soutěže je dát příležitost 

budoucím inženýrům osvojit si praktické dovednosti už během školy a spojit tak teorii s praxí. Úkolem 

soutěžních týmů je postavit závodní vozidlo s otevřenou a karoserií podle předem zadaných pravidel 

Formula Student. V soutěži je zapojeno přes 500 spalovacích vozů a 100 elektrických vozidel. Jedná se 

tak o největší inženýrskou soutěž na světě.  Závody se pořádají taktéž po celém světě, namátkou v Číně, 

Japonsku, USA, Německu a České Republice. V soutěži se hodnotí 8 disciplín a týmy tak musí prokázat 

všestranné znalosti a to jak z technických oborů, tak i z marketingu, nebo ekonomie. 

 

  

Tým CTU CarTech byl založen v roce 2007. Momentálně má na kontě 10 úspěšných vozů. Co do 

využití technologií patří mezi světovou špičku a na autě jsou k vidění aplikace daleko přesahující 

možnosti běžného učiva. Skoro každý rok se CTU CarTech umisťuje na pódiových pozicích. 

 

Obrázek 1 – Disciplíny Formula Student Obr. 1 - Disciplíny Formula Student [1] 
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Obr. 2 - CTU CarTech FSCzech 3. místo 2018 [2] 

Tým za více než 10 let svého působení vyvinul a vyrobil několik unikátních věcí, které v České 

republice nemají obdoby. Například uhlíková kola, monokok, anebo uhlíková palivová nádrž. 

      

Obr. 2a – multifunkční volant    Obr. 2b – vytisknutý sloupek řízení 

1.3 Karoserie 

Účelem karoserie je ochrana posádky před nárazem, který absorbují deformační zóny. Dále také 

ochrana posádky před povětrnostními vlivy a v neposlední řadě převoz nákladu.  
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1.3.1 Historie a typy karoserií 

Karoserii můžeme dělit z hlediska materiálu konstrukce (dřevo, ocel, kompozit) anebo z hlediska typu 

(rámová, polonosná, samonosná). V historii automobilismu se vystřídalo několik materiálů na výrobu 

karoserií. Zpočátku byly karoserie výhradně z dřevěných latí, které byly pobité ocelovým, nebo 

hliníkovým plechem. Výhodu dřeva je jeho vysoká schopnost pohlcovat vibrace.  Dřevěnou karoserii 

využíval například vůz Tatra 77. Ovšem nástupce Tatra 87 již využíval samonosnou ocelovou karoserii. 

               

Obr. 3 - Tatra 77 [3]   Obr. 4 - Tatra 87 [4] 

Dřevěné karoserie časem byly příliš těžké a ani z hlediska bezpečnostního už nevyhovovaly a proto se 

přešlo na celokovové karoserie. A v poslední době nejpokročilejší, ovšem také nejdražší a servisně 

nejproblémovější jsou karoserie z uhlíkových vláken. 

 

Obr. 5 - Karoserie vozu BMW i8 [5] 

1.3.2 Bezpečnost 

Karoserie a její vývoj z velké části ovlivňuje bezpečnostní kritérium. S nástupem počítačů a software 

pro crashové zkoušky znamenaly pro návrh karoserie přelom. Na obr. 6 a 7 můžeme vidět náraz vozu 

Chevrolet Bel Air z roku 1959 do vozu Chevrolet Malibu z roku 2010. V případě vozu z roku 1959 

dochází k zalisování řidiče vozidla do karoserie a tento střet by byl pro případného řidiče fatální. Oproti 
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tomu vůz z roku 2010 vybaven airbagy a karoserií s deformační zónou zajistí přežití řidiče bez větších 

následků. 

  

Obr. 6 a 7 – Crash test Chevrolet Bel Air vs. Chevrolet Malibu [6]  

V dnešní době je možné simulovat crash testy kompletního vozu, včetně motorových komponent, 

přesně definovaných materiálů vozu a libovolnou, deformovatelnou i nedeformovatelnou překážkou. 

 

Obr. 8 – Nárazová simulace MB SLS 63 AMG[7] 

1.4 Kompozitní monokok 

Monokok, z latinského mono – jeden a francouzského coque – skořepina.  

typ konstrukce, například trupu letadla,  
kde vnější potah přenáší veškeré, nebo velkou část napětí. 

1.4.1 Historie 

První zmínku o monokoku můžeme najít už z roku 1912, kdy francouzská společnost Aeroplanes 

Deperdussin vyrobila závodní letoun, na jehož trup použila dřevěnou překližku slepenou z více vrstev 

pod různými směry.  

Jako první automobilový monokok lze považovat Lancii Lambdu z roku 1923. Konstruktéři časem 

pochopili výhodu monokoku, která jim umožnila navrhovat auta lehčí a zároveň tužší. V roce 1941 tak 
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americká automobilka Nash Motors představuje automobil Nash 600, první masově vyráběný 

automobil s konstrukcí monokokového typu. 

Prvním závodním automobilem s hliníkovým monokokem byl v roce 1962 Lotus 25, který se účastnil 

závodů Formule 1, navržen výborným konstruktérem a bývalým pilotem Royal Air Force Colinem 

Chapmanem. S vývojem technologií uhlíkových vláken pak představuje McLaren v roce 1981 vůz 

McLaren MP4/1. Jednalo se o vůbec první uhlíkový monokok na světě. Nabízel vysokou tuhost při 

zachování nízké hmotnosti a velmi rychle byl tak okopírován soupeři. Výroba monokoku probíhala na 

dnešní poměry zvláštním způsobem. Monokok byl skládán okolo pozitivní formy do dvou polovin a pak 

slepen v jeden celek. Vnější potah tak nebyl skládán na povrch formy, ale na hliníkovou voštinu. To 

mělo za následek relativně ošklivý povrch, nicméně na funkčnosti to neubíralo. 

 

Obr. 9 – Lotus 25 [8]     Obr. 10 – Lotus MP4/1 [9] 

 

S nástupem počítačů pak tvary a využití monokoků rostlo napříč celým průmyslem. Dnešní monokoky 

jsou tak tvarově velmi složité, avšak hmotnostně a tuhostně velmi dobře optimalizované. 

 

Obr. 11 – Monocoque F1 Caterham [10]    Obr. 12 – Monocoque Audi LMP1 [11] 
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1.4.2 Výhody, nevýhody a bezpečnost 

Giancarlo Fisichella boural na Silverstone v roce 1997, kdy jeho vůz následkem nárazu zastavil 

z 227km/h na 0km/h za 0,72s. Ital nakonec utrpěl malé zranění kolene. A patrně i dobře navržený 

monokok zachránil život Robertu Kubicovi, když boural v roce 2007 při velké ceně Kanady v rychlosti 

300km/h. Monokok byl vystaven průměrnému zpomalení 28g. Nicméně za dva závody už byl Robert 

Kubica zpět v kokpitu. 

    

Obr. 13 – Vůz Williams [12]     Obr. 14 – Robert Kubica [13] 

Jak už bylo řečeno, největší výhodou a důvodem pro vývoj monokoku snížení hmotnosti při zachování 

tuhosti a pevnosti. Tuhost je totiž základním požadavkem karoserie vozu, chceme li, aby se vůz choval 

konstantně pod různými zatíženími. A pevnost je důležitou vlastností pro bezpečnost takového vozu. 

A ještě jednu obrovskou výhodu má monokok oproti trubkovému rámu a tou je větší svoboda 

přípojných bodů a vyšší provázanost s ostatními částmi vozu. Naopak nevýhodou monokoku je vysoká 

cena, nutnost speciálních forem, nutnost použít k vytvrzování autokláv a malá flexibilita již 

vytvořeného monokoku. 

2 Vybraná pravidla FSAE 

Monokok v rámci Formula Student je podroben velkému množství zkoušek a pravidel. Bezpečnost je 

v této soutěži na prvním místě a vypořádat se se všemi požadavky a vyrobit monokok lehký se stává 

čím dál tím složitějším úkolem. Všechny části monokoku musí být ekvivalentní k určitému počtu trubek 

použitých v rámu. 
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Použití Minimální tloušťka stěny Minimální moment 

setrvačnosti 

Ochranné oblouky, úchyt ramenních 
pásů 

2.0 mm 11 320 mm4 

Boční nárazová zóna, přední 
nárazová přepážka, podpora 
hlavního oblouku, úchyty pásů 

1.2 mm 8509 mm4 

Podpora přední nárazové přepážky, 
podpora podpory hlavního oblouku 

1.2 mm 6695 mm4 

 

Tab. 1 – Minimální parametry trubek [14] 

 

 

Oblasti nosné struktury jsou rozdělené na několik částí. 

 

Obr. 15 – Výpočetní model v programu HyperWorks s rozdělením zón 

Podpora přední nárazové 

přepážky (Front Bulkhead 

Support) 

Boční nárazová zóna 

(Side impact) 

Uchycení ramenních 

pásů (Shoulder Harness) 

Podpora předního oblouku 

(Front Hoop Bracing) 
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Obr. 16 – Výpočetní model v programu HyperWorks s rozdělením zón 

 

2.1 Obálky pro pilota 

První podmínkou při návrhu monokoku jsou obálky pro pilota. Jejich konstrukce vyjadřuje prostor, 

který musí zůstat volný. Jedná se o jediné omezení rozměrů monokoku. Tyto obálky spolu s dvěma 

ochrannými oblouky vymezují životní prostor pilota. 

 Velikost otvoru pro pilota musí být dostatečně velká pro vložení šablony vertikálně, po vrchol 

boční nárazové zóny. Šablona musí být držena horizontálně. 

 Při vkládání šablon může být vyndána sedačka a volant. 

 

 

Obr. 17 – Šablony pro zónu pilota [15]     Obr. 18 – Šablony v CAD 

 

Přední nárazová 

přepážka (Bulkhead) 

Podlaha (Floor) 
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2.2 Pearcy (95 percentilový muž) 

Aby monokok zajišťoval alespoň základní univerzálnost, musí vyhovovat rozměrově alespoň 95 

percentilu mužské populace. Toto pravidlo je z důvodu technické kontroly vozidla, kdy dovnitř vozu 

musí usednout zkušební komisař.  Zároveň s tímto pravidlem vzniká požadavek na pozici volantu. 

Volant nesmí nikdy přesahovat nad přední ochranný oblouk a to v jakémkoliv natočení volantu. 

Pravidlo má za úkol ochránit ruce pilota při převrácení vozu. 

 

Obr. 19 – Pearcy [16] 

 

 

 

Obr. 20 a 21 – Obálky vozu v programu Catia 

 

2.3 Ochranné oblouky 

 V karoserii vozu musí být přítomný přední a zadní ochranný oblouk.  

 Oba oblouky musí být bezpečně integrovány do primární struktury vozu. Všechny uzly musí být 

triangulované. 
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Obr. 22 – Triangulace rámu [17] 

 Minimální poloměr ohybu, měřený na středové ose trubky, musí být nejméně trojnásobek 

vnějšího průměru trubky. Ohyby musí být hladké a plynulé bez známek poruch. 

 Oblouky musí vycházet z nejnižšího bodu struktury, obejít požadovaný tvar a opět končit 

v nejnižším bodě.  

 Oblouky, které jsou součástí monokoku musí být mechanicky připojené k monokoku a musí 

mít přípojné body vespod a navrchu kompozitní struktury, pokud je to potřeba, musí být 

dokázána ekvivalence, jsou li oblouky zalaminované. 

 Úchytné body oblouků, které jsou přivařené, musí být alespoň z oceli tloušťky 2mm a nebo 

hliníku tloušťky 3mm. 

 Ochranné oblouky musí mít vyvrtanou inspekční díru o průměru alespoň 4,5mm. 

 

2.3.1 Hlavní ochranný oblouk 

 Oblouk musí být z jednoho kusu oceli, nemůže být svařován, ani jinak upravován. 

 Oblouk nemůže být vybočen o více jak 10° od vertikální roviny. 

 Je li oblouk v bočním pohledu ohnut, musí být ohyb vždy vytriangulován další trubkou. 

 Zadní oblouk musí být podepřen dvěma trubkami, buď směrem dopředu anebo směrem 

dozadu. Trubky s obloukem musí svírat úhel minimálně 30°. Zároveň tyto podpěry musí být 

připojené maximálně 160 mm od vršku zadního ochranného oblouku.  

 Trubka musí odpovídat tabulce Tab. 1 
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2.3.2 Přední ochranný oblouk 

 V případě monokoku může být zalaminován anebo přišroubován.  

 Oblouk nemůže být vybočen o více jak 20° od vertikální roviny. 

 Trubka musí odpovídat tabulce Tab.1, popřípadě profil musí mít stejné EI jako trubka. 

 Je li přední oblouk svařován, musí být prokázány následující vlastnosti: 

Mez kluzu = 180 MPa 

Mez pevnosti = 300 MPa 

 

 

Obr. 23 – Ochranné oblouky [18] 

 

 

Obr. 24 – Schéma zalaminování předního oblouku [19] 
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 Na zalaminovaný přední oblouk je potřeba vytvořit ověřovací výpočet. 

 

 

 

2.4 Přední nárazová přepážka (Bulkhead) 

 Jakýkoliv jiný použitý materiál než ocel, musí mít stejné střihové vlastnosti jako 1,5 mm 

ocelový plech. 

Bylo rozhodnuto pro použití kombinace uhlíkového kompozitu a tenkého hliníkového plechu 

k dosažení těchto vlastností. Podmínkou tedy byl opět ověřovací výpočet. 

F_min= 2*30000= 60 000 N

Width of the front hoop 

Perimeter of the laminated surface

Shear area A

Max shear force:

F_max= sigma_shear*A

sigma_shear = 110,7 Mpa

F_max= 113,4*2540,8= 288126,72 N

Safety factor

S=F_max/F_min= 288126,72/60000= 4,8

For Y and Z direction, calculation for one half

Required force for 2 attachment points:

Length of a half of outside perimeter a =764 mm

b= 30 mm

P= 2*(a+b)= 2*(764+30)= 1588 mm

A= P*2xskin_thickness= 1588*1,6= 2540.8 mm 2̂

For X direction

Required force for 4 attachment points:

F_min= 4*30000= 120 000 N

Perimeter of the laminated surface

Shear area A

Max shear force:

F_max= sigma_shear*A

sigma_shear = 110,7 Mpa

F_max= 113,4*4916,8= 544289.76 N

Safety factor

P= 3073mm

A= P*2xskin_thickness= 3073*1,6= 4916.8 mm 2̂

S=F_max/F_min= 544289.76/120000= 4,5



22 
 

 

 

 

2.5 Boční nárazová zóna (Side Impact) 

 Jedná se o oblast mezi dvěma ochrannými oblouky. Od podlahy monokoku po výšku 320 mm. 

 Tato oblast musí mít E*I stejné, jako tři základní ocelové trubky z tabulky výše. 

 Vertikální část boční zóny musí mít E*I ekvivalentní dvou ocelovým trubkám a polovina 

horizontální podlahy musí být ekvivalentní jedné ocelové trubce. 

 Boční zóna musí vydržet střihovou sílu 7,5 kN. 

 

Obr. 25 – Schéma bočná nárazové zóny [20] 
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2.6 Uchycení pásů (Driver Harness) 

 Jakékoliv uchycení pásů do monokoku musí být realizováno buď jedním šroubem M10 8.8 

anebo dvěma šrouby M8 8x8. Zároveň musí být použity ocelové podložky o tloušťce alespoň 

2mm. 

