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1. Úvod 

Kompozitní materiály jsou v současnosti stále používanějšími materiály. Je tomu 

tak z důvodu jejich dobrých mechanických vlastností, které především v kombinaci 

s jejich nízkou hmotností tvoří vhodnou alternativu pro kovové materiály. Kompozitní 

součásti se stále častěji objevují i u pohyblivých součástí strojů, například u hřídelů. 

Cílem této práce je MKP analýza ocelového hřídele převodovky a následná 

analýza jeho hybridní varianty, tedy kompozitního hřídele s ocelovými komponenty. 

Analyzovaný hřídel je navrhovaným prototypem části hřídele pětistupňové převodovky 

od firmy ŠKODA AUTO a.s. V první části jsem se zaměřil na kompozitní materiály, 

konkrétně na jejich vlastnosti a výrobní technologie, druhou část jsem věnoval metodě 

konečných prvků a poslední část je samotná analýza zadaných hřídelů. Analýza je 

provedena  

ve třech krocích, prvním je analýza ocelového hřídele, druhý a třetí krok je věnován 

analýzám kompozitního hřídele. Druhý a třetí krok se pak liší v zahrnutí lepeného spoje 

do výpočtu. 

Pro výpočtovou část bakalářské práce jsem využil program Abaqus verze 6.14-5 

společnosti Dassault Systèmes. 
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2. Kompozitní materiály 

Kompozitní materiál je heterogenní materiál skládající se ze dvou nebo více 

materiálově různorodých složek. Chemické a mechanické vlastnosti jednotlivých složek 

jsou odlišné a jejich vhodným spojením lze dosáhnout vlastností výrazně lepších,  

než jsou vlastnosti samotných složek. Základními složkami jsou matrice a výztuž. Matrice 

je spojitá fáze sloužící primárně pro sjednocení a ochranu výztuže, a pro přenos napětí 

na výztuž, která má lepší mechanické vlastnosti, jako je pevnost a tuhost. Výztuž je 

nejčastěji využívána ve formě vláken nebo částic. 

Tato práce se zaměřuje na součást z kompozitního materiálu s vláknovou výztuží. 

2.1. Vlastnosti kompozitních materiálů [2] 

Pro pozdější analýzu kompozitní součásti metodou konečných prvků je třeba 

definovat izotropní, anizotropní a ortotropní chování materiálů.  

Pro izotropní materiál platí, že při zatížení elementu normálovým napětím se 

bude deformovat pouze jeho délkový rozměr. Při zatížení smykovým napětím naopak 

dochází pouze k deformaci tvaru elementu. 

Obrázek 1 – Rozdělení kompozitů [1] 
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V anizotropním materiálu se po zatížení normálovým nebo smykovým napětím 

deformují kromě délek i úhly a vzniká tedy zkosení a změna tvaru elementu, platí tedy 

휀 ≠ 0 a 𝛾 ≠ 0. Pro materiálové vlastnosti v něm nelze hledat žádnou rovinu symetrie. 

Speciálním případem anizotropního materiálu je materiál ortotropní. U takového 

materiálového modelu lze najít tři na sebe kolmé osy, zvané ortotropní nebo přirozené 

osy, případně osy souměrnosti. Ve směru těchto os se materiál chová jako izotropní.  

Na obrázku 2 jsou zobrazeny deformace anizotropního (a) a ortotropního (b) 

materiálu a chování ortotropního materiálu (c). 

2.2. Výroba kompozitních součástí [3] [4] 

Při návrhu kompozitních součástí je velmi důležitým krokem volba vhodné 

technologie výroby. Vlastnosti výrobku velmi ovlivňuje zvolená technologie, jelikož  

až při výrobě dochází ke vzniku výsledného laminátu. Kromě požadovaných vlastností je 

však třeba vzít v úvahu i další faktory, například velikost a tvar výrobku, kvalitu povrchu, 

sériovost výroby a v neposlední řadě i ekonomickou stránku výroby, tedy náklady  

na výrobu. [3] 

Existuje mnoho způsobů výroby kompozitních materiálů, ovšem pouze některé 

jsou vhodné pro výrobu rotačně symetrických součástí, jako jsou hřídele. Obecně lze 

výrobu kompozitních součástí rozdělit na technologie s otevřenou formou, technologie 

s uzavřenou formou a kontinuální procesy. Příklady výroby kompozitních polotovarů  

a výrobků jsou ruční kladení, pultruze, navíjení, odlévání atd. 

K výrobě kompozitních hřídelů se využívají vláknové kompozity, především 

s uhlíkovými vlákny a polymerovými matricemi. Výztuž vláknových kompozitů se dodává 

ve formě dlouhých vláken navinutých na cívku (rovingy), případně ve formě již tkaných 

Obrázek 2 – Anizotropní a ortotropní materiály [2] 
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pásů nebo prepregů, což jsou polotovary předem impregnované pryskyřicí s minimálním 

podílem matrice pro maximální využití fyzikálních vlastností výztuže. 

Dále je v této kapitole popsána metoda navíjení, která je vhodná k výrobě 

hřídelů, a základní modely lepidel a lepených spojů. 

2.2.1. Navíjení [4] [5] 

Navíjení je technologie vhodná především pro výrobu osově symetrických 

rotačních součástí, avšak v současné době je již možné touto metodou vyrábět i složitější 

osově nesymetrické díly. Příkladem využití je výroba hřídelů, pouzder, potrubí, 

zásobníků paliv, tlakových nádob a dalších dílů s konkávním povrchem. Technologie 

navíjení je vysoce produktivní a automatizovaná a dosahuje velmi dobrých fyzikálních 

vlastností výrobku. Výhodou je zároveň nízká cena používané výztuže – rovingu. 

Nevýhodou je naopak vysoká cena navíjecích strojů. 

Proces je založen na kontinuálním navíjení vláken na jádro (trn) podle předem 

určených požadavků. Pomocí programovatelných navíjecích systémů je možné nastavit 

poměr posunu ukládacího ramene a otáček trnu, a tím upravit různé parametry součásti 

například orientaci vláken, předpětí apod. Po nanesení požadované vrstvy vláken je 

součást včetně jádra vytvrzena a v některých případech je následně jádro z výrobku 

vyjmuto. Často však jádro zůstává i po vytvrzení součástí výsledného produktu. [4] 

Spojování výztuže matricí (impregnace) může být provedeno dvěma způsoby. Je 

to navíjení za sucha, kdy jsou na trn nanášeny již předimpregnovaná vlákna, a navíjení 

suchých vláken impregnovaných až v průběhu samotné výroby. V prvním případě je 

možné použít tažené prepregy nebo výztuž, která je nejprve navlhčena v pryskyřičné 

Obrázek 3 – Schéma navíjecího stroje [5] 
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lázni, poté opět navinuta na cívku a následně zmražena pro budoucí využití nebo 

okamžitě využita. Metodou lze docílit relativně konstantního poměru výztuže a matrice 

po celé délce finálního produktu. Kromě vyšších nákladů na materiál je nevýhodou také 

riziko vzniku dutin v matrici, což může vést k následné deformaci součásti. Druhý způsob 

zahrnuje tažení rovingů skrz pryskyřicovou lázeň přímo v procesu navíjení. V některých 

případech je lázeň udržována na zvýšené teplotě kvůli dosažení příznivějších vlastností 

pryskyřice pro řádné prosycení vláken. Výhodami jsou nenáročnost procesu, nízká cena 

materiálu a menší riziko vzniku prázdných míst, nicméně je složité dosáhnout 

konstantního podílu výztuže a matrice a během procesu vzniká značný nepořádek. 