 Pokud není úchyt přivařen, musí být dokázáno, že uchycení ramenních a bederních pásů 

zvládne sílu 13 kN a uchycení pásů proti podklouznutí do monokoku 6,5 kN. 

 Pokud je bederní a proti podkluzový pás uchycen blíže jak 100 mm od sebe, musí vydržet 

19,5 kN. 

 Odpovídající vlastnosti uchycení pásů musí být prokázány testy.  

 

Obr. 26 – Schéma zádržného systému pilota [21] 

2.7 Ohnivzdorná přepážka (FireWall) 

 Ohnivzdorná přepážka musí oddělovat pilota od všech komponent palivového systému, 

olejového systému, chladicího systému a baterií. 

 Ohnivzdorná přepážka musí být z nehořlavého materiálu a materiál nesmí být flexibilní. 

 Firewall musí být kompletně zatěsněn, hlavně před úniky kapalin. 

2.8 Hlavová opěrka pilota 

 Hlavová opěrka musí být ve vertikální poloze. 

 Musí být vyrobena z energii absorpčního materiálu s minimální tloušťkou 40mm a musí 

vyhovovat SFI, nebo FIA standardům. 

 S minimální šířkou a výškou 150 mm. 

 Umístěna pro každého pilota tak, že není dále než 25mm od helmy pilota a zároveň kontaktní 

bod helmy a opěrky není blíže než 50 mm k jakékoliv hraně. 
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2.9 Podpora předního oblouku (Front Hoop Bracing ) 

 Přední oblouk musí být podepřen dvěma trubkami, které jsou dopředu k nárazové přepážce 

anebo odpovídající kompozitní strukturou. 

 Front hoop bracing musí být uchycen ne níže, než 50mm od volantu vertikálně dolu. 

2.10 Podpora přední nárazové přepážky (Front Bulkhead Support) 

 Jedná se o oblast od předního hlavního oblouku k přední nárazové přepážce. 

 Horní prvek musí být připevněn k přední nárazové přepážce maximálně 50mm od vrchu 

přepážky.  

 Dolní trubka musí být přichycena ke spodní části přepážky a k spodnímu bodu předního 

oblouku. 

 Je li podpora přední nárazové překážky součástí monokoku, musí být prokázána ekvivalence 

k šesti trubkám dle tabulky 1, které nahrazuje.  

 Střihová odolnost kompozitního panelu musí být alespoň 4kN. 

3 Ergonomie a zástavbové požadavky 

Při tvorbě konceptu jsme stanovili důležitost jednotlivých cílů a skupin vozu. Bohužel při tak 

komplexním problému, jako je návrh závodního vozu je nutné dělat kompromisy. Tabulka ukazuje 

přístup k řešení problému se zástavbou jednotlivých komponent. Konstruktér totiž nebojuje pouze sám 

se sebou, ale také s ostatními, kteří se snaží umístit svoje komponenty do vozu. 

 

Tab. 2 – Interní priority při vývoji vozu 

3.1 Pilot 

Při návrhu monokoku si musíme uvědomit, že se jedná o strukturu, která musí vyhovovat mnoha 

požadavkům. Musí vyhovovat pilotovi jak polohou, tak výhledem. Musí splňovat bezpečnostní pravidla 

a také musí vyhovovat všem ostatním podskupinám v týmu.  

Priorita Priorita

Nízká hmotnost 1 Zavěšení 1

Nízke COG 2 Motor 2

Přítlak 3 Aerodynamika 3

Karoserie 4

Elektronika 5
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Obr. 27 – Pozice pilota vůz FS. 06 vs. FS. 09 

 

Oproti přechozím monokokům bylo rozhodnuto na základě měření posunout pilota o 70mm níž. Tvar 

monokoku byl uzpůsoben pro stejný výhled, jako dříve, avšak došlo ke snížení těžiště pilota. Abychom 

si byli jistí správnou polohou pilota v monokoku, byl pilot ve starším monokoku zafixován a prostor 

okolo něj byl vyplněn pěnou. Po vytvrzení pěny byl pilot z monokoku vyřezán(vcelku) a zbývající pěna 

naskenována 3D skenerem. Následně obdržený sken byl vložen do nového modelu monokoku a podle 

něj vytvořena nová sedačka. Byl to poměrně pracný způsob tvorby sedačky, avšak za bezchybný 

výsledek měl prioritu. 

 

Obr. 28 – 3D sken pěny    Obr. 29 – Výsledná sedačka   

3.2 Výhled pilota 

 Řidič musí mít dostatečnou viditelnost na přední a boční straně vozidla. Sedící v normální jízdní 

poloze musí řidič mít minimální zorné pole 200 ° (minimálně 100 ° na obě strany).  
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Obr. 30 – Výhled pilota v programu Catia 

Výhled jsme zkoušeli v programu CATIA V6, z důvodu dobrého výhledu byl vršek monokoku vytvořen 

jako kaplička, aby zajištoval pilotovi co největší výhled na kola a přední křídlo. Bylo důležité také na 

polohovat správně volant, aby byla zaručena viditelnost displeje umístěného na palubní desce. Výhled 

byl zkoušen pochopitelně s nasazenou helmou, aby byl výsledek co nejvěrohodnější. Každý pilot má 

navíc pro sebe vyrobenou vložku do sedačky, aby byla zajištěna vždy stejná poloha hlavy pilota.  

3.3 Zavěšení 

Naprosto klíčovou součástí vozu, jsou nápravy, je tedy pochopitelné, že se většina součástí vozu 

podřizuje právě nápravám vozu. Tvar přední části monokoku tak vlastně z velké části určují právě 

nápravy.  

 

Obr. 31 – Nápravy vozu FS. 09[22] 
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Z obrázků vyplývá, aby došlo ke splnění požadavků z oddělení zavěšení a zároveň byla zachována 

průchodnost šablon pro pilota, tak vlastně tyto dvě proměnné definují horní hranu monokoku. 

Z obrázků je patrné, že monokokem prochází hřeben řízení a také stabilizátory přední nápravy. Dále 

zde bylo také potřeba na monokok uchytit vahadlo vedoucí od pullrodu k tlumiči a pak také tlumič 

samotný. K tomu typu zástavby bylo přistoupeno z důvodu co nejnižšího těžiště. 

 

Obr. 32 – Řez monokokem s zástavbou komponent 

Jak vidno z obrázku Obr. 33, zástavbové rozměry předního zavěšení jsou velmi problémové. Přípojné 

body k monokoku, poloha vahadla, tlumiče i stabilizátorů byl vstupní parametr od oddělení podvozku. 

S těmito veličinami se jen obtížně hýbe, neboť to má neblahý vliv na kinematiku náprav a dynamiku 

vozu. Zvláště náročné se ukázalo vestavění spodního ramene s vahadlem a stabilizátory, kde bylo 

opravdu málo místa. 

 

Obr. 33 – Zástavba vahadla, tlumiče, ramen a stabilizátoru 
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3.4 Motor a rám 

Na rozdíl od ostatních skupin vývoje vozu, u motoru je potřeba počítat s obrovským množstvím 

příslušenství, které je nutné zastavět do karoserie. Dalším omezujícím faktorem je teplo ze svodů 

motoru. Museli jsme tedy navrhnout tvar zadní stěny tak, abychom byli schopni bezpečně zastavět 

výfukové svody a zároveň navrhnout metodu ochrany monokoku před teplem.  

 

Obr. 34 – Připravený model motoru[23] 

Navrhli jsme pro vůz doposud nejnižší nádrž. Z obrázku Obr. 36 můžeme vidět, že přesný model je 

klíčový pro zástavbu motoru, místa opravdu nebylo nezbyt. Mezi nádrží a zády pilota je tak pouze 

10mm, nádrž jsme museli umístit do monokoku a to kvůli pravidlu: 

 Všechny palivové nádrže musí být umístěny tak, aby byly ochráněny před bočním nárazem 

anebo nárazem zezadu. Každá část palivového systému, která je níže, než 350 mm nad 

vozovkou musí být umístěna v primární struktuře karoserie. Všechny části palivového systému 

musí být vzdáleny minimálně 50 mm od zdroje tepla. 

 

Obr. 35 – Obálky palivového systému[24] 
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Toto zároveň kladlo vysoké nároky na výrobu jednotlivých komponent i samotného monokoku. Vodní 

chladič a olejový rezervoár jsme se rozhodli připojit přímo na rám a to kvůli jednodušší možnosti 

rozpojit vůz v případě potřeby servisu motoru. 

 

Obr. 36 – Řez monokoku se zastavěným motorem, chlazením a palivovým systémem 

Ještě jedna paradoxní omezující podmínka nastává v oblasti karoserie a to je výška hlavního oblouku. 

Proto bylo rozhodnuto nasávávání do motoru umístit jinak, než je zvykem a to dozadu za motor. Je 

totiž důležité zmínit ještě jedno pravidla ohledně sání motoru: 

 Všechny součásti sání motoru, včetně filtru motoru musí ležet v obálce definované na 

obrázku Obr. 35. 

 

 

Obr. 37 – Řez kompletním vozem 

3.5 Formy 
Finální monokok na obr 38 byl poté přemodelován na čtyřdílnou pozitivní formu. Všechny přípojné 

body k monokoku byly do formy vyfrézovány jako díry 5H8, pro pozdější umístění pozičních středících 

kolíků. 
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Obr. 38 – Monokok  Obr. 39 – Připojovací body   Obr. 40 – Pozitivní forma 

 

 

 

Obr. 41 a 42 – Pozitivní forma se středícími otvory Obr. 43 – Dělící roviny formy 

4 Síly v monokoku 

Do karoserie je zavedena spousta sila a samotná karoserie tak musí zvládnout přenést tato zatížení. 

V případě vozu v soutěži Formula student můžeme uvažovat dvě kategorie. První kategorií jsou 

zatížení, která předepisují pravidla a karoserie jim musí vyhovovat. Tyto stavy jsou ověřovány na 

zkušebních vzorcích. Druhou kategorií jsou pak síly nepředepsané, ale přesto v karoserii přítomné, 

vypořádání se s těmito silami už je pak přímo na týmu. Tato zatížená nevyžadují žádné ověření na 

vzorcích a nejčastěji pak dochází k ověření přímo na trati. Regulovaná zatížení se většinou vztahují 

k bezpečnostním prvkům vozu, například k uchycení pásů, boční nárazové zóny atd. Neregulovaná 

zatížení pochází především od zavěšení kol a pohybového ústrojí vozu. 

 

4.1 Předepsané silové zatížení 
Zde se objevují síly, které definují pravidla Formula student. Většina z nich jíž byla zmíněna 

v předchozích kapitolách. Pro přehled tedy uvádím tabulku. 

Uchycení pásů 

Název Nutná absorbovaná síla [N] 

Shoulder belt (Ramenní pás) 13 000 

Lap belt (Břišní pás) 6 500 

Anti-dive belt (Mezi tříslový pás) 13 000 
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Tab. 3 – Předepsaná silová zatížení úchytů pásů [25] 

Lamináty 

Název Min. abs. Energie [J] Min. střihová síla [N] 

Side Impact 1760 7500 

Bulkhead 1170 535000 

FBHS 1380 4000 

Shoulder Harness 798 - 

FHB 586 - 
 

Tab. 4 – Předepsaná silová zatížení laminátů [26] 

4.2 Nepředepsané silové zatížení 

4.2.1 Zatížení od náprav 

Síly, které musí absorbovat jednotlivé úchytné body, byly vypočítány v programu Ansys. Znalost sil 

působící na monokok od zavěšení kol je naprosto kritická. Tyto síly jsou nejkritičtější pro funkci celého 

vozu, jak z hlediska tuhosti, kterou je nutné dosáhnout, tak z hlediska pevnosti. Zároveň jsou tyto síly 

největší, ze všech zátěžných stavů, které na monokok působí. Validaci působících sil prováděl kolega 

Filip Hudáček ve své bakalářské práci. Díky soustavné práci celého CarTechu na validaci a výpočtu sil je 

možné přesně tyto síly stanovit. 

 

Obr. 44 – Výpočtový model zavěšení vozu [27]   Obr. 45 – Výpočet [28] 

 

V úvahu jsou brány dva zátěžné stavy. První zátěžný stav je případ vozu, který z maximální rychlosti 

35m/s začne brzdit na mezi adheze pneumatiky. 

Druhý stav pak reprezentuje průjezd zatáčkou rychlostí 15m/s při maximálním klopení vozu. 

Po výpočtech prutové soustavy v programu ANSYS, pak bylo spočítána ještě celá výsledná sestava pro 

kontrolu právnosti řešení. Výsledné síly působící na zavěšení vozu ukazuje Tab. 5.  
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Tab. 5 – Výsledné síly působící na vůz 

5 Teorie 

Navrhujeme li součást z kovového materiálu, vybírá se materiál tak, aby jeho pevnostní a materiálové 

vlastnosti odpovídaly místu s maximálním napětím. To znamená, že materiál je plně využit pouze 

v tomto nejvíce namáhaném místě, což je neefektivní. Naopak kompozitní součást umožňuje 

přizpůsobit strukturu, která odpovídá deformacím a požadované tuhosti. Je tak pevná tam, kde je to 

zapotřebí a zároveň tuhá, kde je to nezbytné, jinde už takové vlastnosti mít nemusí. Právě tato 

variabilita a možnost přizpůsobit návrh přesně potřebám odpovídajícím zatížení je největší předností 

kompozitních materiálů. Kompozitní materiály mají několik výhod – nízkou hustotu, čistý uhlíkový 

kompozit okolo 1500kg/m3, velmi dobrý poměr hmotnost/pevnost atd. Nevýhodou kompozitu je vyšší 

cena, komplikovanější technologie výroby a nižší odolnost vůči vysokým teplotám. 

Kompozitní materiál je složen ze dvou a více částí, každá složka má jinou funkci a většinou i odlišné 

vlastnosti. Nejčastěji hovoříme výztuži a matrici. 

 

Tab. 6 – Členění vláknových kompozitů [29] 
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5.1 Výroba vláken 

Jedná se pokročilou výrobní technologii a firem vyrábějících samotná kompozitní vlákna je po celém 

světě okolo třiceti. Vyrábí se především dva charakteristické typy vláken, s vysokou pevností anebo 

s vysokým modulem.  

 
𝐸𝑡 𝜎𝑃𝑡 𝜌 𝜎𝑃𝑡/𝜌 𝜀𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡 

Gpa Mpa kg/𝑚3 MPa/kg𝑚3 % 

Sklo - E 72 3500 2540 1,38 2,5 

Sklo - S 85 4600 2480 1,85 2,5 

Grafit - E 390 2100 1900 1,1 0,7 

Grafit - S 240 2500 1900 1,3 0,7 

Bor 385 2800 2630 1,1 0,8 

W 414 4200 1930 0,22 
 

Aramid 130 2800 1500 1,87 2,5 

Azbest 160 3100 2560 1,21 1,9 

SoC 250 2200 2600 0,85 0,9 

Polyethylen 170 3000 970 3,09 1,7 

Ocel 210 340-2500 7800 0,04 
 

 

Tab. 7 – Materiálové vlastnosti [30] 

5.1.1 Skelné vlákno 

Skelné vlákno je vyráběno tažením z taveniny připravené v peci. Vlákno je ochlazeno, chráněno 

nanesením ochranné vrstvy, která zamezuje okysličování a zároveň zvyšuje adhezi a smáčivost, díky 

zvýšené smáčivosti pak dojde k lepšímu spojení s matricí.  

5.1.2 Uhlíkové vlákno 

Uhlíkové vlákno je vyráběno pyrolýzou polyakrylonitrilových vláken, zkráceně označované jako PAN. 