Samotnému navíjení předchází v některých případech nanesení voskového 

přípravku na jádro pro jeho snazší vyjmutí na konci procesu. Vlákna jsou vedena z cívek 

na ukládací rameno (případně přes pryskyřicovou lázeň) a následně na trn. Počátek 

výztuže je na trn upevněn například lepením. Navíjení pak probíhá vzájemným pohybem 

ukládacího ramene, které vykonává posuvný pohyb podél osy součásti, a trnu, který 

vykonává pohyb rotační. Tento způsob umožňuje přesné ukládání vláken v různých 

osách, čímž lze docílit i komplexnějších tvarů výsledného produktu. Veškeré pohyby 

mechanismu jsou plně řízeny výpočetní technikou. V průběhu navíjení je výztuži 

udělováno předpětí, které následně zvýší pevnost výrobku. 

Po nanesení požadované vrstvy je třeba, aby materiál ztvrdl. Tvrdnutí materiálu 

může probíhat za pokojové nebo za zvýšené teploty, případně za pomoci složitějších 

procesů jako UV záření nebo elektronovými paprsky. Vytvrzování za pokojové teploty je 

pochopitelně nejlevější a nejsnadnější, nicméně není vhodné pro všechny typy pryskyřic. 

Může probíhat přímo na navíjecím stroji nebo na externím stojanu. Vytvrzování  

za zvýšené teploty se provádí v peci, případně při zvýšeném tlaku v autoklávu. Je dobré 

zajistit rotaci tvrdnoucího dílu, aby nevznikalo špatné rozložení matrice v důsledku 

působení gravitace. [5] 

2.2.2. Lepené spoje [6] 

Lepený spoj je pro rotačně symetrické součásti vhodným konstrukčním řešením 

spojení kovových komponentů a samotného kompozitu. Lepením vzniká pevné, trvalé 

spojení dvou materiálů pomocí lepidel (adhesiv). Spojení materiálu nastává 

prostřednictvím adhezních sil. Tyto síly mají mechanický, fyzikální nebo chemický 
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charakter. Mechanické adhezní síly vznikají v důsledku uchycení lepidla v nerovnostech 

povrchu spojovaného materiálu. Fyzikálními silami lze chápat různé síly působící mezi 

molekulami jednotlivých látek. Jedná se například o van der Waalsovy mezimolekulární 

síly, Keesomovy elektrostatické síly nebo Londonovy disperzní síly. Chemický charakter 

adhezní síly lze pozorovat například u primárních chemických vazeb mezi atomy. Kromě 

adhezních sil mezi spojovanými materiály a lepidlem je také důležitá schopnost 

samotného lepidla koheze neboli soudržnost látky, vznikající působením van der 

Waalsových sil. 

Na obrázku 4 je zobrazena struktura lepeného spoje. Spoj lze rozdělit  

na adherend (1), neboli základní lepený materiál, adhezní zónu (2), přechodovou 

adhezní zónu (3), kohezní zónu (4), přechodovou kohezní zónu (5) a další adhezní  

zónu (6). 

Výhodami lepených spojů jsou především neexistence vrubů na součásti, která 

kladně ovlivňuje pevnost a bezpečnost součásti, napětí rovnoměrně rozložené po celém 

spoji, dále pak možnost spojování různých materiálů, nízké výrobní náklady, 

miniaturizace spoje, snížení hmotnosti nebo poměrně dobrá schopnost absorbování 

mechanické energie při dynamickém rázu. Naopak mezi jejich nedostatky patří snížená 

odolnost spoje při zvýšené teplotě, dlouhá doba potřebná k vytvrzení, nutnost úpravy 

povrchů před samotným lepením a nemožnost rozebrání spoje. Lepené spoje vykazují 

dobré pevnostní vlastnosti v tahu a ve smyku a při cyklickém namáhání, opakem je  

pak namáhání ohybové, kterému lepené spoje odolávají nejméně. 

Při navrhování lepeného spoje mezi kovem a kompozitem může vznikat  

řada problémů, a proto je velmi důležitý výběr samotného lepidla. Pokud bude  

použité lepidlo příliš houževnaté s vysokou pevností, hrozí delaminace kompozitu.  

Naopak křehká a méně pevná lepidla mohou způsobit kohezivní poruchy  

spoje. Adhezivním poruchám spojení lze předcházet kvalitní přípravou lepených  

Obrázek 4 – Struktura lepeného spoje [6] 
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povrchů (očištění, broušení kovového povrchu). Dále je během návrhu třeba správně 

určit efektivní délku spoje. Všeobecně se upřednostňují menší vrstvy lepidla, které 

dosahují lepších pevnostních vlastností. 

Lepidla lze rozdělit podle dvou kritérií. 

a) Podle principu tuhnutí: 

• Lepidla fyzikálně tuhnoucí, např. odpařením rozpouštědel 

(rozpouštědlová lepidla disperzní nebo roztoková, tavná lepidla) 

• Lepidla reaktivní (lepidla tuhnoucí vlivem vlhkosti, kontaktem 

s kovy bez přístupu vzduchu, zvýšenou teplotou, UV zářením atd.) 

b) Podle chemického složení: 

• Lepidla na přírodní bázi (lepidla silikátová, fosfátová, keramická, 

škrobová atd.) 

• Lepidla syntetická (silikony, lepidla epoxidová, akrylátová, 

polyuretanová atd.) 
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3. Metoda konečných prvků 

Metoda konečných prvků je jedna z nejrozšířenějších moderních numerických 

metod. Matematický popis kontinua je extrémně složitý, a proto je třeba model 

zjednodušit. Základním principem metody konečným prvků je rozdělení modelu  

na mnoho menších podoblastí, jejichž vlastnosti lze analyzovat snáze než vlastnosti 

celého kontinua. Model tělesa převedeme na síť jednoduchých geometrických tvarů, 

jejichž vlastnosti jsou poté interpolovány v uzlových bodech. Metoda je používána  

pro určování průběhů deformací a napětí v součásti, případně pro simulace proudění 

tekutin nebo tepla, vlastních frekvencí apod. 

3.1. Matematická teorie pružnosti [7] 

V lineární teorii pružnosti pracujeme za předpokladu malých přetvoření, malých 

posuvů a natočení a za platnosti Hookeova zákona. Předpoklad malých přetvoření 

využívá myšlenku, že objemový prvek po zatížení výrazně nezmění své rozměry, a proto 

lze předpokládat původní rozměry elementu. Pro malé posuvy a natočení uvažujeme  

tak malé hodnoty, že podmínky rovnováhy a výpočet napětí lze počítat s parametry 

nedeformovaného modelu. Materiál považujeme za homogenní a izotropní.  

Pro vysvětlení metody konečných prvků je třeba definovat základy matematické teorie 

pružnosti. 

3.1.1. Tenzor napjatosti a deformace 

Těleso drží svůj tvar v důsledku působení vnitřních sil, jejichž intenzitu popisuje 

v libovolném bodě devět složek napětí. Složky napětí v kartézské soustavě lze uspořádat 

do tenzoru napětí, což je symetrická matice o rozměru 3 × 3 ve tvaru 

𝑻𝝈 = [

𝜎𝑥𝑥 𝜏𝑥𝑦 𝜏𝑥𝑧

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜏𝑦𝑧

𝜏𝑧𝑥 𝜏𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧

]. 

Napětí na diagonále 𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝑦𝑦, 𝜎𝑧𝑧 jsou normálová napětí, a zbylé napětí 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑥𝑧, 

𝜏𝑦𝑥, 𝜏𝑦𝑧, 𝜏𝑧𝑥, 𝜏𝑧𝑦 jsou napětí smyková. Tenzor napjatosti vyjadřuje vztah mezi vektorem 

napětí 𝜈, elementární plochou 𝑑𝐴 s normálovým vektorem 𝑛0 a elementární vnitřní 

silou 𝑑𝐹 

𝝂 =
𝑑𝑭

𝑑𝐴
= 𝑻𝝈𝒏0. 
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Složky tenzoru napjatosti lze uspořádat do vektoru napjatosti 

�⃗� = {𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝑦𝑦 , 𝜎𝑧𝑧 , 𝜏𝑥𝑦, 𝜏𝑦𝑧 , 𝜏𝑧𝑥}
𝑇
. 

Je-li tělesem veden řez rovinou 𝜌, lze vektor napětí rozdělit na dvě složky. První 

složkou je normálové napětí 𝜎𝜌 a druhou smykové napětí 𝜏𝜌. 

Zatížením poddajného tělesa silou vznikají deformace. Podobně jako tenzor 

napětí můžeme vytvořit tenzor deformací 

𝑻𝜺 = [

휀𝑥𝑥 휀𝑥𝑦 휀𝑥𝑧

휀𝑦𝑥 휀𝑦𝑦 휀𝑦𝑧

휀𝑧𝑥 휀𝑧𝑦 휀𝑧𝑧

] =

[
 
 
 
 
 휀𝑥𝑥

1

2
𝛾𝑥𝑦

1

2
𝛾𝑥𝑧

1

2
𝛾𝑦𝑥 휀𝑦𝑦

1

2
𝛾𝑦𝑧

1

2
𝛾𝑧𝑥

1

2
𝛾𝑧𝑦 휀𝑧𝑧 ]

 
 
 
 
 

, 

kde 𝛾 je zkos. Zkos vyjadřuje, jak se změnil úhel původně kolmých hran elementu. Složky 

tenzoru deformace lze analogicky k tenzoru napětí uspořádat do sloupcového vektoru 

deformace 

휀⃗ = {휀𝑥𝑥, 휀𝑦𝑦, 휀𝑧𝑧, 𝛾𝑥𝑦, 𝛾𝑦𝑧 , 𝛾𝑧𝑥}
𝑇
. 

Obrázek 5 – Složky napětí v prostorové napjatosti a vektor napětí v řezu [7] 
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Jednotlivé složky pak můžeme určit pomocí Cauchyho vztahů 

휀𝑥𝑥 =
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑥
, 휀𝑥𝑦 =

1

2
(
𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑥
), 

휀𝑥𝑥 =
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑦
, 휀𝑦𝑧 =

1

2
(
𝜕𝑢𝑦

𝜕𝑧
+

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑦
), 

휀𝑥𝑥 =
𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑧
, 휀𝑧𝑥 =

1

2
(
𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝑢𝑥

𝜕𝑧
). 

3.1.2. Rovnice rovnováhy 

Pro silovou rovnováhu elementárního prvku tělesa musí být splněny rovnice 

rovnováhy kontinua. Těleso je v rovnováze, pokud tyto rovnice platí pro každý bod 

daného tělesa. Na element tělesa působí kromě normálových a smykových napětí ještě 

spojitě rozložená, vnější objemová síla 𝒇𝐵 vztažená na jednotku objemu. Rovnice 

rovnováhy se zapisují soustavou parciálních diferenciálních rovnic 

𝜕𝜎𝑥

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑥

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑧𝑥

𝜕𝑧
+ 𝑓𝑥

𝐵 = 0, 

𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+

𝜕𝜎𝑦

𝜕𝑦
+

𝜕𝜏𝑧𝑦

𝜕𝑧
+ 𝑓𝑦

𝐵 = 0, 

𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+

𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+

𝜕𝜎𝑧

𝜕𝑧
+ 𝑓𝑧

𝐵 = 0. 

  

Obrázek 6 – Zobrazení deformace dvojrozměrného elementu [7] 
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3.1.3. Okrajové podmínky 

Pro řešení uvedených rovnic je třeba doplnit o okrajové podmínky. Může se 

jednat o kinematickou okrajovou podmínku, která určuje posuv na hranici tělesa, nebo 

silovou okrajovou podmínku, jež zajišťuje rovnováhu vnitřních a vnějších sil. V jednom 

bodě povrchu tělesa však může být zadána být pouze kinematická nebo pouze silová 

okrajová podmínka.  

3.1.4. Konstitutivní rovnice 

Vztah mezi napětím a deformací v určitém bodě tělesa popisují konstitutivní 

modely, které se často pro různé stavy a různé druhy materiálů liší. Parametry těchto 

modelů jsou zjišťované experimentálními metodami, například tahovými zkouškami. 

Lineární elastické izotropní materiály popisuje Hookeův zákon, který má  

pro jednoosou napjatost tvar 

𝜎 = 휀 ∙ 𝐸, 

kde 𝐸 je modul pružnosti v tahu, zvaný Youngův modul. Pro čistý smyk má konstitutivní 

rovnice tvar 

𝜏 = 𝛾 ∙ 𝐺, 

kde 𝐺 je modul pružnosti ve smyku. Obecně lze Hookeův zákon také zapsat ve tvaru 

휀𝑥 =
1

𝐸
[𝜎𝑥 − 𝜇(𝜎𝑦 + 𝜎𝑧)], 

휀𝑦 =
1

𝐸
[𝜎𝑦 − 𝜇(𝜎𝑥 + 𝜎𝑧)], 

휀𝑧 =
1

𝐸
[𝜎𝑧 − 𝜇(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦)], 

𝛾𝑥𝑦 =
τ𝑥𝑦

𝐺
, 

𝛾𝑥𝑧 =
τ𝑥𝑧

𝐺
,  

𝛾𝑦𝑧 =
τ𝑦𝑧

𝐺
, 

kde 𝜇 je Poissonovo číslo. Závislost modulu pružnosti v tahu a ve smyku popisuje rovnice 

𝐺 =
𝐸

2 ∙ (1 + 𝜇)
. 
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Tento vztah však platí pouze pro izotropní materiály. U ortotropních materiálů 

jsou elastické veličiny 𝐸, 𝐺 𝑎 𝜇 rozdílné pro různé směry a je třeba jejich hodnoty určovat 

samostatně pro podélný (longitudinální) a příčný (transversální) směr. Obecně lze vztah 

mezi deformaci a napjatostí vyjádřit jako  

𝜎𝑖𝑗 = 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙  휀𝑘𝑙, 

kde 𝐶𝑖𝑗𝑘𝑙 je tenzor čtvrtého řádu, nazývaný jako tenzor elastických konstant, který 

obsahuje 21 nezávislých konstant. Tento vztah uvádí každou složku tenzoru napětí jako 

lineární kombinaci složek tenzoru deformace. 