Vlákna jsou zahřívána a protahována přes kulatý otvor, tím se dosahuje vhodné orientace molekul. 

Vlákna jsou poté stabilizování při teplotě okolo 200°C a následné grafitována v interní atmosféře při 

teplotě 1000-1500°C. Poté jsou ještě jednou protahována a  grafitována pod napětím při teplotě cca 

3000°C. Vlákno tak získává své jedinečné vlastnosti, jednou se zajímavou vlastností je, že v příčném 

směru má záporný součinitel tepelné roztažnosti 𝛼𝐿 = (−0,30 − −0,37. 10−6𝐾−1).  

5.1.3 Aramidové vlákno 

Obchodním názvem také Kevlar, toto označení je patentováno firmou DuPont. Přesné chemické složení 

aramidových vláken není známo. Výhodou aramidových vláken je vysoká chemická odolnost a vysoká 

odolnost proti otěru. Oproti uhlíkovým vláknům, ale nedosahují takové tuhosti. Aramid je zkratkou pro 

aromaticky polyamid a vyrábí se tak, že se v kyselině sírové rozpuštěný polymer vytlačuje tryskami do 
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studené vody, kde je propírán a následné navíjen a sušen na cívkách. Aramidové vlákno je pro své 

vlastnosti nejčastěji používání v neprůstřelných vestách, kde nahradilo azbest. 

5.2 Matrice 

Úkolem matrice je spojení nosné části kompozitu a vytvoření celistvé struktury. Zprostředkovává 

přenos zatížení v místech vnějšího zatížení, v místech, kde dochází k přerušení vláken, mezi vlákny u 

krátko vláknových kompozitů, mezi vlákny nerovnoměrně zatíženými a také přemosťuje trhliny ve 

vláknech. A v neposlední řadě vytváří vnější povrch tělesa a estetický vzhled. 

 
𝐸𝑡 𝜎𝑃𝑡 𝜌 𝜀𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡 

Gpa Mpa kg/𝑚3 % 

Epoxidová pryskyřice 2,1-6 35-90 1100-1400 1-10 

Polyestery 1,3-4,5 45-85 1100-1500 1-5 

Fenolitické pryskyřice 4,4 50-60 1300 1-3 

Polyamidy 3 80-190 1200-1900 2-40 

 

Tab. 8 – Materiálové vlastnosti pryskyřicí [31] 

5.3 Materiálové charakteristiky vláknových kompozitů 

5.3.1 Směšovací pravidlo pro hustotu kompozitu 

V případě kompozitních materiálů, hraje roli tzv. směšovací pravidlo, tedy objemový poměr vláken a 

matrice. Další důležitou vlastností je směr vláken. Vlákna pokládaná v jednom směru a síla působící 

podélně na vlákna pak umožňuje dosáhnout nejvyššího zatížení.  

 

Obr. 47 – Model kompozitu [32] 

Zavádíme následující veličiny: 

𝑉𝑓  celkový objem vláken ve vzorku. 

𝑉𝑚  celkový objem matrice ve vzorku. 
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𝑉𝑐  celkový objem vzorku. 

𝜈𝑓 objemový podíl vláken. 

𝜈𝑚  objemový podíl matrice. 

𝑚𝑓  hmotnostní podíl vláken. 

𝑚𝑚  hmotnostní podíl matrice. 

 
𝜈𝑓 =

𝑉𝑓

𝑉𝑐
                         𝜈𝑚 =

𝑉𝑚
𝑉𝑐

 (5.3.1.1)  

 
𝑚𝑓 =

𝑀𝑓

𝑀𝑐
                  𝑚𝑚 =

𝑀𝑚

𝑀𝑐
 (5.3.1.2) 

Platí podmínka zachování objemu a hmoty, můžeme tedy psát: 

 

 
𝑉𝑐 = 𝑉𝑓 + 𝑉𝑚 (5.3.1.3) 

 
1 =

𝑉𝑓

𝑉𝑐
+  

𝑉𝑚
𝑉𝑐

= 𝜈𝑓 + 𝜈𝑚 = ∑𝜈𝑖

𝑖

 (5.3.1.4) 

 
𝑀𝑐 = 𝑀𝑓 + 𝑀𝑚 = 𝑚𝑓 + 𝑚𝑚 = ∑𝑚𝑖

𝑖

 (5.3.1.5) 

 
1 =

𝑀𝑓

𝑀𝑐
+  

𝑀𝑚

𝑀𝑐
= 𝑚𝑓 + 𝑚𝑚 = ∑𝑚𝑖

𝑖

 (5.3.1.6) 

Je zřejmá existence vztahu mezi objemovými a hmotnostními podíly. 

 

 

𝑚𝑓 =
𝑀𝑓

𝑀𝑐
= 

𝜌𝑓 . 𝑉𝑓

𝜌𝑐 . 𝑉𝑐
=

𝜌𝑓

𝜌𝑐
. 𝜈𝑓    

(5.3.1.7) 

 

 

𝑚𝑚 =
𝑀𝑚

𝑀𝑐
= 

𝜌𝑚. 𝑉𝑚
𝜌𝑐 . 𝑉𝑐

=
𝜌𝑚

𝜌𝑐
. 𝜈𝑚    

(5.3.1.8) 

Vztah pro hustotu kompozitu 𝜌𝑐 pak můžeme odvodit jako: 

 

 

𝑀𝑐 = 𝑀𝑓 + 𝑀𝑚 (5.3.1.9) 

 𝜌𝑐 . 𝑉𝑐 = 𝜌𝑓 . 𝑉𝑓 + 𝜌𝑚. 𝑉𝑚 (5.3.1.10) 

Výsledná rovnice (5.3.1.10) je pak směšovacím pravidlem pro stanovení hustoty kompozitu 𝜌𝑐. 
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𝜌𝑐 = 𝜌𝑓 . 𝑣𝑓 + 𝜌𝑚. 𝑣𝑚 = ∑𝜌𝑖. 𝑣𝑖

𝑖

 
(5.3.1.11) 

Odvozené vztahy platí pro ideálně vyrobený kompozit, bez dutin a poruch způsobených výrobou. 

Můžeme tedy určit objemový podíl dutin 𝑣𝑑, který je prakticky hodnocením technologické kvality 

vyrobeného kompozitu.  

 

 

𝑣𝑑 =
𝜌𝑐,𝑡𝑒𝑜𝑟 − 𝜌𝑐,𝑒𝑥

𝜌𝑐,𝑡𝑒𝑜𝑟
 (5.3.1.12) 

Kde 𝜌𝑐,𝑡𝑒𝑜𝑟 je teoretická hustota kompozitu spočítaná podle směšovacího pravidla. 

5.3.2 Podélný modul pružnosti v tahu a podélná pevnost 

Průměrné napětí v kompozitu 𝜎𝑐, neboli směšovací pravidlo pro napětí. Vyjdeme z obrázku 33. 

 

Obr. 48 – Model kompozitu [33] 

Stanovíme podmínku silové ekvivalence v podélném směru jako: 

 𝐹𝑐 = 𝐹𝑓 + 𝐹𝑚 (5.3.2.1) 

𝜎𝑐 . 𝑆𝑐 = 𝜎𝑓 . 𝑆𝑓 + 𝜎𝑚. 𝑆𝑚 vydělíme rovnici 𝑙 pak dostáváme vztah: 

𝜎𝑐 . 𝑉𝑐 = 𝜎𝑓 . 𝑉𝑓 + 𝜎𝑚. 𝑉𝑚  vydělíme li rovnici 
1

𝑉𝑐
 dostáváme směšovací pravidlo pro napětí v kompozitu: 

 

 

 

𝜎𝑐 = 𝜎𝑓 . 𝑣𝑓 + 𝜎𝑚. 𝑣𝑚 = ∑𝜎𝑖

𝑖

. 𝑣𝑖 
(5.3.2.2) 

𝜎𝑐 průměrné podélné napětí v kompozitu 
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𝜎𝑓 napětí ve vláknu 

𝜎𝑚 napětí v matrici 

𝑆𝑐 plocha příčného průřezu kompozitu 

𝑆𝑓 plocha průřezu vláken 

𝑆𝑚 plocha průřezu matricí 

Směšovací pravidlo pro napětí v kompozitu bylo odvozeno díky předpokladu silové ekvivalence. Platí 

tedy jak pro plastický, tak i pro pružný materiál. Můžeme tak stanovit tahový diagram kompozitního 

materiálu, pokud známe tahové diagramy jednotlivých složek. 

Zároveň vyplývá, že pokud se chovají obě složky lineárně, je tahový diagram sledovaného kompozitu 

také lineární. Začne li se jedna složka chovat nelineárně, pak i průběh tahového diagramu je nelineární. 

 

Graf. 1 – Tahový diagram [34] 

Popis tahového diagramu (v úseku I-lineární, v dalších úsecích nelineární): 

I- Jak vlákno, tak i matice se chovají lineárně pružně. 

II- Vlákno se chová lineárně pružně, ale matrice pružně plasticky 

III- Vlákno i matrice jsou pružně plastické 

IV- Po prasknutí vlákna se matrice začne chovat elasticko plasticky 

Ze znalosti Hookova zákona pak vyplývají následující vztahy: 

 𝜎𝑓 = 𝐸𝑓 . 𝜀𝑓  (5.3.2.3) 

 𝜎𝑚 = 𝐸𝑚. 𝜀𝑚 (5.3.2.4) 
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 𝜎𝑐 = 𝐸𝑐 . 𝜀𝑐 (5.3.2.5) 

Předpokládejme také dokonalé spojení mezi maticí a vláknem, potom platí: 

 𝜀𝑓 = 𝜀𝑚 = 𝜀𝑐 (5.3.2.6) 

Dosadíme li předcházející vztahy, dostáváme: 

 𝐸𝑐 . 𝜀𝑐 = 𝐸𝑓 . 𝜀𝑓 . 𝑣𝑓 + 𝐸𝑚. 𝜀𝑚. 𝑣𝑚 (5.3.2.7) 

A následně dostáváme: 

 𝐸𝑐 = 𝐸𝑓 . 𝑣𝑓 + 𝐸𝑚. 𝑣𝑚 = 𝐸𝑓 . 𝑣𝑓 + 𝐸𝑚(1 − 𝑣𝑓) (5.3.2.8) 

Výsledná tahová pevnost 𝜎𝑃𝑐 je dána stavem, kdy dochází k praskání vláken. Musíme zdůraznit, že se 

jedná pouze o případ dobře navrženého kompozitu tj. pro kritické prodloužení vláken 𝜀𝑓 = 𝜀𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡. 

Uvažujeme li dvousložkový kompozit a vycházíme ze vztahu pro napětí v kompozitu 𝜎𝑐 a s uvažováním 

podmínky pro přetržení vlákna, dostáváme vztah: 

 𝜎𝑃𝑐 = 𝜎𝑃𝑡,𝐿 = 𝜎𝑃𝑓 . 𝑣𝑓 + 𝜎𝑚,𝜀 𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡 . (1 − 𝑣𝑓) (5.3.2.9) 

Naopak je li kompozit navržen nevhodně, tedy s malým objemovým podílem vláken a velmi tažnou 

matricí, je pevnost kompozitu dána stavem, kdy praská matrice. K přetržení vláken totiž dojde dříve a 

ty pak nepřenášejí žádné zatížení. 

 

Graf. 2 – Tahový diagram [35] 

 

 𝜎𝑃𝑐 = 𝜎𝑃𝑡,𝐿 = 𝜎𝑃𝑚 . 𝑣𝑚 = 𝜎𝑃𝑚 . (1 − 𝑣𝑓) (5.3.2.10) 
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Pak tedy dostáváme dvě rovnice (5.3.2.9) a (5.3.2.10) pro dobře a špatně navržený kompozit. 

Grafické znázornění je na grafu 3. 

 

Graf. 3 – Diagram dobře a nedobře navrženého kompozitu [36] 

5.3.3 Kritický objemový podíl vláken 

Zavedeme veličinu 𝑣𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡 a minimální objemový podíl vláken 𝑣𝑓,𝑚𝑖𝑛. Tyto dvě veličiny jsou velmi 

důležité při návrhu kompozitu, kritický objemový podíl vláken odpovídá případu, kdy pevnost dobře 

navrženého kompozitu 𝜎𝑃𝑐 odpovídá pevnosti matice 𝜎𝑃𝑚 psát můžeme jako: 

 𝜎𝑃𝑐 = 𝜎𝑃𝑚 (5.3.3.1) 

Po dosazení dostáváme: 

 𝜎𝑃𝑐 = 𝜎𝑃𝑓 . 𝑣𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡 + 𝜎𝑚,𝜀 𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡  . (1 − 𝑣𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡) = 𝜎𝑃𝑚 (5.3.3.2) 

Z tohoto vztahu už můžeme dopočítat výsledný objemový podíl vláken 𝑣𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡 

 

 

𝑣𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝜎𝑃 − 𝜎𝑚,𝜀𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡

𝜎𝑃𝑓 − 𝜎𝑚,𝜀𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡
 (5.3.1.1) 

5.3.4 Minimální objemový podíl vláken 

Veličina 𝑣𝑓,𝑚𝑖𝑛 určuje bod, kdy se protíná na grafu 3 křivka D a N, tedy bod, kdy jsou stejné vlastnosti 

dobře a nedobře navrženého kompozitu. Tedy: 
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 𝜎𝑃𝑐(𝐷) = 𝜎𝑃𝑐(𝑁) (5.3.3.3) 

Dosadíme li tento vztah dostáváme: 

 𝜎𝑃𝑓 .  𝑣𝑓,𝑚𝑖𝑛 + 𝜎𝑚,𝜀 𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡 . (1 − 𝑣𝑓,𝑚𝑖𝑛) = 𝜎𝑃𝑚. (1 − 𝑣𝑓,𝑚𝑖𝑛) (5.3.3.4) 

Po úpravě rovnice pak dostáváme minimální objemový podíl vláken.  

 𝑣𝑓,𝑚𝑖𝑛 =
𝜎𝑃𝑚 − 𝜎𝑚,𝜀𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡

𝜎𝑃𝑚 + 𝜎𝑃𝑓 − 𝜎𝑚,𝜀𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡
 (5.3.3.5) 

Z předchozích rovnic vyplývá několik důležitých poznatků. Aby mělo použití kompozitního materiálu 

smysl, musí být pevnost kompozitu vyšší, než pevnost matrice, tedy:  

 𝜎𝑃𝑐 > 𝜎𝑃𝑚 (5.3.3.6) 

Pro docílení tohoto stavu musí platit: 

 𝑣𝑓 > 𝑣𝑓,𝑘𝑟𝑖𝑡 (5.3.3.7) 

Tedy, že objemový podíl vláken je větší, než kritický poměr vláken. 

5.4 Výroba kompozitních materiálů 

5.4.1 Ruční laminace 

Nejjednodušší technologií je tzv. ruční laminace. Buď lze použít tradiční metodu mokré laminace, kdy 

je vlákno v suchém stavu položeno do formy a poté je ručně prosyceno. Tato technologie má spoustu 

nevýhod, ale je velmi levná a není k ní potřeba žádného speciálního vybavení. Hlavní nevýhodou je 

velmi krátká doba vytvrzení pryskyřice, proto se hodí pouze na jednodušší a menší díly. V průmyslu je 

tato technologie prakticky nevyužívána. 