3.1.5. Deformační energie 

Práce vnější síly působící na pružně poddajné těleso způsobuje deformaci.  

Po odlehčení se práce vrátí. Deformační energie je práce nahromaděná v tělese, která 

se může vrátit při opětovném nabytí původního tvaru tělesa. Vztah pro určení 

deformační energie má tvar 

𝑈 = ∫Λ𝑑𝑉
 

Ω

, 

kde Ω je oblast tělesa a Λ je hustota deformační energie. 

3.2. Laminátová teorie [1] 

Vlastnosti výsledných kompozitních výrobků výrazně ovlivňuje směr kladených 

vláken, proto lze při návrhu a výrobě součástí poměrně účinně řídit vlastnosti 

výsledného výrobku. Jednosměrné kompozity mají zřetelně lepší vlastnosti v podélném 

směru vláken. Vlastnosti v příčném směru naopak závisí pouze na vlastnostech použité 

matrice, a tudíž jsou výrazně horší. V laminátu je vhodné vyvarovat se namáhání 

kombinací tahu a ohybu, kombinací tahu a krutu nebo kombinací normálových sil  

ve střední vrstvě a smykových deformací. Eliminaci těchto účinků lze zajistit použitím 

více vrstev orientovaných různými směry dle požadavků na konstrukci součásti. 

Pro výpočet napětí a deformací vícevrstevných součástí s různou orientací 

jednotlivých vrstev pomocí klasické laminační teorii se uvažují následující předpoklady: 

• Každá z vrstev je ortotropní a lze považovat jako homogenní 

• Tloušťka laminy je v porovnání s ostatními rozměry velmi malá 

• Posunutí ve směru tloušťky vrstvy se mění lineárně 
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• Posuvy bodů jsou ve všech směrech malé a jsou spojité vzhledem 

k předpokladu, že spoj mezi laminami je ideální a nekonečně tenký 

• Vzhledem k zanedbatelné tloušťce laminátu v poměru k ostatním 

rozměrům lze uvažovat pouze rovinnou napjatost (𝜎𝑥𝑧 = 𝜎𝑦𝑧 = 𝜎𝑧𝑧 = 0) 

• Příčná zkosení 𝛾𝑥𝑧 a 𝛾𝑦𝑧 jsou zanedbatelná, tudíž lze tvrdit, že kolmice  

ke středové rovině zůstanou přímkami a jsou stále kolmé i po deformaci 

laminátu 

• Přetvoření 휀𝑧𝑧 v příčném směru lze zanedbat, protože normálová 

vzdálenost od středící plochy je konstantní 

• Závislost deformace a napětí je lineární 

Po zatížení laminátu vznikají deformací na středové ploše deformace 𝑢0, 𝑣0 a 𝑤0 

ve směrech os 𝑥, 𝑦 a 𝑧. Posuv obecného bodu C na úsečce AD je dán vztahy 

𝑢 = 𝑢0 − 𝑧𝜓𝑥, 

𝑣 = 𝑣0 − 𝑧𝜓𝑦, 

𝑤 = 𝑤0. 

Posuv bodu C ve směru osy 𝑧 je roven posuvu bodu B z důvodu zanedbání deformací  

po tloušťce laminátu. Sklon střední plochy lze zapsat rovnicemi 

𝜓𝑥 =
𝜕𝑤0

𝜕𝑥
, 

𝜓𝑦 =
𝜕𝑤0

𝜕𝑦
. 

  

Obrázek 7 – Deformace laminátu [1] 
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Dosazením do rovnic posuvu obecného bodu vzniká pole posuvů 

𝑢 = 𝑢0 − 𝑧
𝜕𝑤0

𝜕𝑥
, 

𝑣 = 𝑣0 − 𝑧
𝜕𝑤0

𝜕𝑦
, 

𝑤 = 𝑤0, 

jehož derivací získáváme pole deformací 

휀𝑥𝑥 =
𝜕𝑢

𝜕𝑥
=

𝜕𝑢0

𝜕𝑥
− 𝑧

𝜕2𝑤0

𝜕𝑥2
, 

휀𝑦𝑦 =
𝜕𝑣

𝜕𝑦
=

𝜕𝑣0

𝜕𝑦
− 𝑧

𝜕2𝑤0

𝜕𝑦2
, 

𝛾𝑥𝑦 =
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+

𝜕𝑣

𝜕𝑥
=

𝜕𝑢0

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣0

𝜕𝑦
− 2𝑧

𝜕2𝑤0

𝜕𝑥2
, 

které lze zapsat v maticovém tvaru 

𝜺´ = 𝜺𝒎
𝟎 + 𝑧𝒌, 

kde 𝜺𝒎
𝟎  představuje deformace střední plochy 

𝜺𝒎
𝟎 =

[
 
 
 
 
 
 

𝜕𝑢0

𝜕𝑥
𝜕𝑣0

𝜕𝑦
𝜕𝑢0

𝜕𝑥
+

𝜕𝑣0

𝜕𝑦 ]
 
 
 
 
 
 

, 

a 𝒌 vyjadřuje křivosti desky 

𝒌 = −

[
 
 
 
 
 
 

𝜕2𝑤0

𝜕𝑥2

𝜕2𝑤0

𝜕𝑦2

2
𝜕2𝑤0

𝜕𝑥2 ]
 
 
 
 
 
 

. 

Napětí působící v libovolné vrstvě můžeme za použití vztahu pro pole deformací 

zapsat jako 

𝝈´ = 𝑸 𝜺´, 

kde 𝑸 značí matici mimoosové tuhosti. Dosazením dříve odvozených rovnic dostáváme 

obecný vztah pro určení napětí v libovolné vrstvě 

[

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜎𝑥𝑦

] = [

𝑄11 𝑄12 𝑄16

𝑄21 𝑄22 𝑄26

𝑄61 𝑄62 𝑄66

] [

휀𝑥𝑥
0

휀𝑦𝑦
0

𝛾𝑥𝑦
0

] + 𝑧 [

𝑄11 𝑄12 𝑄16

𝑄21 𝑄22 𝑄26

𝑄61 𝑄62 𝑄66

] [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

]. 
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K popsání závislosti mezi vnějším zatížením a deformací samotného laminátu se 

zavádí ekvivalentní systém momentů a sil vztažených na jednotku délky. Síly 𝑁𝑥, 𝑁𝑦  

a 𝑁𝑥𝑦 mají tedy rozměr [𝑁 ∙ 𝑚−1], zatímco momenty 𝑀𝑥, 𝑀𝑦 a 𝑀𝑥𝑦 rozměr [𝑁]. 

Způsobují zatížení v příčném průřezu libovolné 𝑘-té vrstvy laminátu o tloušťce 

ℎ𝑘 − ℎ𝑘−1. 

Výslednice sil lze vyjádřit jako 

𝑁𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑥  𝑑𝑧,

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

 𝑁𝑦 = ∫ 𝜎𝑦𝑦 𝑑𝑧

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

, 𝑁𝑥𝑦 = ∫ 𝜎𝑥𝑦  𝑑𝑧.