  

Obr. 49 – Výroba ruční laminací [37]    Obr. 50 – Schéma výroby [38] 

5.4.2 Vakuové prosycování 

Jedná se o vylepšení ručního kladení, kdy se materiály vloží do formy, překryjí vakuovací plachetkou a 

odsaje se vzduch, zároveň s tím je otevřen ventil s pryskyřicí, která je nasávána dovnitř a tak prosytí 

celý výrobek. 
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Obr. 51 – Schéma výroby vakuovou infúzí [39] 

5.4.3 Vytvrzování v peci, nebo autoklávu 

Další možností laminace je technika pre-pregů. Tedy před prosycených vláken, kde je pryskyřice 

aktivována teplem, buď v peci anebo autoklávu. Tato technika je velmi náročná na čas pokládání 

jednotlivých vrstev, neboť to vše je ruční práce. Výhodou je delší doba zpracovatelnosti v řádech dnů 

až týdnů. Další výhodou je možnost přesné orientace skladby a pokládání různých vrstev z různých 

druhů materiálu na přesně určená místa. Touto metodou lze vyrobit vysoce výkoné kompozitní 

výrobky. 

 

Obr. 52 – Autokláv [40] 

5.4.4 Strojové pokládání 

Pochopitelně je snahou zjednodušit výrobu kompozitních materiálů a hlavně omezit drahou lidskou 

práci. Proto se v současné době vyvíjí velké úsilí pro automatizovanou výrobu kompozitních materiálu. 
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Především v oblastech, kde jiná technologie nepřipadá v úvahu, pro svojí velikost, cenu anebo 

pracnost. Převážně se takto vyrábějí kompozity z jedno směrových vláken. 

    

Obr. 53 – Výroba strojovým pokládáním [41]   Obr. 54 – Mechanismus vytvrzování [42] 

5.4.5 Navíjení 

Nejdále v tomto snažení je momentálně firma SpaceX, která je schopná automatizovaně vyrábět 

uhlíkové palivové nádrže. Výška nádrže je neuvěřitelných 12m. Technologie je založena na 

průmyslovém robotovi, který je upevněn na kolejnici a na otáčivý trn nanáší v tenkém pásu uhlíková 

vlákna, která jsou okamžitě vytvrzována. Původně se jedná o technologii, kdy se navíjejí trubky na trn. 

  

Obr. 55 – Palivová nádrž [43]   Obr. 56 – Mechanismus navíjení [44] 

5.4.6 Lisování - RTM 

Skupina BMW vytvořila linku, která umožňuje automatizovaně vyrábět kapoty pro BMW M3. Zde také 

veškerou produkci a manipulaci obstarávají průmysloví roboti. Jedná se tak opravdu o sériovou výrobu. 

Principem metody je vložení suché výztuže do formy. Obě části formy jsou na separovány. Poté je do 

uzavřené formy pod tlakem vstříknuta pryskyřice. Forma je poté otevřena a díl vytažen. Nevýhodou 

jsou těžké kovové formy nutné pro tuto metodu. 



43 
 

 

Obr. 57 – Linka BMW [45]    Obr. 58 – Proces výroby[46] 

5.5 Laminační teorie 

Uvažujeme li laminát jako tenkou desku, budeme uvažovat následující předpoklady: 

 Každá lamina je ortotropní a kvazihomogení 

 Tloušťka laminy je ve srovnání s délkou a šířkou velmi malá 

 Posunutí jednotlivých bodů ve všech 3 směrech jsou malá  

 Spoj mezi laminami je dokonalý, nekonečně tenký, a proto jsou posunutí spojitá  

 Posunutí se v příčném směru mění lineárně 

 Vzhledem k tomu, že tloušťka laminátu je vzhledem k ostatním rozměrům malá, je možno 

uvažovat rovinný stav napjatosti a platí 𝜎𝑧𝑧𝜎𝑥𝑧𝜎𝑦𝑧 = 0 

 Příčná zkosení 𝛾𝑥𝑧 = 𝛾𝑦𝑧 = 0, a proto zůstanou kolmice ke středové ploše kolmé i po 

deformaci a budou přímkové 

 Normálová vzdálenost od středové roviny zůstává konstantní, a proto lze zanedbat 

přetvoření v příčném směru𝜀𝑧𝑧 = 0 

 Závislost mezi deformací a napětím budou lineární 

 

 

Obr. 59 – Reprezentace laminátové desky[47] 

Na obrázku můžeme vidět část laminátu v rovině xz. Strana AD je nezdeformovaná část laminátu a i po 

zdeformování zůstane přímá a kolmá ke střednici. Vlivem deformace v bodě B vznikají posuvy 

𝑢0,  𝑣0, 𝑤0 odpovídající osám x, y, z. Posuv bodu C ve směru osy x pak můžeme vyjádřit jako 
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 𝑢 = 𝑢0 − 𝑧𝜓𝑥 (5.5.1) 

Kde 𝜓𝑥 je sklon střední roviny laminátu, pak platí 𝜓𝑥 =
𝜕𝑤0

𝜕𝑥
. Na základě této úvahy pak lze zapsat pro 

složku posuvu ve směru y 

 𝑣 = 𝑣0 − 𝑧𝜓𝑦 (5.5.2) 

 
𝜓𝑦 =

𝜕𝑤0

𝜕𝑦
 

(5.5.3) 

Dle předpokladů deformaci po tloušťce zanedbáme, proto 𝑤 = 𝑤0. 

Předchozí rovnice můžeme zapsat do tvaru pole posuvů 

 
𝑢 = 𝑢0 − 𝑧

𝜕𝑤0

𝜕𝑥
= 𝑢0 − 𝑧𝜓𝑥  

(5.5.4) 

 
𝑣 = 𝑣0 − 𝑧

𝜕𝑤0

𝜕𝑦
= 𝑣0 − 𝑧𝜓𝑦 

(5.5.6) 

 𝑤 = 𝑤0 (5.5.7) 

Zderivujeme li pole posuvů, dostaneme pole deformací 

 
𝜀𝑥𝑥 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
=

𝜕𝑢0

𝜕𝑥
− 𝑧

𝜕2𝑤0

𝜕𝑥2
 

(5.5.8) 

 
𝜀𝑦𝑦 =

𝜕𝑣

𝜕𝑦
=

𝜕𝑣0

𝜕𝑦
− 𝑧

𝜕2𝑤0

𝜕𝑦2
 

(5.5.9) 

 
𝛾𝑥𝑦 =

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣

𝜕𝑦
=

𝜕𝑢0

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣0

𝜕𝑦
− 2𝑧

𝜕2𝑤0

𝜕𝑥𝜕𝑦
 

(5.5.10) 

Pro maticový zápis pak 

 

[

𝜀𝑥𝑥

𝜀𝑦𝑦

𝛾𝑥𝑦

] = [

𝜀°𝑥𝑥

𝜀°𝑦𝑦

𝛾°𝑥𝑦

] + 𝑧 [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

] 

(5.5.11) 

Kde deformace střední plochy jsou 

 

𝜀°𝑚 = [

𝜀°𝑥𝑥

𝜀°𝑦𝑦

𝛾°𝑥𝑦

] =

[
 
 
 
 
 
 

𝜕𝑢0

𝜕𝑥
𝜕𝑣0

𝜕𝑦

2𝑧
𝜕2𝑤0

𝜕𝑥𝜕𝑦]
 
 
 
 
 
 

 

(5.5.12) 
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Napětí pro libovolnou vrstvu lze vyjádřit jako 

 𝜎´ = 𝑄 𝜀´ (5.5.13) 

Kde Q je matice mimoosové tuhosti. Použijeme li přechozí vztahy, dostáváme výraz pro určení napětí 

v libovolné vrstvě 

 

[

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜎𝑥𝑦

] = [

𝑄11 𝑄12 𝑄16

𝑄21 𝑄22 𝑄26

𝑄61 𝑄62 𝑄66

] [

𝜀°𝑥𝑥

𝜀°𝑦𝑦

𝛾°𝑥𝑦

] + 𝑧 [

𝑄11 𝑄12 𝑄16

𝑄21 𝑄22 𝑄26

𝑄61 𝑄62 𝑄66

] [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

] 

(5.5.14) 

Pro výslednice sil a momentů platí 

 

Obr. 60 – Schéma pro výslednici sil a momentů [48] 

 𝑁𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑥
ℎ𝑘

ℎ𝑘−1
𝑑𝑧, 𝑁𝑦 = ∫ 𝜎𝑦𝑦

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1
𝑑𝑧,  𝑁𝑥𝑦 = ∫ 𝜎𝑥𝑦

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1
𝑑𝑧 

 

(5.5.15) 

 𝑀𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑥
ℎ𝑘

ℎ𝑘−1
𝑑𝑧, 𝑀𝑦 = ∫ 𝜎𝑦𝑦

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1
𝑑𝑧,  𝑀𝑥𝑦 = ∫ 𝜎𝑥𝑦

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1
𝑑𝑧 

 

(5.5.16) 

 

Obr. 61 – Tuhosti vrstev kompozitu [49] 

Dle předpokladů uvažujeme nespojitě se měnící napětí po tloušťce laminátu, síly je tedy potřeba 

vyšetřit jako součet účinků od všech n vrstev. Pak lze psát 
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𝑁 = [

𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

] = ∑ ∫ [

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜎𝑥𝑦

] 𝑑𝑧
ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

𝑛

𝑘=1

 

(5.5.17) 

 

𝑀 = [

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦

] = ∑ ∫ [

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜎𝑥𝑦

] 𝑧 𝑑𝑧
ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

𝑛

𝑘=1

 

(5.5.18) 

Dosazením do přechozích rovnic 5.5.15 a 5.5.16 a násobením integrálů s prvky matice Q jednotlivých 

vrstev a pro provedení jejich součtu po celé tloušťce laminátu dostáváme 

 

[

𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

] = [

𝐴11 𝐴12 𝐴16

𝐴21 𝐴22 𝐴26

𝐴61 𝐴62 𝐴66

] [

𝜀°𝑥𝑥

𝜀°𝑦𝑦

𝛾°𝑥𝑦

] + [

𝐵11 𝐵12 𝐵16

𝐵21 𝐵22 𝐵26

𝐵61 𝐵62 𝐵66

] [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

] 

(5.5.19) 

 

[

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦

] = [

𝐵11 𝐵12 𝐵16

𝐵21 𝐵22 𝐵26

𝐵61 𝐵62 𝐵66

] [

𝜀°𝑥𝑥

𝜀°𝑦𝑦

𝛾°𝑥𝑦

] + [

𝐷11 𝐷12 𝐷16

𝐷21 𝐷22 𝐷26

𝐷61 𝐷62 𝐷66

] [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

] 

(5.5.20) 

Jednotlivé prvky matic lze určit ze vztahů 

 
𝐴𝑖𝑗 = ∑(𝑄𝑖𝑗)𝑘

(ℎ𝑘 − ℎ𝑘−1)

𝑛

𝑘=1

 
(5.5.21) 

 
𝐵𝑖𝑗 =

1

2
∑(𝑄𝑖𝑗)𝑘

(ℎ𝑘
2 − ℎ𝑘−1

2 )

𝑛

𝑘=1

 
(5.5.22) 

 
𝐷𝑖𝑗 =

1

3
∑(𝑄𝑖𝑗)𝑘

(ℎ𝑘
3 − ℎ𝑘−1

3 )

𝑛

𝑘=1

 
(5.5.23) 

No a konečně spojením všech vztahů dostáváme konstitutivní rovnici laminátové desky, která vyjadřuje 

síly a momenty v závislosti na deformacích ve střední rovině a na křivosti. 

 
[
𝑁
𝑀

] = [
𝐴 𝐵
𝐵 𝐷

] [𝜀𝑚
°

𝑘
] 

(5.5.24) 

Kde A je matice tahové tuhosti, B je matice vazební tuhosti a D je matice ohybové tuhosti. 

5.6 Způsoby skládání laminátu 

Vhodnou skladbou laminátu lze docílit požadovaných vlastností. Nejčastěji, chceme-li vyloučit 

nežádoucí jevy, je nutné, aby některé prvky globální matice tuhosti byly nulové. Laminát totiž oproti 

izotropnímu materiálu obsahuje prvky, které způsobují přídavná namáhání materiálu. Toho lze 

dosáhnout tak, že se vrstvy kladou v určitém pořadí a pod určitými úhly. 

5.6.1 Symetrický laminát 

Z hlediska namáhání laminátu je vhodné odstranit vazbu mezi tahem a ohybem a mezi tahem a krutem.  
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Obr. 62A – Symetrický laminát [50] 

Toho lze docílit, bude li matice vazbové tuhosti B rovná nule. Pak bude odpovídat každé vrstvě nad 

střední plochou identická vrstva pod střední plochou. Globální matice tuhosti pak má tvar 

 

 
 
 
 
 
 
𝐴11 𝐴12 𝐴16

𝐴21 𝐴22 𝐴26

𝐴61 𝐴62 𝐴66

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

𝐷11 𝐷12 𝐷16

𝐷21 𝐷22 𝐷26

𝐷61 𝐷62 𝐷66 
 
 
 
 
 

 

(5.6.1.1) 

5.6.2 Vyvážený symetrický laminát 

Je také vhodné odstranit i vazbu mezi normálovými silami a smykovou deformací.  

 

Obr. 62B – Symetrický vyvážený laminát [51] 

Tuto vazbu způsobují prvky 𝐴16 𝑎 𝐴26. Takový laminát se pak nazývá vyvážený symetrický a jeho matice 

globální tuhosti má tvar  
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𝐴11 𝐴12 0
𝐴21 𝐴22 0
0 0 𝐴66

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

𝐷11 𝐷12 𝐷16

𝐷21 𝐷22 𝐷26

𝐷61 𝐷62 𝐷66 
 
 
 
 
 

 

(5.6.2.1) 

5.6.3 Symetrický křížový vyvážený laminát 

Tento laminát je tvořen skládáním stejných vrstev pod úhly 0 a 
𝜋

2
 a je symetrický podle střední roviny.  

 

Obr. 63 – Symetrický křížový vyvážený laminát [52] 

Globální matice tuhosti má potom tvar 

 

 
 
 
 
 
 
𝐴11 𝐴12 0
𝐴21 𝐴22 0
0 0 𝐴66

0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0

𝐷11 𝐷12 0
𝐷21 𝐷22 0
0 0 𝐷66 

 
 
 
 
 

 

(5.6.3.1) 

Můžeme pozorovat shodnost globální matice tuhosti symetrického křížového laminátu s vlastnostmi 

ortotropní desky k jeho hlavním směrům. 

5.7 Sendvičové panely 

Vyrobit lehký, pevný a tuhý monokok nelze bez sendvičové struktury. Přípojná místa jsou konstruována 

jako vložky, které zabraňují promáčknutí měkké pěny. Jako materiál vložek je použit materiál s názvem 

Ertalon GF66. Plast s příměsí skelných vláken. Pokud je sendvičová struktura navržená správně, nabízí 

poměr hmotnost /tuhost jako žádná jiná technologie. Sendvičový panel se skládá z jádra, které je 

řádově tlustší než potah. Potah s jádrem jsou k sobě spojeny nejčastěji epoxidovou pryskyřicí.  Jádro je 

materiál s nízkou hustotou a pevností, nejčastěji s používá speciální pěna anebo voština ať už 

aramidová, nebo hliníková. Potah je nejčastěji ze skelných vláken, uhlíkových vláken anebo tenkého 

plechu. 
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Obr. 64 – Sendvičový panel [53] 

Účelem jádra je přenášet smykové napětí a vytvářet distanci mezi dvěma potahy. Potahy jsou daleko 

od neutrální osy a jsou namáhané na ohyb. Jako analogii lze použít I profil. 