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

 

Obdobně lze popsat výsledné momenty jako 

𝑀𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑥  𝑧 𝑑𝑧,

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

 𝑀𝑦 = ∫ 𝜎𝑦𝑦 𝑧 𝑑𝑧,

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

 𝑀𝑥𝑦 = ∫ 𝜎𝑥𝑦 𝑧 𝑑𝑧.

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

 

Pro průřez celého laminátu je pak potřeba řešit výslednice sil a momentů 

součtem silových a momentových účinků od všech vrstev. Silové účinky jsou  

𝑵 = [

𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

] = ∑ ∫ [

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜎𝑥𝑦

]  𝑑𝑧

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

𝑛

𝑘=1

 

a momentové účinky  

𝑴 = [

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦

] = ∑ ∫ [

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜎𝑥𝑦

] 𝑧 𝑑𝑧.

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

𝑛

𝑘=1

 

Obrázek 8 – Vrstvy v laminátu [1] 
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Upravíme-li rovnice pro výpočet silových a momentových účinků dosazením 

vztahu pro určení napětí v libovolné vrstvě laminátu, získáváme za předpokladu,  

že matice mimoosových tuhostí zůstávají neměnné pro každou z vrstev, výrazy 

𝑵 = [

𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

] = [∑ 𝑸𝒌 ∫ 𝑑𝑧

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

𝑛

𝑘=1

] [

휀𝑥𝑥
0

휀𝑦𝑦
0

𝛾𝑥𝑦
0

] + [∑ 𝑸𝒌 ∫ 𝑧 𝑑𝑧

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

𝑛

𝑘=1

] [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

], 

𝑴 = [

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦

] = [∑ 𝑸𝒌 ∫ 𝑧 𝑑𝑧

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

𝑛

𝑘=1

] [

휀𝑥𝑥
0

휀𝑦𝑦
0

𝛾𝑥𝑦
0

] + [∑ 𝑸𝒌 ∫ 𝑧2 𝑑𝑧

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

𝑛

𝑘=1

] [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

]. 

Zavedením matic 𝑨,𝑩 a 𝑫, z nichž 𝑨 představuje matici tahové tuhosti, 𝑩 matici 

vazební tuhosti a 𝑫 matici ohybové tuhosti, lze předchozí rovnice zapsat zkráceně jako 

𝑵 = 𝑨[

휀𝑥𝑥
0

휀𝑦𝑦
0

𝛾𝑥𝑦
0

] + 𝑩 [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

], 

𝑴 = 𝑩[

휀𝑥𝑥
0

휀𝑦𝑦
0

𝛾𝑥𝑦
0

] + 𝑫 [

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦

]. 

  

Obrázek 9 – Ekvivalentní systém sil a momentů [1] 
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Prvky matic 𝑨,𝑩 a 𝑫 určíme vztahy 

𝐴𝑖𝑗 = ∑(𝑄𝑖𝑗)𝑘
(ℎ𝑘 − ℎ𝑘−1),

𝑛

𝑘=1

 

𝐵𝑖𝑗 =
1

2
∑(𝑄𝑖𝑗)𝑘

(ℎ𝑘
2 − ℎ𝑘−1

2 ),

𝑛

𝑘=1

 

𝐷𝑖𝑗 =
1

3
∑(𝑄𝑖𝑗)𝑘

(ℎ𝑘
3 − ℎ𝑘−1

3 ).

𝑛

𝑘=1

 

Zápisem obou rovnic pro silové a momentové účinky do jedné matice získáme 

výraz 

[
 
 
 
 
 
 
𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦]
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐴11 𝐴12 𝐴16

𝐴21 𝐴22 𝐴26

𝐴61

𝐵11

𝐵21

𝐵61

𝐴62

𝐵12

𝐵22

𝐵62

𝐴66

𝐵16

𝐵26

𝐵66

𝐵11 𝐵12 𝐵16

𝐵21 𝐵22 𝐵26

𝐵61

𝐷11

𝐷21

𝐷61

𝐵62

𝐷12

𝐷22

𝐷62

𝐵66

𝐷16

𝐷26

𝐷66]
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
휀𝑥𝑥

0

휀𝑦𝑦
0

𝛾𝑥𝑦
0

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦]
 
 
 
 
 
 

, 

kde matice složená z prvků matic 𝑨,𝑩 a 𝑫 se nazývá celková, případně globální, matice 

tuhosti. Vztah lze také zapsat ve zkráceném tvaru 

[
𝑵
⋯
𝑴

] = [
𝑨 ⋮ 𝑩
⋯ ⋮ ⋯
𝑩 ⋮ 𝑫

] [
𝜺𝒎

𝟎

⋯
𝒌

]. 

Při návrhu kompozitní součásti je třeba určit napětí a deformace způsobené 

vnějším zatížením v každé vrstvě laminátu. Toho dosáhneme inverzí předešlého vztahu. 

V některých případech postačí pouze částečná inverze ve tvaru 

[
𝜺𝒎

𝟎

⋯
𝑴

] = [
𝑨∗ ⋮ 𝑩∗

⋯ ⋮ ⋯
𝑪∗ ⋮ 𝑫∗

] [
𝑵
⋯
𝒌

], 

v ostatních případech je pak třeba plně invertovat rovnici do tvaru 

[
𝜺𝒎

𝟎

⋯
𝒌

] = [
𝑨 ⋮ 𝑩
⋯ ⋮ ⋯

𝑩 ⋮ 𝑫

] [
𝑵
⋯
𝑴

]. 
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Zde platí 

𝑨∗ = 𝑨−𝟏, 

𝑩∗ = 𝑨−𝟏 𝑩, 

𝑪∗ = 𝑩 𝑨−𝟏, 

𝑫∗ = 𝑫 − 𝑩 𝑨−𝟏 𝑩, 

𝑨 = 𝑨∗ + 𝑩∗ 𝑫−𝟏 𝑩∗𝑻, 

𝑩 = 𝑩∗ 𝑫∗−𝟏, 

𝑫 = 𝑫∗−𝟏. 

Uvažujeme-li příčné smykové deformace v laminátu, pak kolmice na střední 

plochu nezůstává po zatížení kolmicí. Do výpočtu je pak nutné zahrnout vliv vnějších sil 

𝑄𝑥 a 𝑄𝑦, které svým působením zapříčiňují příčné smykové deformace. Jejich výpočet je 

dán vztahem 

𝑸𝒔 = [
𝑄𝑦

𝑄𝑥
] = ∑ ∫ [

𝜎𝑦𝑧

𝜎𝑧𝑥
]  𝑑𝑧 = [

𝐹44 𝐹45

𝐹54 𝐹55
] [

𝛾𝑦𝑧
0

𝛾𝑧𝑥
0

]

ℎ𝑘

ℎ𝑘−1

.

𝑛

𝑘=1

 

Konstitutivní rovnice uvažující smykové deformace je poté 

[
𝑵
𝑴
𝑸𝒔

] = [
𝑨 𝑩 𝟎
𝑩 𝑫 𝟎
𝟎 𝟎 𝑭

] [
𝜺𝒎

𝟎

𝒌
𝜸𝒔

]. 

3.2.1. Skladba materiálu v laminátu 

Existuje několik modelů laminátu, kterými je možné dosáhnout různých 

požadovaných vlastností výsledného výrobku. V následujících modelech je uvažováno 

namáhání bez příčných smykových deformací. 