 

 

Obr. 65 – Sendvičový panel [54] 

Výhod sendvičové struktury je několik: 

 Vysoký poměr tuhosti k hmotnosti 

 Vysoký poměr pevnosti k hmotnosti 

 Integrace více funkcí, jako je teplotní a akustická izolace 

Avšak sendviče představují i několik nevýhod, zásadní jsou: 

 Komplikovaná kontrola kvality 

 Potíže se spojováním a zanášením zatížení, včetně vložek 

 Produkovaný odpad z výroby 

 

5.7.1 Sendvičová teorie 

Nejjednodušší teorie sendvičových nosníků jsou v mnoha ohledech podobné klasickým inženýrským 

teoriím rámů a skořepin, s výjimkou toho, že by měly být brány v potaz příčné smykové deformace. 

Navíc sendvičové teorie představují skutečnost, že různé typy zatížení nesou různé části konstrukcí.  

Vycházíme z následujících předpokladů: 
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 Platnost Hookova zákona a malé deformace 

 Tloušťka jádra musí být mnohem větší, než tloušťka potahů 

 Posunutí jádra ve směru x a y se po tloušťce z mění lineárně 

 Posunutí potahů u a v jsou konstantní po celé jejich tloušťce 

 Příčné posunutí w je nezávislé na souřadnici z a proto můžeme uvažovat 𝜀𝑧𝑧 = 0 

 Jádro přenáší pouze smyková napětí tj. 𝜎𝑥𝑥
𝑐 = 𝜎𝑦𝑦

𝑐 = 𝜎𝑥𝑦
𝑐 = 𝜎𝑧𝑧

𝑐 = 0 

 Vzhledem k tomu, že je tloušťka potahů malá, je možné zanedbat příčná smyková napětí a 

normálová napětí ve směru z. Tedy: 𝜎𝑦𝑧 = 𝜎𝑧𝑥 = 𝜎𝑧𝑧 = 0 

Velmi obdobně jako u teorie laminátové desky můžeme vyjádřit pole posuvů jádra 

 𝑢𝑐 = 𝑢0 − 𝑧𝜓𝑥 (5.7.1.1) 

 𝑣𝑐 = 𝑣0 − 𝑧𝜓𝑦 (5.7.1.2) 

Kde 𝑢0 𝑎 𝑣0 jsou posunutí ve směru x a y střední roviny. 

Pro posunutí dolního potahu platí  

 
𝑢1 = 𝑢0 −

ℎ

2
𝜓𝑥 

(5.7.1.3) 

 
𝑣1 = 𝑢0 −

ℎ

2
𝜓𝑦 

(5.7.1.4) 

Pro posunutí horního potahu pak analogicky 

 
𝑢2 = 𝑢0 +

ℎ

2
𝜓𝑥 

(5.7.1.5) 

 
𝑣2 = 𝑢0 +

ℎ

2
𝜓𝑦 

(5.7.1.6) 

Pro celý sendvič pak 

 𝑤 = 𝑤0 (5.7.1.7) 

 

Obr. 66 – Posuv sendvičového panelu [55] 
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Pole deformací musím určit pro každou část sendviče zvlášť. Pro dolní potah pro pole deformací 

následovně 

 
𝜀1

𝑥𝑥 =
𝜕𝑢1

𝜕𝑥
=

𝜕𝑢0

𝜕𝑥
−

ℎ

2

𝜕𝜓𝑥

𝜕𝑥
 

(5.7.1.8) 

 
𝜀1

𝑦𝑦 =
𝜕𝑣1

𝜕𝑦
=

𝜕𝑣0

𝜕𝑦
−

ℎ

2

𝜕𝜓𝑦

𝜕𝑦
 

(5.7.1.9) 

 𝜀𝑧𝑧
1 = 0 (5.7.1.10) 

 
𝛾𝑥𝑦

1 =
𝜕𝑢1

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣1

𝜕𝑦
=

𝜕𝑢0

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣0

𝜕𝑦
−

ℎ

2
(
𝜕𝜓𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜓𝑦

𝜕𝑥
) 

(5.7.1.11) 

Vzhledem k tomu, že tloušťka potahu je malá, můžeme příčné smykové deformace 𝛾𝑦𝑧
1  𝑎 𝛾𝑧𝑥

1   

zanedbat. 

Pole deformací dolního potahu pak má tvar 

 

[

𝜀1
𝑥𝑥

𝜀1
𝑦𝑦

𝛾1
𝑥𝑦

] = [

𝜀°𝑥𝑥

𝜀°𝑦𝑦

𝛾°𝑥𝑦

] +
ℎ

2
[

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

] 

(5.7.1.12) 

První vektor na pravé straně představuje pole deformací, druhý vektor podle modifikované křivosti a 

analogicky můžeme odvodit vztah pro horní potah 

 

[

𝜀2
𝑥𝑥

𝜀2
𝑦𝑦

𝛾2
𝑥𝑦

] = [

𝜀°𝑥𝑥

𝜀°𝑦𝑦

𝛾°𝑥𝑦

] +
ℎ

2
[

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

] 

(5.7.1.13) 

Deformační pole střední roviny jádra a ohybové deformační pole jádra můžeme vyjádřit jako 

 

[

𝜀𝑐
𝑥𝑥

𝜀𝑐
𝑦𝑦

𝛾𝑐
𝑥𝑦

] = [

𝜀°𝑥𝑥

𝜀°𝑦𝑦

𝛾°𝑥𝑦

] − 𝑧 [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

] 

(5.7.1.14) 

Pole příčných smykových deformací 

 

𝛾𝑐 = [
𝛾𝑦𝑧

𝑐

𝛾𝑧𝑥
𝑐 ] =

[
 
 
 
𝜕𝑤0

𝜕𝑦
− 𝜓𝑦

𝜕𝑤0

𝜕𝑥
− 𝜓𝑥]

 
 
 
 

(5.7.1.15) 

Známe li pole deformací sendviče, můžeme vyšetřit jeho napětí. Platí, že na jádru působí pouze 

smyková napětí, pak lze psát 

 
[
𝜎𝑦𝑧

𝑐

𝜎𝑧𝑥
𝑐 ] = [

𝐶´44
𝑐 𝐶´45

𝑐

𝐶´54
𝑐 𝐶´55

𝑐 ] [
𝛾𝑦𝑧

𝑐

𝛾𝑧𝑥
𝑐 ] 

(5.7.1.16) 

Podobně jako u teorie laminátové desky pak můžeme všechny vztahy zapsat maticově jako 
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[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦

𝑄𝑦

𝑄𝑥 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
𝐴11 𝐴12 𝐴16

𝐴21 𝐴22 𝐴26

𝐴61 𝐴62 𝐴66

𝐵11 𝐵12 𝐵16

𝐵21 𝐵22 𝐵26

𝐵61 𝐵62 𝐵66

0 0
0 0
0 0

𝐶11 𝐶12 𝐶16

𝐶21 𝐶22 𝐶26

𝐶61 𝐶62 𝐶66

𝐷11 𝐷12 𝐷16

𝐷21 𝐷22 𝐷26

𝐷61 𝐷62 𝐷66

0 0
0 0
0 0

0 0 0
0 0 0

0 0 0
0 0 0

𝐹44 𝐹45

𝐹54 𝐹55]
 
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜀°𝑥𝑥

𝜀°𝑦𝑦

𝛾°𝑥𝑦

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

𝛾𝑦𝑧
𝑐

𝛾𝑧𝑥
𝑐 ]

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(5.7.1.17) 

Nakonec lze celý vztah (5.7.1.17) přepsat jako 

 

[
𝑁
𝑀
𝑄𝑐

] = [
𝐴 𝐵 0
𝐶 𝐷 0
0 0 𝐹

] [
𝜀𝑚

°

𝑘
𝛾𝑐

] 

(5.7.1.18) 

5.7.2 Vlastnosti potahu 

Hlavním účelem potahů, jinak také nazývaného skin jsou: 

 Vysoká tuhost 

 Vysoká pevnost v tahu a tlaku 

 Odolnost vůči nárazu 

 Povrchová úprava 

 Odolnost vůči okolním vlivům (voda, UV záření) 

5.7.3 Vlastnosti jádra 

Materiál jádra je stejně důležitý, jako materiál potahu, nejzajímavější vlastnosti jsou: 

 Nízká hustota 

 Vysoká pevnost a tuhost kolmo k potahům. 

 Vysoká pevnost ve smyku 

5.7.4 Smykový modul jádra 

Střihový modul jádra ovlivňuje způsob, jakým je zatížení přenášené vložkou rozděleno mezi potahy a 

jádro. Čím je tuhost jádra větší, tím nižší je podíl zatížení potahů. 

5.7.5 Smyková pevnost jádra  

Když jsou vložky vystaveny zatížením v tahu nebo tlaku, schopnost nosnosti je určena schopností jádra 

přijmout osové zatížení, přenášené z vložky přes pryskyřici. To lze provést pouze smykovými silami. Při 

natažení nebo stlačení se systém vložky vylomí smykovou poruchou jádra, které obklopuje vložku. 
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5.7.6 Potting 

Je vyplňování okolí vložky speciální pěnou. Tato technologie má za cíl vyztužit jádro v okolí přípojného 

bodu a předejít zborcení buněk. Jak lze vidět z grafu Graf. 4, značné zlepšení vlastností v tlaku je patrné. 

K vyplnění se používá pěna s velmi nízkou hustotou, proto narůst hmotnosti není zásadní. 

 

Graf. 4 – Vyplněná plechovka vs. prázdná [56]  Obr. 67 – Plechovka vyplněná pěnou [57] 

 

 

Graf. 5 – Použití plniče[58]   Obr. 68 – Vyplněné voštiny [59] 

Vyplňovací hmota je pochopitelně hmotnost navíc, je tedy žádoucí stanovit parametry pro ideální 

vyplnění okolní voštiny tak, aby byly zaručeny ideální vlastnosti s co nejmenším dopadem na zvýšení 

hmotnosti. Další vyplňování by už tak snižovalo poměr hmotnost/tuhost. Pro co nejvyšší účinnost 

vyplnění tedy platí vztahy v následujících kapitolách. 
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Obr. 69 – Potting [60] 

5.7.6.1 Minimální hodnota 

Pro každou kombinaci poloměru vložky a velikosti buněk dosahuje účinný poloměr bp minimální 

hodnoty pro určitou pozici středu vložky uvnitř šestiúhelníkové buňky. Toto minimum je dáno vzorci: 

Perforované jádro: 

 𝑏𝑝 𝑚𝑖𝑛 = 0,93192 𝑏𝑖 + 0,874 𝑆𝑐 − 0,66151 (5.7.6.1.1) 

Neperforované jádro: 

 𝑏𝑝 𝑚𝑖𝑛 = 0,9 𝑏𝑖 + 0,7 𝑆𝑐 (5.7.6.1.2) 

5.7.6.2 Průměrná hodnota 

Perforované jádro: 

 𝑏𝑝 𝑡𝑦𝑝 = 1,002064 𝑏𝑖 + 0,940375 𝑆𝑐 − 0,7113 (5.7.6.2.1) 

Neperforované jádro: 

 𝑏𝑝 𝑡𝑦𝑝 = 𝑏𝑖 + 0,8 𝑆𝑐 (5.7.6.2.2) (5.3.1.1) 

5.8 Připojovací body 

Tzv. inzerty neboli vložky, jsou součásti, které umožňuje propojení s voštinovou, pěnovou anebo jinou 

sendvičovou strukturou. Systém se skládá ze dvou částí, jedné odnímatelné, kterou může být šroub 

anebo jiný přípojný prvek a pevné části v karoserii, kde je realizováno spojení pomocí zalévací hmoty, 

běžně epoxidové pryskyřice. Vložka tak vlastně zajišťuje distanci mezi potahy kompozitu, a jelikož 

pevnost pěnového, nebo voštinového jádra v tlaku je ve většině případů nedostatečná, je vložka 

vyrobena z materiálu, který dobře odolává kompresi, která vzniká při utahování šroubu na namáhání 

vložky. 
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Obr. 70 – Namáhání přípojných bodů v sendvičových panelech [61] 

5.8.1 Izotropní potah 

Čím vyšší je ohybová tuhost B potahu v porovnání se smykovou tuhostí jádra, tím vyšší je přenositelné 

zatížení potahů. 

 
𝐵 =

𝐸𝑓𝑓3

120(1 − 𝑣𝑓
2)

 
(5.8.1.1) 

Kde: 

 𝑓 tloušťka potahu 
𝐸𝑓 Youngův modul potahu 

𝑣𝑓 Poissonovo číslo potahu  

𝜎𝑓𝑦 mez kluzu potahu  

 

5.8.2 Anizotropní potah 

V případě anizotropního potahu můžeme předchozí vztah aproximovat. Veličiny 𝐸𝑓 a 𝑣𝑓 nahradíme 

vztahy√(𝐸𝑥 × 𝐸𝑦)  a(𝑣𝑥 × 𝑣𝑦) , kde tyto veličiny jsou výsledkem laminační teorie.  

 

𝑓𝐴𝑙 = 𝑓𝑎𝑛√
√𝐸𝑥 × 𝐸𝑦(1 − 𝑣𝐴𝑙

2 )

𝐸𝐴𝑙(1 − 𝑣𝑥 × 𝑣𝑦)

4

 

(5.8.2.1) 

Kde: 
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 𝑓𝐴𝑙 tloušťka hliníkového potahu 
𝑓𝑎𝑛 tloušťka anizotropního potahu 
𝐸𝑥 Youngův modul x-směru 
𝐸𝑦 Youngův modul y-směru 

𝑣𝐴𝑙  Poissonovo číslo hliníku 
𝑣𝑥 Poissonovo číslo x anizotropního směru 
𝑣𝑦 Poissonovo číslo y anizotropního směru  

 

5.9 Poruchy v kompozitních materiálech 

5.9.1 Poruchy v dlouhovláknových kompozitech 

V případě dlouhovláknových kompozitních materiálů dochází k porušení dříve, než se objeví 

pozorovatelné známky selhání. Přetržení vlákna, ani oddělení části kompozitu tak není dopředu zřejmé. 

Nejčastější poruchy jsou: 

 Přetržení vlákna 

 Mikrotrhliny v matrici 

 Oddělení částí kompozitu 

 Delaminace jednotlivých lamin 

5.9.1.1 Porušení kompozitu podélným tahovým namáháním 

Při tomto typu poruchy přichází v úvahu tři mechanismy porušení. Konkrétní typ poruchy záleží 

především na mechanických vlastnostech kompozitu a technologii výroby. 

a) Křehké porušení 

b) Křehké porušení s vytažením vláken 

c) Křehké porušení s porušením matrice 

 

Obr. 71 – Porušení kompozitu podélným tahovým namáháním [62] 
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5.9.1.2 Porušení kompozitu podélným tlakovým namáháním 

Zde můžeme pozorovat tři základní typy porušení: 

a) Příčné tahové porušování 

b) Mikroprohnutí vláken s extenzivní deformací 

c) Mikroprohnutí vláken se smykovou deformací 

d) Smykové porušení 

 

Obr. 72 – Porušení kompozitu podélným tlakovým namáháním [63] 

Mikroprohnutí vláken s extenzivní deformací, tedy mechanismus b, není žádná vazba mezi příčným 

přetvořením sousedních vláken. Je to nejčastěji důsledek malého objemového podílu vláken. První 

porušení se odehrává v matrici, v místech, kde je největší tahové napětí. 

U mechanismu označeného jako c, tedy Mikroprohnutí vláken se smykovou deformací vidíme, že už 

vazba mezi sousedními vlákny existuje. Tento případ se vyskytuje, když je naopak objemový podíl 

vláken velký.  

Mechanismu poruchy typu d je trochu odlišný a k porušení dochází v rovině maximální smykového 

napětí a kompozit se láme přes vlákna. 

Kritickou deformaci kompozitu v příčném směru 𝜀𝑡,𝑘𝑟𝑖𝑡 stanovíme z vyjádření pomocí podélně 

deformace a pomocí lineárně pružného chování kompozitu 

 𝜀𝑇 = −𝜀𝐿 ∙ 𝜇𝐿𝑇 (5.9.1.2.1) 

 𝜀𝐿,𝑘𝑟𝑖𝑡 = −
𝜎𝑃𝑑,𝐿

𝐸𝐿
 (5.9.1.2.2) 

Dosazeném přechozích dvou vztahů pak dostáváme kritickou deformaci v příčném směru. 
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 𝜀𝑇,𝑘𝑟𝑖𝑡 =
𝜎𝑃𝑑.𝐿

𝐸𝐿
𝜇𝐿𝑇 (5.9.1.2.3) 

Jednoduchou úpravou pak můžeme převést na podélnou pevnost v tlaku. 

 
𝜎𝑃𝑑,𝐿 =

𝐸𝐿𝜀𝑇,𝑘𝑟𝑖𝑡

𝜇𝐿𝑇
 

(5.9.1.2.5) 

Následně aplikací směšovacích pravidel, Poissonova čísla a Nielsonova vztahu pro kritické příčné 

přetvoření dostáváme konečný vztah: 

 

𝜎𝑃𝑑,𝐿 =
(𝐸𝑓𝑣𝑓𝐸𝑚𝑣𝑚)(1 − 𝑣

𝑓

1
3)𝜀𝑚,𝑘𝑟𝑖𝑡

𝜇𝑓𝑣𝑓 + 𝜇𝑚𝑣𝑚
 

(5.9.1.2.6) 

V případě Mikroprohnutí se smykovou deformací podle obr 72 c platí: 

 
𝜎𝑃𝑑,𝐿 =

𝐺𝑚

1 − 𝑣𝑓
 

(5.9.1.2.7) 

5.9.1.3 Porušení kompozitu příčným tahovým zatížením 

Příčinou tohoto jevu je nejčastěji vysoká koncentrace napětí na rozhraní vlákno-matrice. Jsou li vlákna 

málo pevná, může docházek také k příčnému porušení vláken. Při porušení kompozitu příčným tahem 

pak můžeme pozorovat především následující tři způsoby: 

a) Porušení matrice tahem 

b) Oddělení složek na rozhraní vlákno-matrice 

c) Štěpení vláken 

 

Obr. 73 – Porušení kompozitu příčným tahovým namáháním [64] 

5.9.1.4 Porušení kompozitu příčným tlakovým zatížením 

Matrice je v tomto případě porušována smykovým napětím. Dochází k oddělování složek a štěpení 

vláken. K lomu nejčastěji dochází pod úhlem 45°, tedy v rovině maximálního smykového napětí. Mez 

pevnosti v tlaku je menší, než v tahu. 
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Obr. 74 – Porušení kompozitu příčným tlakovým namáháním [65] 

5.9.1.5 Porušení kompozitu smykovým namáháním 

K porušení kompozitního materiálu v tomto případě dochází smykovým porušením matrice, nebo 

oddělováním složek v kompozitu anebo kombinací obou těchto mechanismů. 

 

Obr. 75 – Porušení kompozitu smykovým namáháním [66] 

5.10 Kritéria vyhodnocování porušení v laminátech 

V případě homogenních izotropních materiálu využíváme dobře známé podmínky pevnosti, jako je 

například Miesses (podmínka hustoty deformační energie potřebné pro změnu tvaru). I pro tyto 

materiály musíme rozlišovat, jedná-li se o křehký, anebo houževnatý materiál. Žádná z podmínek není 

univerzální a tedy v závislosti na typu úlohy a napětí je potřeba správně danou podmínku použít. 

 

Obr. 76 – Namáhání kompozitů [67] 
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Pro kompozitní materiály rozlišujeme na:  

Interaktivní kritéria 

 Kritérium maximálního napěti 

 Kritérium maximální deformace 

Interaktivní kritéria 

 Hillovo kritérium 

 Tsai-Hillovo kritérium 

 Hoffmanovo kritérium 

 Tsai-Wu kritérium 

 Puckovo kritérium 

5.10.1 Neinteraktivní kritéria 

V těchto kritériích není vazba mezi složkami normálových napětí a ani mezi smykovými a normálovým 

složkami napětí. 

5.10.1.1 Kritérium maximálního napěti 

K porušení materiálu dojde, pokud dosáhne některé ze složek napětí v laminátu mezi pevnosti 

(𝜎𝐿, 𝜎𝑇 , 𝜎𝐿𝑇) 

 

Obr. 77 – Složky napětí v laminátu [68] 

5.10.1.2 Kritérium maximální deformace 

K porušení materiálu dojde, pokud některá ze složek poměrné deformace, anebo zkosu dosáhne mezní 

hodnoty deformace. (𝜀𝐿 , 𝜀𝑇 , 𝜀𝐿𝑇) 

5.10.2 Interaktivní kritéria 

Tato kritéria jsou založena na energetickém základě a odstraňují nevýhodu neinteraktivních kritérií, 

kdy neexistuje vazba mezi podmínkami. 

5.10.2.1 Hillovo kritérium 

Von Missesova podmínka pro izotropní materiál s tvarem 
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 1

2
⌊(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)

2
+ (𝜎𝑦𝑦 − 𝜎𝑧𝑧)

2
+ (𝜎𝑧𝑧 − 𝜎𝑥𝑥)

2

+ 6(𝜎𝑦𝑧
2 + 𝜎𝑧𝑥

2 + 𝜎𝑥𝑦
2 )⌋ ≤ 𝜎𝑘

2 

(5.10.2.1.1) 

Je výchozím předpokladem pro Hillovo kritérium, které bylo rozšířeno o podmínku, při které nastane 

porušení materiálu s následujícím tvarem 

 𝐴(𝜎𝑇 − 𝜎𝑇´)
2 + 𝐵(𝜎𝑇´ − 𝜎𝐿)

2 + 𝐶(𝜎𝐿 − 𝜎𝑇)2 + 2𝐷𝜎𝑇𝑇´
2

+ 2𝐸𝜎𝐿𝑇´
2 + 2𝐹𝜎𝐿𝑇

2 = 1 

(5.10.2.1.2) 

Kde složky napětí L, T, T´ jsou v hlavních směrech anizotropie. A, B, C, D, C, E jsou parametry a vyjadřují 

materiálové charakteristiky, které jsou závislé na pevnostech materiálu ve zmíněných směrech L, T, T´ 

a na pevnosti ve smyku. V Hillově podmínce pevnosti je uvažována stejná pevnost materiálu v tahu a 

tlaku. V případě, že 𝜎𝑇´ = 𝜎𝐿𝑇´ = 𝜎𝑇𝑇´ = 0 a tedy za předpokladu rovinné napjatosti v rovině L, T, je 

možné Hillovu podmínku přepsat následovně 

 
(
𝜎𝐿

𝐹𝐿
)
2

+ (
𝜎𝑇

𝐹𝑇
)
2

− (
1

𝐹𝐿
2 +

1

𝐹𝑇
2 −

1

𝐹𝑇´
2 )𝜎𝐿𝜎𝑇 + (

𝜎𝐿𝑇

𝐹𝐿𝑇
)
2

= 1 
(5.10.2.1.3) 

𝐹 jsou pak meze pevnosti v příslušných směrech. 

5.10.2.2 Tsai-Hillovo kritérium 

Tsai zjednodušil Hillovu podmínku pevnosti pro případ jednosměrných kompozitů. Uvažoval 𝐹𝑇 = 𝐹𝑇
´  

poté lze psát 

 
(
𝜎𝐿

𝐹𝐿
)
2

+ (
𝜎𝑇

𝐹𝑇
)
2

+ (
𝜎𝐿𝑇

𝐹𝐿𝑇
)
2

−
𝜎𝐿𝜎𝑇

𝐹𝐿
2 = 1 

(5.10.2.2.1) 

Tato podmínka vyjadřuje uzavřenou plochu. Lze podmínku přepsat do vztahu, aby byla respektována 

různá pevnost v tahu a tlaku, potom je ale plocha porušení nespojitá. 

5.10.2.3 Hoffmanovo kritérium 

Hoffman opět upravoval Hillovo kritérium. Zavedl rozdílná chování materiálu v tahu a tlaku. K porušení 

materiálu dojde za splnění podmínky 

 𝐵1(𝜎𝑇 − 𝜎𝑇´)
2 + 𝐵2(𝜎𝑇´ − 𝜎𝐿)

2 + 𝐵3(𝜎𝐿 − 𝜎𝑇)2 + 𝐵4𝜎𝐿 + 𝐵5𝜎𝑇

+ 𝐵6𝜎𝑇´ + 𝐵7𝜎𝑇𝑇´
2 + 𝐵8𝜎𝐿𝑇´

2 + 𝐵9𝜎𝐿𝑇
2 = 1 

(5.10.2.3.1) 

Konstanty B jsou materiálové konstanty. Pro případ rovinné napjatosti v rovině L, T lze Hoffmanovu 

podmínku pevnosti zasat jako  
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 𝜎𝐿
2

𝐹𝐿𝑡𝐹𝐿𝑐
+

𝜎𝑇
2

𝐹𝑇𝑡𝐹𝑇𝑐
−

𝜎𝐿𝜎𝑇

𝐹𝐿𝑡𝐹𝐿𝑐
+

𝐹𝐿𝑐 − 𝐹𝐿𝑡

𝐹𝐿𝑡𝐹𝐿𝑐
𝜎𝐿 +

𝐹𝑇𝑐 − 𝐹𝑇𝑡

𝐹𝑇𝑡𝐹𝑇𝑐
𝜎𝑇 +

𝜎𝐿𝑇
2

𝐹𝐿𝑇
2 = 1 

(5.10.2.3.2) 

5.10.2.4 Tsai-Wu kritérium 

Tsai a Wu navrhli polynom, kde vycházeli z předpokladu, že plocha poškození bude obsahovat pouze 

složky napětí, nikoliv deformace. Sestavili podmínku ve tvaru  

 𝑓𝑖𝜎𝑖+𝑓𝑖𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗 = 1 (5.10.2.4.1) 

Nejčastěji se tak podmínka Tsai-Wu pro rovinnou napjatost používá ve tvaru 

 
(

1

𝐹𝐿𝑡
−

1

𝐹𝐿𝑐
)𝜎𝐿 + (

1
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∗

𝜎𝐿𝜎𝑇

𝐹𝐿𝑡𝐹𝐿𝑐
= 1 

(5.10.2.4.4) 

5.10.2.5 Puckovo kritérium 

Toto kritérium nejprve rozdělíme na dvě oblasti 

a) Kritérium pro porušení vláken 

b) Kritérium pro porušení mezi vlákny 

Pro variantu a) platí: 

Jednosměrný kompozit, ve kterém je vlivem namáhání obecná prostorová napjatost taková, že 𝜎𝐿 je 

napětí ve směru vlákna. Pak poškození nastane, když 

 𝜎𝑓𝐿 = 𝐹𝑓𝐿  pro 𝜎𝑓𝐿 ≥ 0 (5.10.2.5.1) 

 𝜎𝑓𝐿 = −𝐹𝑓𝑐 pro 𝜎𝑓𝐿 < 0 (5.10.2.5.2) 

Kde 𝐹𝑓𝐿 , 𝐹𝑓𝑐 jsou pevnosti vlákna v tahu a tlaku a 𝜎𝑓𝐿 je napětí ve vlákně ve směru vlákna. 

𝐹𝑓𝑡 může být považováno jako tahová pevnost vlákna, ale 𝐹𝑓𝑐 obvykle není skutečná pevnost v tlaku, 

protože při 𝜎𝑓𝐿 < 0 se projevuje nestabilita vláken v matrici. Podmínka pro porušení vlákna při 

kombinovaném namáhání od složek 𝜎𝑓𝐿 a 𝜎𝑓𝑇 je 

 1

𝐹𝜖𝐿𝑡
(𝜀𝐿 +

𝑣𝑓𝐿𝑇

𝐸𝑓𝐿
𝑚𝜎𝑓𝜎𝑇) = 1 pro (….) >0 (5.10.2.5.3) 

 1

𝐹𝜖𝐿𝑐
(𝜀𝐿 +

𝑣𝑓𝐿𝑇

𝐸𝑓𝐿
𝑚𝜎𝑓𝜎𝑇) = −1 pro (….) <0 (5.10.2.5.4) 

Kde  

𝐹𝜖𝐿𝑡 , 𝐹𝜖𝐿𝑐  jsou mezní tahová a tlaková deformace v podélném směru 
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𝜀𝐿   je poměrné prodloužení laminy v podélném směru od zatížení působící v stejném 

směru 

𝑣𝑓𝐿𝑇   je Poissonovo číslo vlákna 

𝐸𝑓𝐿    je modul pružnosti vlákna v tahu 

𝜎𝑇   je napětí laminy v příčném směru 

𝑚𝜎𝑓   je koeficient zahrnující účinek zvýšení napětí vznikající vlivem rozdílných modulů 

pružnosti vlákna a matrice 

Pro variantu b) platí: 

Z experimentálních poznatků na laminátových strukturách z uhlíkových, anebo skelných vláken 

s epoxidovou matricí ukázaly, že se vrstvy při lomu chovají velmi křehce. Při poškození mezi vlákny je 

tato vlastnost zvláště zjevná. Vezmeme li v úvahu, že většina kritérií vycházela z von Missesovy 

podmínky pro plasticitu, která se používá pro tvárný materiál, je tato skutečnost zajímavá. Nicméně 

Puck uvažuje, že lom je tvořen hlavně napětím, které působí v místě porušení. Na obrázku 78 je 

znázorněna prostorová napjatost 𝜎𝐿 ,  𝜎𝑇 , 𝜎𝑇´, 𝜎𝑇𝑇´, 𝜎𝐿𝑇´, 𝜎𝐿𝑇 v souřadném systému O (L, T, T´) a šikmá 

lomová plocha. Napětí působící v rovině lomu jsou 𝜎𝑛, 𝜎𝑛𝑡, 𝜎𝑛𝑙 

 

 

Obr. 78 – Model pro Puckovo kritérium porušení [69] 

Puck zavedl následující značení pro napětí: 
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𝜎𝑛 ∼ 𝜎⊥  je příčné napětí 

𝜎𝑛𝑡 ∼ 𝜎⊥⊥  je příčné smykové napětí 

𝜎𝑛𝑙 ∼ 𝜎⊥∥  je podélné smykové napětí 

Když v rovině působí příčné tahové napětí 𝜎𝑛 > 0 společně s napětími 𝜎𝑛𝑡 a 𝜎𝑛𝑙, definoval Puck 

podmínku pevnosti ve tvaru  

 
(

𝜎𝑛

𝑅⊥
(+)𝐴

)

2

+ (
𝜎𝑛

𝑅⊥⊥
𝐴 )

2

+ (
𝜎𝑛

𝑅⊥∥
𝐴 )

2

= 1 
(5.10.2.5.5) 

Kde 𝑅𝐴  je lomový odpor roviny A při namáhání jedním napětím působícím v této rovině. To 

znamená, že 

𝑅⊥
(+)𝐴

   je lomový odpor roviny A namáhané příčně tahovým napětím ležícím v této rovině 

𝑅⊥
(−)𝐴

   je lomový odpor roviny A namáhané příčně tlakovým napětím ležícím v této rovině 

𝑅⊥⊥
𝐴    je lomový odpor roviny A namáhané příčně příčným smykovým napětím ležícím v této 

rovině 

𝑅⊥∥
𝐴    je lomový odpor roviny A namáhané příčně podélným smykovým napětím ležícím 

v této rovině 
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6 Analýza 

Pro výpočet bylo zvoleno několik kritických stavů, které bylo potřeba analyzovat. 