Symetrické lamináty mají v obou směrech od střední roviny navzájem 

odpovídající si identické vrstvy. Tím je dosaženo vynulování matice vazební tuhosti 𝑩. 

Symetrickou skladbou vrstev lze eliminovat vazby mezi tahem a krutem a mezi tahem  

a ohybem. 

Vyvážené lamináty odstraňují vazby mezi smykovou deformací a normálovými 

silami, vynulováním prvků matice tahové tuhosti 𝐴16 a 𝐴26 (kvůli symetrii matice 𝑨 jsou 

vynulovány i prvky 𝐴61 a 𝐴62). Ve vyváženém laminátu nalezneme pro každou vrstvu 

orientovanou pod kladným úhlem Θ vrstvu o stejné tloušťce orientovanou  

pod úhlem −Θ. 
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Pokud vhodně srovnáme vrstvy vyváženého laminátu, získáváme vyvážený 

symetrický laminát. Vrstvy jsou symetricky na obě strany od střední plochy kladeny 

postupně s orientací pod úhlem −Θ a poté Θ. Docílíme tím vynulování prvků matice 

vazební tuhosti 𝑩 a prvků 𝐴16, 𝐴26, 𝐴61 a 𝐴62. To znamená odstranění vazeb mezi tahem 

a krutem, mezi tahem a ohybem a mezi smykovou deformací a normálovými silami. 

Dalším způsobem kladení vrstev laminátu jsou symetrické křížově vrstvené 

lamináty, ve kterých se střídavě kladou vrstvy pod úhly 0° a 90°. Lze tím dosáhnout 

vynulování prvků matice 𝑩 a prvků 𝐴16, 𝐴26, 𝐴61, 𝐴62, 𝐷16, 𝐷26, 𝐷61 a 𝐷62. 

Obdobně jako symetrické lamináty můžeme vytvořit antisymetrické lamináty, 

pro které platí, že pro každou vrstvu kladenou pod úhlem Θ nad střední plochou existuje 

stejně velká vrstva ve stejné vzdálenosti od střední plochy orientovaná pod úhlem −Θ. 

Nulové prvky globální matice tuhosti jsou pak 𝐴16, 𝐴26, 𝐴61, 𝐴62, 𝐵11, 𝐵12, 𝐵21, 

𝐵22, 𝐵66 𝐷16, 𝐷26, 𝐷61 a 𝐷62. 

Speciálním případem jsou pak antisymetrické křížově vrstvené lamináty, jež mají 

vrstvy kladené podobně jako antisymetrické lamináty, nicméně pouze střídavě pod úhly 

0° a 90°. 

Na obrázku 10 lze vidět uvedené způsoby skládání vrstev v laminátu. Jedná se 

tedy o symetrické lamináty (1), vyvážené lamináty (2), vyvážené symetrické lamináty (3), 

křížově vrstvené lamináty (4), asymetrické lamináty (5) a asymetrické lamináty křížově 

vrstvené (6). 

  

Obrázek 10 – Skladba materiálu v laminátu [1] 
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3.3. Postup MKP [8] 

Při analýze deformací modelu nahrazujeme posuvy náhradními funkcemi. Postup 

simulace metodou konečných prvků lze shrnout v několika krocích: 

• Rozdělení modelu na podoblasti (konečné prvky). 

• Analýza chování jednotlivých prvků. 

• Opětovné složení modelu a vytvoření soustavy rovnic charakterizujících 

vlastnosti modelu za využití rovnic z analýzy prvků. 

• Zavedení okrajových podmínek. 

• Řešení soustavy rovnic a získání primárních neznámých (posuvů). 

• Získání dalších odvozených neznámých (napětí, přetvoření apod.). 

3.3.1. Rozdělení modelu 

Nejdříve je třeba rozdělit řešený model na menší podoblasti, zvané elementy 

nebo konečné prvky. Vlastnosti těchto elementů lze relativně snadno matematicky 

popsat. Rozdělení řešené oblasti je možné různými způsoby a na různé tvary konečných 

prvků. Počítanou strukturu lze upravit na střednicový model, kdy jsou využívány plošné 

elementy (například čtyřúhelníky nebo trojúhelníky), nebo na model objemový,  

kde pracujeme s prostorovými prvky (krychle, kvádry apod.). 

3.3.2. Analýza chování elementu 

Pro analýzu chování konečných prvků je třeba formulovat vztahy pro určení 

posuvů, přetvoření a napětí. Základní rovnici metody konečných prvků je možné odvodit 

různými způsoby, například pomocí principu virtuálních prací. Jednotlivé kroky jsou 

obvykle popisovány pomocí maticového zápisu. 

Matice tvarových funkcí 𝑨 vyjadřuje posuvy elementu �⃗⃗�, které jsou spojitě 

rozložené po celé oblasti. Matice tvarových funkcí je funkcí lokální souřadnice  

𝑟 = {𝑥1, 𝑥2, 𝑥3}
𝑇. Matematicky je pak tento vztah popsán rovnicí 

�⃗⃗� = 𝑨 �⃗�, 

kde �⃗� je vektor zobecněných posuvů v uzlech prvku. 

Diskretizace spojitě rozloženého přetvoření je popsána maticí 𝑩, která vzniká  

ze vztahů mezi přetvořeními a posuvy vycházejících z teorie pružnosti. Vztah má tvar 

휀⃗ = 𝑩 �⃗�. 
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Výpočet napětí probíhá podle Hookeova zákona definovaného v předchozích 

kapitolách dle vztahu 

�⃗� = 𝑪 휀⃗, 

který má po úpravě tvar 

�⃗� = 𝑪 𝑩 �⃗�. 

Matice 𝑩 ani matice 𝑪 nejsou závislé na vektoru �⃗�, a proto lze odvození základní 

rovnice MKP provést pomocí principu virtuálních prací, kde virtuální posuvy mají tvar 

𝛿�⃗⃗� = 𝑨 𝛿�⃗�, 

a virtuální přetvoření lze zapsat jako 

𝛿휀⃗ = 𝑩 𝜹�⃗�. 

Dále je třeba definovat zrychlení. Matice 𝑨 není závislá na čase, a proto lze psát 

�⃗⃗̈� = 𝑨 �⃗̈�. 

Využitím těchto vztahů lze vyjádřit rovnici 

𝛿�⃗�𝑇 ∫𝑩𝑇�⃗�
 

𝑉

 𝑑𝑉 = 𝛿�⃗�𝑇 ∫𝜌 𝑨𝑇𝑨
 

𝑉

 𝑑𝑉 �⃗̈� + 𝛿�⃗�𝑇 ∫𝑨𝑇 �⃗� 
 

𝑆

𝑑𝑆 + 𝛿�⃗�𝑇 𝐹𝑜𝑠
⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ , 

kde �⃗� je vektor plošné intenzity vnějších sil. Rovnici můžeme přepsat do tvaru 

𝑓𝑖⃗⃗⃗ = 𝑓𝑒⃗⃗⃗ ⃗, 

jejíž pravou strana je možné zapsat jako 

𝑓𝑒⃗⃗⃗ ⃗ = 𝑓𝑉⃗⃗ ⃗⃗ + 𝑓𝑆⃗⃗⃗⃗ + 𝑓𝑜𝑠
⃗⃗⃗⃗⃗⃗ , 

kde 𝑓𝑉⃗⃗ ⃗⃗  vyjadřuje objemové síly, 𝑓𝑆⃗⃗⃗⃗  síly plošné a 𝑓𝑜𝑠
⃗⃗⃗⃗⃗⃗  síly osamělé. Platí 

𝑓𝑖⃗⃗⃗ = ∫𝑩𝑇�⃗�
 

𝑉

 𝑑𝑉, 

𝑓𝑉⃗⃗ ⃗⃗ = ∫𝜌 𝑨𝑇𝑨
 

𝑉

 𝑑𝑉 �⃗̈� 

𝑓𝑆⃗⃗⃗⃗ = ∫𝑨𝑇 �⃗� 
 

𝑆

𝑑𝑆. 