Název Aplikovaná síla [kN] Zátěžný stav 

Tříbodý ohyb 8,2 

 
Přípojné body – 
varianta 1 

18 

 
Přípojné body – 
varianta 2 

1 

 

Torzní tuhost 1 

Převrácení vozu 30 

 
Boční náraz 15 

 
Tab. 9 – Zátěžné stavy 
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6.1 Výpočetní model 

Pro výpočet uhlíkových skořepin se použil program od firmy Altair HyperWorks. Jako řešič byl použit 

Optistruct. Výpočetní model uvažoval monokok, k němu přes vazbu RBE2 byl připojen zadní rám, jehož 

součástí byl virtuálně vytvořený motor s hmotností 55kg. Kinematika náprav, která je v monokoku 

přesně odpovídá kinematice vozu. Na vytvoření ramen byly použity jednorozměrné prvky typu CBEAM. 

Model byl uchycen za spodní úchytné body těhlice. Přední náprava byla vetknutá s odebranými posuvy 

ve směru X, Y, Z. Zadní náprava byla na posuvné vazbě, kde byl umožněn posuv v podélném směru jízdy 

auta X. 

 

 

Obr. 80 – Výpočetní model v programu HyperWorks 

6.2 Materiálová analýza 

Na základě mnoha let vývoje a testování vlastních vzorků má CTU CarTech obsáhlou databázi 

materiálových vlastností různý typů materiálu. Pro přehlednost můžeme vidět v tabulce 10 

materiálové vlastnosti použité ve výpočtovém modelu pro tuto diplomovou práci. 
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Tab. 10 – Materiálové vlastnosti 

6.3 Tříbodý ohyb 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, při návrhu monokoku je nutné vyrobit a otestovat velké 

množství vzorků. Predikci chování vzorků lze udělat v HyperWorks a tím snížit potřebné množství 

skutečných vzorků a dopředu vyloučit naprosto nevyhovující varianty. Tento test reprezentuje 

skutečnou část monokoku a tedy její výsek. Tolik skladeb kompozitního materiálu, kolik se v realitě 

použije v samotném monokoku, musí projít i všemi ověřovacími testy. Nejjednodušší možností by bylo 

monokok vyrobit pouze s jedním druhem skladby, to by ale znamenalo monokok předimenzovat a 

celou skořepinu dimenzovat na nejvyšší zatížení, které se objevuje jen někde. Tato cesta pochopitelně 

není cíl a tak je na monokoku týmu CTU CarTech použito větší množství skladeb laminátu. Naše interní 

označování stojí na jednoduchém principu například: 

5CK  

5 – značí počet vrstev na jedné straně symetrického balancovaného laminátu 

C – značí použitý materiál v první horní vrstvě vzorku 

K – značí pozici Kevlaru použitého v dalších vrstvách a jejich počet 

 

Obr. 81 – Kompozitní skladby použité při výpočtu 
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Skladbu materiálu, jeho orientaci a tloušťku pak můžeme vidět přímo v HyperWorks. 

 

Obr. 82 – Reprezentace vzorku pro výpočet 

6.3.1 Zátěžný stav 

Zátěžný stav je definován pravidly Formula Student. Podpory panelu od sebe musí být vzdáleny alespoň 

400mm a zatěžování je prováděno přes válec o rádiusu 50mm. V tomto případě jsem válec nahradil 

RBE3 vazbou. Panel je dlouhý 550 mm. Síla působí přesně v polovině panelu a tedy i podpor. Laminát 

je definován jako symetrický balancovaný. V následujícím případě bylo aplikováno zatížení 8,2 kN. 

Přesně takové, při jakém byl reálný vzorek porušen. Jak je vidět ve vyhodnocení, K porušení došlo i 

v tomto případě. Je důležité zmínit, že skladba na následujících obrázcích je pouze reprezentativní 

zobrazení programu HyperWorks. Samotné zadávání skladby probíhá parametricky a zobrazení tak 

neodpovídá přesnému výpočetnímu modelu. 

 

 

Obr. 83 – Zátěžný stav v programu HyperWorks 
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6.3.2 Vyhodnocení 

Byla sledována dvě kritéria porušení. Prvním kritériem bylo maximální relativní prodloužení vlákna ε, 

které bylo porovnáno s hodnotou, kterou uvádí výrobce prepregů. Druhým kritériem porušení pak bylo 

maximální napětí v připraveném vzorku, toto kritérium pak sloužilo jako kontrola při prasknutí 

testovaného vzorku. Limitní hodnotou pro první kritérium ε je hodnota 0.5% poměrného prodloužení 

vlákna, tedy v absolutních číslech 5 ∙ 10−3. 

 

 

Obr. 84 – Zobrazení poměrného prodloužení v první vrstvě v simulovaném vzorku, 0,54% maximum 

 

Obr. 85 – Zobrazení napětí v simulovaném vzorku, 303 MPa maximum 

 

 

Obr. 86 – Zobrazení poměrného prodloužení v poslední vrstvě v simulovaném vzorku, maximum 0,08% 
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OHYB Porušení 5CK 4CK 3CK 5KK 4KK 3KK 

Výpočet Síla [kN] 8,29 7,52 6,63 7,2 6,1 4,9 

 Prodloužení [%] 0,55 0,57 0,53 0,52 0,55 0,5 

Experiment Síla [kN] 8,25 7,45 6,6 7,1 5,9 4,8 

 Prodloužení [%] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Tab. 11 – Zátěžný stav v programu HyperWorks 

6.4 Analýza přípojných bodů 

Aby nedošlo k poruše na bodech, kde dochází k připojení zavěšení k monokoku. Byl proveden iterační 

výpočet pro nalezení vhodné skladby v tomto místě. Spojení ramen a monokoku bylo nastaveno 

vazbou RBE3. 

 

Obr. 87 – Model přípojných bodů monokoku v programu HyperWorks 

6.4.1 Zátěžný stav 1 

Obrázek 88 představuje nejhorší možný případ zatížení. Tedy maximální sílu působící v na přední dolní 

uchycení ramene přenásobenou dynamickým koeficientem 3. Zadávaná síla je rovna 18kN. Přípojné 

body monokoku byly navíc vyztuženy dvěma vrstvami uhlíkové tkaniny SIGAPREG a jednou vrstvou 

Aramidové tkaniny. 
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Obr. 88 – Zátěžný stav pro simulaci úchytných bodů 

 

Obr. 89 – Aplikovaná síla pro simulaci úchytných bodů 

6.4.2 Vyhodnocení 

Z obrázku je patrné, že maximální prodloužení uhlíkového vlákna je v tomto případě 1,5 ∙ 10−3. Při 

tomto zátěžní nedojde k porušení kompozitu, neboť kritické poměrné prodloužení je 0,5% tj. 5 ∙ 10−3. 
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Obr. 90 – Poměrné prodloužení, maximum 0,15% 

Maximální přípustné napětí je 380 MPa. Zatím co v nejvíce zatěžovaném místě se podle výpočtů 

nachází 105 MPa.  

 

Obr. 91 – Napětí v okolí úchytných bodů, maximum 105 MPa. 

6.4.3 Zátěžný stav 2 

Přípojná místa mezi rámem a monokokem jsou aproximována vazbou RBE2. Nejedná se tak tedy o 

přesnou reprezentaci šroubového spoje. Vůz byl zatížen silovou dvojící 1kN. 
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Obr. 92 – Zátěžný stav pro simulaci úchytných bodů 

6.4.4 Vyhodnocení 

Nejvíce namáhavým místem při kroucení vozu se tak stává přechod monokoku v místě palubní desky 

a také inzert ve spodním rohu monokoku. Maximální prodloužení je v tomto zátěžném stavu 0,08% a 

maximální napětí pak 56,4 MPa. 

 

 

 

Obr. 93 – Napětí v zatíženém stavu, maximum 56,4 MPa 
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Obr. 94 - Poměrné prodloužení v zatíženém stavu, maximum 0,08% 

6.5 Analýza torzní tuhosti 

Hodnota torzní tuhosti vozu vychází z požadavků na dynamiku vozidla a je to funkcí hmotnosti vozu, 

tuhosti zavěšení a také rozměrů zavěšení. Nelze přesně určit, jaká tuhost karoserie už je dostatečná. 

V literatuře The Effect of Chassis Stiffness on Race Car handling Balance se můžeme dočíst, že 

dostačující tuhost karoserie by měla být alespoň 4 násobek klopné tuhosti zavěšení. Z následujícího 

předpokladu vychází předpokládaná tuhost karoserie okolo 3000Nm/°. K výpočtům torzní tuhosti byl 

opět použit HyperWorks. Předpokladem pro výpočet bylo, že se kompozitní monokok chová jako 

skořepina v oblasti malých deformací. Model byl vysíťován 2D elementy jak čtvercového, tak 

trojúhelníkového typu. Jako vlákno byl použit pre-preg od firmy SGL SIGAPREG CW 200 E423 

s epoxidovou pryskyřicí a poměrem pryskyřice k vláknům 45%. Jako jádro byla použita strukturální 

pěna od firmy Evonik Rohacell WF 110. Vypočtená tuhost vychází 3400 Nm/°. 

 

Tab. 12 – Porovnání torzních tuhostí 

6.5.1 Zátěžný stav 

Zátěžný stav byl podobný jako při testování přípojných bodů.  

Typ vozu Hmotnost karoserie[kg] Tuhost[Nm/°] Specifická tuhost [Nm/°/kg]

FSAE vůz s rámem - nízká tuhost 20 950 47,50

FS.04 - rám 26 2400 92,31

FS.10 - monokok 25 3400 136,00
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Obr. 95 – Zátěžný stav pro simulaci torzní tuhosti 

6.5.2 Vyhodnocení 

Vidíme, že maximální posuv je 2,66 mm při působení silové dvojice 1kN v místě těhlice vozu.  

 

 

Obr. 96 – Posuv sestavy při předepsaném zatížení 
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Obr. 97 – Posuv sestavy při předepsaném zatížení 

6.6 Analýza převrácení vozu 

Toto je extrémní případ, ke kterému jednou při závodech Formula Student došlo a to tak, že vůz 

spadnul z testovací stolice při zkoušce náklonu během technické přejímky.  

6.6.1 Zátěžný stav 

Působiště síly je v místě spojení 6 ti bodových pásů a tedy v místě, kde je ukotven pilot. Zátěžná síla je 

30kN, tedy 10 ti násobek hmotnosti vozu s pilotem. 

 

Obr. 98 – Zátěžný stav při převrácení vozu 
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6.6.2 Vyhodnocení 

Můžeme vidět, že dojde k poměrně velké deformaci hlavního ochranného oblouku, necelých 5mm. 

Dále můžeme pozorovat napětí 317 MPa v místě uchycení rámu s monokokem. Poměrné prodloužení 

je 0,49% to už je hraniční hodnota porušení vláken. Pravděpodobně by došlo na některých místech 

k fatálnímu poškození vozu. Nicméně vůz by toto zatížení zvládnul pohltit a pilot by byl v pořádku. 

 

Obr. 99 – Posuv soustavy při převrácení vozu 

 

 

Obr. 100 – Poměrné prodloužení kompozitních vláken při převrácení vozu, maximum 0,49% 
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Obr. 101 – Napětí v kompozitu při převrácení vozu, maximum 318 MPa 

6.7 Boční náraz 

Boční struktura vozu je přímo navržena za účelem pohlcení nárazu a pravidly je dána síla, kterou musí 

vydržet. Tomu odpovídá i zátěžný stav. Plocha aplikace síly je dána rozměrem deformačního členu 

každého vozu, který je také stanoven pravidly. 

6.7.1 Zátěžný stav 

 

Obr. 102 – Zátěžný stav při bočním nárazu 
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6.7.2 Vyhodnocení 
Vůz by tuto situaci vydržel s bezpečností 1,88. Při takovém nárazu by pochopitelně došlo k poškození 

mnoha součástí vozu, avšak pilot by byl ochráněn. 

 

 

Obr. 103 – Poměrné prodloužení při bočním nárazu, maximum 0,27% 

 

 

Obr. 104 – Poměrné prodloužení při bočním nárazu, maximum 0,27% 

6.8 Optimalizace skladby 

Po topologické optimalizaci dílů z izotropních materiálů je následným logickým krokem optimalizace 

dílů z anizotropních materiálů. V případě definovaných zátěžných stavů je možné v řešiči Optistruct 
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spočítat optimalizovanou skladbu pro kompozitní díl. S touto výpočetní metodou jsme v CTU CarTech 

na začátku vývoje a proto byla použita jen okrajově. 

 

Obr. 105 – Určení tloušťky laminátu pomocí optimalizace 

       

Obr. 106 – Vrstva po úhlem 0° a 45° a jejich optimalizace 

7 Testování 

7.1 Testování vzorků podle pravidel Formula Student 

Pokud jsou kompozitní materiály použity pro jakoukoli část primární konstrukce, nebo na obal baterie, 

musí tým splnit následující podmínky: 

 Vyrobit a otestovat zkušební panel o rozměrech 275 mm * 500mm, který má stejnou 

skladbu, konstrukci a výrobní technologii, jaká je použitá na výsledném laminátu. Z boku 

panelu musí být viditelné jádro. 

 Provést 3 - bodý ohybový test vzorku 

 Pevnost a tuhost laminátu musí být vypočítána v SESu (Tabulka strukturální ekvivalence) 

 Boční nárazová zóna (side impact) se musí rovnat alespoň dvěma ocelovým trubkám. 
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 Vzdálenost mezi podpěrami alespoň 400 mm. 

 Síla aplikovaná na panel musí být přes válec o rádiusu 50mm 

 Aplikované silové zatížení musí být širší, než je šířka vzorku 

 Střihová zkouška musí být provedena válečkem s průměrem 25mm a vzorkem laminátu o 

rozměrech alespoň 100 mm x 100 mm. 

 
 

7.2 Ohybové zkoušky 

Bohužel ČVUT nevlastní zkušební zařízení, na kterém by se daly zkoušet vzorky o velikosti, kterou 

udávají pravidla. Proto nám bylo organizátory soutěže povoleno postavit vzorky menší. Se zkouškami 

nám velmi pomohl Ing. Doubrava z oboru pružnosti. Testy byly prováděny na stroji firmy Thüringer 

Industriewerk Rauenstein FPZ 100/1. Vždy jde ve výsledku o to, aby laminát vydržel více, než počet 

předepsaných ocelových trubek. 

  

Obr. 107 – Ohybová zkouška ocelových tyčí 

Jako první je potřeba změřit trubky, které vyžadují pravidla jako ekvivalenci k jednotlivým laminátovým 

vzorkům. Tato data jsou pak porovnávána s laminátem pro jejich ekvivalenci. 
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Obr. 108 – Schéma zatěžování[]    Obr. 109 – Ohybová zkouška kompozitu 

 

 

Z grafu 6 lze pozorovat jednu z nevýhodných vlastností kompozitu, k porušení laminátu dochází náhle. 