Za předpokladu platnosti Hookeova zákona lze vyjádřit 

𝒌 �⃗� = ∫𝑩𝑇𝑪 𝑩
 

𝑉

𝑑𝑉, 
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kde 𝒌 označuje matici tuhosti elementu. Objemové síly dále upravíme pomocí matice 

hmotnosti elementu do vztahu 

𝑓𝑉⃗⃗ ⃗⃗ = 𝒎 �⃗̈�, 

kde matici 𝒎 popisuje vzorec 

𝒎 = ∫𝜌 𝑨𝑇𝑨
 

𝑉

𝑑𝑉. 

Pohybovou rovnici pak zapíšeme jako 

𝒎 �⃗̈� + 𝒌 �⃗� = 𝑓. 

3.3.3. Opětovné složení modelu 

Po analýze chování jednotlivých elementů je třeba složit elementy zpět  

do celkového modelu. Matice tuhosti a hmotnosti elementů můžeme upravit do globální 

matice tuhosti 𝑲 a globální matice hmotnosti 𝑴. Výsledná rovnice pro výpočet metodou 

konečných prvků je 

𝑴 �⃗⃗̈� + 𝑲 �⃗⃗� = �⃗�. 

3.4. Konečné elementy [7] [9] 

Při přípravě MKP analýzy je třeba vybrat vhodné prvky, na které je model 

rozdělen. Výběr vhodného elementu závisí na mnoha faktorech, jako například použitý 

materiál, tvar modelu, způsob výpočtu a namáhání, dimensionalita úlohy apod. [7]. 

Mezi základní typy elementů patří: 

• Kontinuální elementy 

• Skořepinové elementy 

• Nosníkové elementy 

• Tyčové elementy 

• Membránové elementy 

• Liniové membránové elementy 

• Hmoty 

• Pružiny a tlumiče 

Program Abaqus popisuje element až pěti parametry. Těmi jsou typ elementu, 

počet stupňů volnosti, počet uzlových bodů, formulace chování elementu a způsob 

integrace. V této práci byly využity elementy C3D8R, SC8R a COH3D8. 
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Prvek C3D8R patří do skupiny kontinuálních elementů. To značí písmeno C podle 

„continuum elements“. Dalším parametrem je 3D, což značí trojrozměrnost prvku. Číslo 

8 vyjadřuje počet uzlových bodů. Písmeno R v označení znamená, že při výpočtu je 

použita redukovaná integrace. Jde o jeden z nejběžněji používaných prostorových 

elementů. 

Prvek SC8R je objemová skořepina neboli „continuum shell“. Využívá se  

při analýze kompozitů. Tvarem je podobná kontinuálním elementům, nicméně liší se 

vlastnostmi. Pro skořepinové prvky je důležité určit orientaci materiálu, protože  

na orientaci jsou závislé některé vlastnosti materiálu. 

Prvek COH3D8 patří do skupiny kohezivních elementů, které se vyznačují 

specifickým chováním. Lze je chápat jako dvě oddělené rovnoběžné hraniční plochy  

a prostor mezi nimi. Kohezivní vlastnosti elementu určuje vzájemné posunutí těchto 

ploch. [9] 

3.5. MKP kompozitů [10] 

Metoda konečných prvků pro struktury z kompozitních materiálů je podstatně 

složitější než u výpočtů struktur z izotropních materiálů. Proto je vhodné před samotným 

výpočtem prozkoumat možnosti zjednodušení modelu. 

Obrázek 12 – Kohezivní element [9] 

Obrázek 11 – Kontinuální element [9] 
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Při výpočtu kompozitních struktur se model na rozdíl od izotropních materiálů 

zjednodušuje na skořepinový model. Jejich výhodou je jednoduchý popis materiálu, 

počtu vrstev a orientace vláken v jednotlivých vrstvách laminátu. Běžně se pro skořepiny 

využívají elementy plošné, v některých případech pak objemové. Pro práci se 

skořepinami je však třeba uvažovat následující předpoklady: 

• Všechny vrstvy lze považovat za homogenní 

• Tloušťka laminy je v porovnání s ostatními rozměry velmi malá 

• Spoj mezi vrstvami je ideální, dokonale tuhý a nekonečně tenký a lze tedy 

uvažovat spojitost posuvů 

• Tloušťka laminátu po zatížení zůstává konstantní 

Geometrie plošných (konvenčních) skořepin se modeluje na jedné vrstvě. 

Obecně se skořepiny modelují jako střednicový model kompozitní součásti, nicméně 

není to podmínkou. Lze použít například horní nebo spodní vrstvu laminátu nebo i vrstvu 

libovolně odsazenou od střednicové nebo hraniční plochy. Jedná se o častěji používanou 

metodu. 

V případě aplikace objemových skořepin v modelu se nedefinují absolutní 

velikosti jednotlivých vrstev, nýbrž relativní velikosti vztažené k celkové tloušťce. 

Celková tloušťka je dána geometrií samotného modelu. Celková přesnost výpočtu je  

pak vyšší, nicméně výpočet je výrazně složitější. 

Obrázek 13 – Plošný a objemový element skořepinového modelu [9] 
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4. Analýza ocelového hřídele 

Referenční ocelový hřídel je uložen ve dvou ložiskách a bude přenášet síly 

působící na ozubené kolo. Přenos kroutícího momentu mezi ozubeným kolem  

a hřídelem je realizován pomocí drážkování. Výstupní konec hřídele je opatřen dvěma 

drážkami pro pero pro přenos kroutícího momentu. Výrobní materiál výstupního hřídele 

je konstrukční mangan-chromová ocel 14 220.4. Pro výpočet jí byly přiřazeny tyto 

vlastnosti: 

• Modul pružnosti v tahu: 𝐸 = 206 000 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

• Poissonovo číslo: 𝜇 = 0,27 

Model ocelového hřídele byl pro MKP analýzu zjednodušen. Zjednodušení 

modelu může vést k chybovosti, nicméně složitá geometrie výrazně komplikuje tvorbu 

sítě, a tím i celkový výpočet. Drobné odchylky od přesnějšího řešení způsobené 

neexaktním modelem jsou zanedbatelné. V modelu tedy byly vynechány prvky, které 

nemají výrazný vliv na výslednou analýzu. Zanedbány byly tedy drážky pro pera, 

drážkování, zaoblení a sražení hran. Na obrázku 15 je zobrazen zjednodušený model 

včetně pozic ložisek, pozice působiště zatěžovací síly a momentu a pozice vetknutí  

pro analýzu při zatížení momentem. V oblastech 𝐴 a 𝐵 je hřídel uložen v ložiscích, oblast 

𝐶 představuje místo, na kterém se nachází ozubení, a zároveň působiště osamělé síly 

𝐹 = 4 000 𝑁 a následně momentu 𝑀𝑘 = 200 000 𝑁 ∙ 𝑚𝑚, a v místě 𝐷 dochází 

k přenosu kroutícího momentu a je zde pomyslné vetknutí hřídele pro výpočet  

při zatížení momentem. 