Nelze tedy pozorovat podobnou křivku jako v případě izotropního materiálu, ale selhání nastává 

okamžitě bez předchozích projevů. K porušení vzorku došlo při síle 8,294 kN.  

 

 

Graf. 6 – Závislost zatížení na posuvu kompozitního panelu 

Následně je potřeba získaná data zprocesovat a vyhodnotit. K tomu slouží excelový dokument zvaný 

SES (Structural Equivalency Spreadsheet). První je vypočítán gradient a to z lineární aproximace 

naměřené křivky. Výsledný gradient musí být vyšší, než gradient naměřených ocelových trubek. Poté 

musí být zadána maximální síla, kterou vzorek vydržel a absorbovaná energie. Obě dvě tyto hodnoty 

musí být opět vyšší, než hodnoty z referenčních trubek. Na základě těchto parametrů excel dopočítá 

moment setrvačnosti panelu, Youngův modul a mez pevnosti potahů laminátu. Tento výpočet je 

potřeba zhotovit pro všechny typy skladeb v monokoku. 
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Obr. 110 – Ukázka výpočtu ekvivalence panelu vůči ocelovým trubkám v SESu 

7.3 Střihové zkoušky 

Podobně jako prokázání ohybových vlastností, je nutné prokázat střihové vlastnosti. V části zabírající 

se pravidly již byly zmíněny síly, které musí laminát vydržet při střihové zkoušce.  

 

Obr. 111 – Střihová zkouška   Graf. 7 – Střihová zkouška 

 

 

Obr. 112 – Ukázka výpočtu ekvivalence panelu 
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Figure 2: Load Deflection Curve

Enter values for force at first and second peak (see guidance notes)

(Determines Shear Strength for T3.33)

Enter details of skin thickness

Shear strength of skin, used for attachment calcs where appropriate

t (mm)

Peak 2 (N) PASS10580

σshear (Mpa) 90,7

ymax (N) 7124

1,00

HBM_CATMAN_DATAFILE_40 

 

31.10.2016 

14:28 

CHANNELS: 3 

SEPARATOR: 9 

MAXLINES: 3141                

 

Time  1 - default sample rate CH=1 sila CH=2 posuv CH=3 

s kN mm 

31.10.2016-14:28 31.10.2016-14:28 31.10.2016-14:28 

   

T0 =16.10.31 14:22:15 T0 =16.10.31 14:22:15 T0 =16.10.31 14:22:15 

dt =100 ms dt =100 ms dt =100 ms 

CH 0 CH 0 CH 1 

Serial No. (Electronics / CP)Not available Serial No. (Electronics / CP)Not available Serial 

No. (Electronics / CP)Not available 

Not available ID=0 SR30 600 Hz (base) ID=5057 SR30 600 Hz (base) ID=5057 

Not available ID=0 Not available ID=0 Not available ID=0 

Not available ID=0 DC Voltage ID=420 DC Voltage ID=420 

x1=0 y1=0;x2=0 y2=0 x1=0 y1=0;x2=0 y2=0 x1=0 y1=0;x2=0 y2=0 

         (Electr.) V        (Electr.) V        (Electr.) 

         (Engin.)          (Engin.)          (Engin.) 

0  Nominal value 10  Nominal value 50  Nominal value 

Not available ID=0 Not available ID=0 Not available ID=0 

Scaling = Engineering units ID=0 Scaling = Electrical units ID=1 Scaling = Electrical units ID=1 

Not available ID=0 Unknown ID=20000 Unknown ID=20000 

Filter = Not available ID=0 Filter = Butterworth lowpass ID=141 Filter = Butterworth lowpass 

ID=141 

fg = Not available ID=0 fg = 1 Hz ID=927 fg = 1 Hz ID=927 

0  Zero 0  Zero 0  Zero 

0  Tare 0  Tare 0  Tare 
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8 Měření 

8.1 Měření torzní tuhosti 

Toto měření provedl kolega Robert Cavos ve své bakalářské práci včetně vyhodnocení. Zde uvádím 

výtah z jeho práce, neboť jsem přesvědčen, že je to vhodné ke komplexnosti této práce.  

Prvně byl vytvořen přípravek, který fixoval zadní nápravu vozu a přední nápravě dovoloval otáčení 

kolem své osy. Postupně byl konec přípravu zatěžován závažími o hmotnosti 12kg a snímána 

úchylkoměry hodnota posuvu, která byla poté přepočítaná na natočení. 

   

Obr. 113 – Vůz v přípravku   Obr. 114 – Přípravek v 3D programu[70] 

 

Z výsledku je vidět, že se naměřená tuhost vozu po celé sezóně liší od tuhosti vypočítané. V čemž 

pozorujeme několik příčin, hlavní je únava materiálu vozu po celé sezóně, nedokonalá výroba a chyba 

měření. 

 

Tab. 13 – Výsledky měření[71] 

Vůz FS.10

Datum měření 24.05.18

Číslo měření 22

Rameno zatížení 1200 mm

Zatížena strana Pravá

Místo měření přední část jekl_nos (750 mm) 750

Místo měření zadní část jekl_konec(445 mm) 445

Hmotnost závaží [kg] Přední část [mm] Zadní část [mm] α [deg] β [deg] Φ [deg] Krouticí moment [Nm] T.tuhost [Nm/deg] Průměrná tuhost [Nm/deg]

12 1,61 0,4 0,12 0,05 0,07 141,26 1975,92 2981,28

24 3,34 0,98 0,26 0,13 0,13 282,53 2190,54

36 5,07 1,74 0,39 0,22 0,16 423,79 2595,46

48 7 2,86 0,53 0,37 0,17 565,06 3393,48

60 9,02 4,18 0,69 0,54 0,15 706,32 4681,78

48 7,82 3,76 0,60 0,48 0,11 565,06 4988,28

36 6,15 2,68 0,47 0,35 0,12 423,79 3396,94

24 4,31 1,5 0,33 0,19 0,14 282,53 2075,50

12 2,79 0,94 0,21 0,12 0,09 141,26 1533,64
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9 Výroba 

9.1 Výroba zkušebních vzorků. 

Společně s kolegou Filipem Tomaschem jsme ve firmě LA Composites vyráběli všechny potřebné vzorky 

pro testování monokoku. Dohromady jsme na přípravu monokoku museli vyrobit desítky vzorků, 

některé tak komplexní, že nám jejich výroba zabrala týdny. Vzorky byly skládány a vyráběny 

v kontrolovaném prostředí čisté místnost, následně vypékány v autoklávu a testovány v laboratořích 

oboru pevnosti a pružnosti ČVUT.  

    

Obr. 115 – Laminace vzorků   Obr. 116 – Vzorky před vytvrzením v autoklávu 

 

9.2 Výroba uhlíkových forem 

Jako první krok bylo nutné nechat obrobit pozitivní formu, která reprezentuje skutečný tvar monokoku. 

Byl použit materiál RakuTool MB0601. Jako dělící roviny byla použita 20mm silná voděodolná hlazená 

překližka. Na obrázku 117 můžeme vidět formu na spodní dvě čtvrtiny monokoku. Do formy byly při 

výrobě vyfrézovány díry na středění obou čtvrtin vůči sobě a zároveň vyfrézovány díry pro kolíčky, na 

které budou později ve formě napozicovány inzerty. Poté byla celá sestava nalakována. 
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Obr. 117 – Dvě čtvrtiny formy s dělícími rovinami   Obr. 118 – Nalakované formy 

Poté byly na formě vytvořeny okraje z plastové hmoty, což usnadnilo manipulaci s výslednou formou, 

která neměla ostré okraje. První vrstva tvoření uhlíkové formy je nanesení GelCoatu. Jedná se materiál, 

který zajišťuje vysokou kvalitu povrchu formy. Poté byla položena první vrstva jemné skelné tkaniny 

s hustotou 100g/m2. Tato jemná vrstva zabraňuje prokreslení textury vláken do samotné formy.  

   

Obr. 119 – Aplikace gelcoatu    Obr. 120 – První vrstvy formy 

Následně jsou položeny 3-4 vrstvy 600g uhlíkové tkaniny a prosyceny pryskyřicí a poté vloženy do pytle 

a zavakuovány. V tomto stavu jsou ponechané 12 hodin a poté je nutné přidat další vrstvy a postup 

opakovat, dokud není výsledná forma hotová.  

 

   

Obr. 121 – Zavakuovaná forma    Obr. 122 – Výsledný povrch formy 

Výsledkem je pak forma s velmi dobrými vlastnostmi, stejnou tepelnou roztažností, jako do ní 

laminovaný monokok a dobrým povrchem. Hmotnost výsledné formy je 28kg. 
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Obr. 123 – Hotová forma 

9.3 Výroba monokoku 

Před samotnou výrobou je nutné udělat několik kroků. První krokem je vyřezání inzertů do monokoku 

vodním paprskem z materiálu Ertalon PA66. Následně je nutné nechat na speciálním plotru vyřezat 

později pokládané nástřihy uhlíkové tkaniny. Jako poslední krok je pak potřeba připravit přední 

hliníkový ochranný oblouk, který se zalaminovává do monokoku a zároveň nařezat a přesně připravit 

pěnu, která slouží jako jádro monokoku. Zavedenou konvencí je, že vrstva uhlíkové tkaniny by neměla 

přecházet přes více než dva rádiusy.  

    

Obr. 124 – Pěnová jádra    Obr. 125 – Pěna s inzerty 

Jako první byly položeny takzvané pohledové vrstvy, které zaručují bezvadný vzhled a dotlačení 

viditelných vrstev monokoku. Následně jsou položeny vnitřní vrstvy, na ně pak pěnové jádro a nakonec 

i vnitřní krycí vrstvy. Viditelné jsou teflonové kolíčky, na které jsou pozicovány úchytné body 

v monokoku. Monokok samotný byl laminován jako jeden celek, nikoliv ze dvou půlek a poté slepen. 

Na citlivá místa byla přidána foliové lepidlo, které zajišťuje lepší kontakt mezi pěnou, inzertem a 

samotným uhlíkovým vláknem.   
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Obr. 126 – Skladba prvních vrstev   Obr. 127 – Skladba dalších vrstev včetně lepidla 

Monokok byl mezi každou vrstvou mezioperačně vakuován a během výroby 3x vytvrzován v autoklávu 

při tlaku 3 až 6 barů. 

     

Obr. 128 – Úprava vakuovacího pytle    Obr. 129 – Vytvrzený monokok v autoklavu 

Hotový monokok vytažený z formy už nevyžaduje žádnou další úpravu. Kvůli úspoře hmotnosti 

monokok není ani nalakován. Výsledná hmotnost monokoku činí 16 kg. 

 

Obr. 130 – Finální monokok 
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10 Závěr 

Závěrem lze říci, že monokok byl konstrukčně navržen v programu CATIA V6, podařilo se zastavět 

všechny komponenty vozu do velmi kompaktního celku. Byly stanoveny zátěžné stavy, jak provozní, 

tak pevnostní. Dimenzování a pevnostní výpočty provedeny  řešičem OptiStruct v programu 

HyperWorks, stejně tak řešičem OptiStruct byla zkoušena optimalizace skladby. Následně byla 

navržena skladba a výrobní postup testovacích vzorků, které byly vyrobeny v LA Composites a 

otestované v laboratořích ústavu pružnosti a pevnosti. Poté už nic nebránilo samotné výrobě forem a 

následně monokoku, který byl taktéž vyroben v prostorách CTU CarTech a LA Composites a absolvoval 

celou sezónu na závodním voze.  

Pochopitelným problémem jest, že se vždy testoval pouze jeden vzorek s konkrétní skladbou, pro 

přesnější určení vlastností kompozitu by bylo vhodné testovat sadu 3-6 vzorků od jednoho typu.  

Z následného měření torzní tuhosti vyplívá, že na konci sezóny byla torzní tuhost monokoku 2981 

Nm/°, zatímco vypočítaná byla 3400 Nm/°. Jednak roli může hrát výrobní proces a jednak také 

celosezónní provoz, který měl vůz za sebou. V tabulce 14 je pak shrnutí simulovaných případů zatížení 

a jejich dopočítaná bezpečnost. 

Název Aplikovaná síla [kN] Prodloužení[%] Bezpečnost 

Tříbodý ohyb 8,2 0,5 - 

Přípojné body – varianta 1 18 0,15 3,3 

Přípojné body – varianta 2 1 0,082 6,1 

Torzní tuhosti 1 0,082 6,1 

Převrácení vozu 30 0,5 1 

Boční náraz 15 0,26 1,88 

Tab. 14 – simulované vzorky 

Další tabulka 15 pak ukazuje otestovanou sérii vzorků vloženou do SESu a vypočítanou nutnou 

absorbovanou energii ocelových trubek a skutečnou absorbovanou energie testovaného laminátu. 

Název Min. abs. energie Skut. abs. energie σ střih σ tah Bezpečnost 

Boční nárazová zóna 
(Side Impact) 

1760 5240 90 380 2,97 

Přední nárazová 
přepážka (Bulkhead) 

1170 2168 90 380 1,85 

Podpora přední 
nárazové přepážky 
(FBHS) 

1380 4180 110 427 3 

Zadní uchycení pásů 
 (Shoulder Harness) 

798 3010 110 427 3,77 

Podpora předního 
oblouku (FHB) 

586 1710 110 427 2,91 

Tab. 15 – zkoušené vzorky v SESu 
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Konečný monokok byl vyroben s týdenním zpožděním oproti harmonogramu. Což vzhledem k tomu, 

že vývoj a výroba monokoku celkem zabraly přibližně 30 týdnů, hodnotíme jako dobré. Během provozu 

se objevilo několik problémů, jednou se nám podařilo v monokoku při vytvrzování zapomenout 

voskovaný papír a tak část jedné vrstvy o rozměrech 20x10cm byla špatně spojená s jinými vrstvami, 

což jsme vyřešili aplikací lepidla. Dalším problémem byla postupná delaminace okolo úchytů zavěšení, 

což jsme opět řešili injektáží lepidla dovnitř skořepiny a většími podložkami zevnitř monokoku. Jako 

poměrně problematické bylo ustavovat přední ochranný oblouk pouze pomocí jednoduchého měření 

uvnitř monokoku, což se nakonec neosvědčilo a tento způsob zapříčinil vychýlení oblouku o přibližně 

3mm v bodech, kde se připojovalo řízení, naštěstí řízení počítalo s možnou nepřesností a umožňovalo 

tuto vůli pokrýt, nicméně v budoucnu už toto uchycení nebude spoléhat na přední oblouk, ale bude 

uchyceno přímo do monokoku. 

 

Obr. 131 – FS. 10 vůz CTU CarTech 

Zkušenosti získané během vývoje, testování a výroby monokoku diskutovaného v této diplomové práci 

jsme se v CarTechu rozhodli využít pro novou generaci monokoku, pro příští sezónu. Myslíme, že se 

nám podařilo zvládnout tepelnou ochranu zadní části monokoku a tak si ho můžeme dovolit 

protáhnout více dozadu. Tato změna nám umožní dosáhnout vyšší tuhosti, nižší hmotnosti a lepší 

zástavby, neboť hlavní oblouk bude napevno přichycen do monokoku a oddělitelná bude pouze zadní 

část rámu, která ovšem nemusí splňovat tak přísná pravidla, jako hlavní oblouk, může být tedy lehčí. 

Nový monokok byl navržen s ohledem na lepší aerodynamiku, proto celá tlumící jednotka bude ukryta 

uvnitř monokoku, aby byly tvary co nejčistší. 
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Obr. 132 – Budoucí monokok týmu CTU CarTech 
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