Obrázek 14 – Výstupní hřídel 
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Model byl následně pro lepší tvorbu sítě rozdělen funkcí „Create Partition“  

na menší podoblasti, a to konkrétně na vnitřní šestihran o délce strany 2 𝑚𝑚,  

na jednotlivé válce dle jejich průměrů, na oblasti působení reakcí v ložiscích a působení 

osamělé síly 𝐹. Nakonec byly všechny vnější podoblasti rozděleny ještě šesti 

polorovinami vycházejícími ven z vrcholů vnitřního šestihranu. Dále byly v modelu 

vytvořeny referenční body 𝑅𝑃 − 1, 𝑅𝑃 − 2, 𝑅𝑃 − 3 a 𝑅𝑃 − 4, které znázorňují 

působiště reakcí, síly a momentu, tedy body odpovídající bodům 𝐴, 𝐵, 𝐶 a 𝐷  

na obrázku 15. Tyto body byly funkcí „Create Constraint – Coupling“ spojeny s povrchem 

oblastí modře znázorněných na obrázku 15. 

Analýza proběhla ve dvou krocích. Prvním krokem bylo zatížení hřídele 

uloženého na dvou podporách, které zastupují ložiska, osamělou silou 𝐹 = 4 000 𝑁 

působící v místě referenčního bodu 𝑅𝑃 − 3. Bod 𝑅𝑃 − 3 byl umístěn ve středu ozubení.  

 

Obrázek 15 – Zjednodušený ocelový hřídel 

Obrázek 16 – Rozdělení modelu a referenční body 
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Druhým krokem bylo zatížení hřídele vetknutého v místě 𝐷 momentem  

𝑀𝑘 = 200 000 𝑁 ∙ 𝑚𝑚. Působiště momentu se nachází stejně jako u osamělé síly  

𝐹 v bodě 𝑅𝑃 − 3. 

Pro referenční body byly nastaveny okrajové podmínky typu 

„Displacement/Rotation“. Pro bod 𝑅𝑃 − 1 byl povolen posuv v ose 𝑧 a rotace kolem osy 

𝑧, u bodu 𝑅𝑃 − 2 byla povolen pouze rotace kolem osy 𝑧 a pro vetknutí v bodě 𝑅𝑃 − 4 

byly nastaveny všechny hodnoty jako nulové. 

Do modelu následně byla zavedena síť funkcí „Mesh Part“. Globální velikost 

elementu byla nastavena na velikost 3. Byl použit základní typ elementů C3D8R. 

Obrázek 15 – Zatížení hřídele silou a momentem a okrajové podmínky 
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Analýzou byly určeny hodnoty napětí a posuvů pro zatížení hřídele silou  

a následně momentem. Natočení hřídele není na vykreslení zřetelné, proto je zobrazeno 

pomocí posuvů elementů. Výsledky jsou zobrazeny na obrázcích 19, 20, 21 a 22.  

Obrázek 18 – Síť na modelu ocelového hřídele 

Obrázek 19 – Napětí po zatížení silou 
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Obrázek 2016 – Posuvy po zatížení silou 

Obrázek 22 – Posuvy po zatížení momentem 

Obrázek 21 – Napětí po zatížení momentem 
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Maximální hodnoty napětí a posuvy pro ocelový hřídel jsou:  

• Zatížení silou: 

o Napětí: 21,20 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

o Posuv: 6,097 ∙ 10−2 𝑚𝑚 

• Zatížení momentem: 

o Napětí: 58,99 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

o Posuv: 5,355 ∙ 10−2 𝑚𝑚 

Z hodnot posuvů hřídele po zatížení momentem můžeme dopočítat natočení 

hřídele. Uvažujeme-li malé deformace, lze natočení určit za pomoci posuvu a průměru 

hřídele. Pro maximální natočení 𝑢𝑚𝑎𝑥  a poloměr hřídele v místě maximálního natočení 

𝑅 pak platí 

𝜑𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑅
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

5,355 ∙ 10−2

20
= 2,677 ∙ 10−3 𝑟𝑎𝑑. 

Hodnota maximálního natočení dle výpočtu programu Abaqus je 2,884 ∙ 10−3 𝑟𝑎𝑑. 

Odchylka mezi těmito hodnotami je malá, lze tedy výpočet z posuvů elementů 

považovat za relativně přesný. 

 Důležitým výstupem při zatížení silou však není maximální posuv, který nastal  

na výstupním konci hřídele, nicméně je jím průhyb v místě zatížení silou, tedy v místě 

uložení ozubení. Jeho hodnota je 2,541 ∙ 10−2 𝑚𝑚. 
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5. Analýza kompozitního hřídele 

Kompozitní varianta hřídele se skládá z pěti částí, a to z ocelového trnu, 

kompozitního hřídele, ocelového kroužku pod ložisko, ocelového náboje pro uložení 

ozubení a ocelové koncovky s drážkami pro pera pro přenos kroutícího momentu. Hřídel 

je vyráběn navíjením zadaných vrstev na ocelový trn po celé délce součásti, a následně 

po vytvrzení obroben na požadovaný tvar. Zbylé ocelové komponenty jsou na hřídel 

připevněny prostřednictvím lepených spojů. Analýza kompozitního hřídele proběhla 

dvěma způsoby, nejdříve bez uvažování lepených spojů a následně se zahrnutím 

lepeného spoje mezi kompozitním hřídelem a nábojem pro uložení ozubení. Vliv 

lepených spojů mezi hřídelem a kroužkem pod ložisko a mezi hřídelem a koncovkou je 

zanedbatelný, proto byly pro výrazné zjednodušení výpočtu vynechány. 

5.1. Analýza kompozitního hřídele bez uvažování lepeného spoje 

Ocelové části hřídele jsou vyrobeny z konstrukční mangan-chromové oceli 

14 220.4. K výrobě kompozitního hřídele byla využita uhlíková vlákna tří typů. Jsou  

to vysokopevnostní vlákna značená HS („high strenght“) a dva druhy vláken s velmi 

vysokým modulem pružnosti označena UHM a UHM2 („ultra high modulus“). Jejich 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce 1. Zadaná skladba materiálu v kompozitním hřídeli je 

uvedena v tabulce 2 a zobrazena na obrázku 23. 

 𝐸𝐿 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] 𝐸𝑇  [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] 𝐺𝐿𝑇 [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] 𝜇 [−] 𝜇 [−] 

HS 128 188 4 993 3 352 0,339 0,013 

UHM 481 888 3 673 3 180 0,371 0,013 

UHM2 421 948 3 673 3 180 0,371 0,013 

Tabulka 1 – Vlastnosti použitých vláken 
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Číslo vrstvy 
Číslo vrstvy 
v modelu 

Tloušťka 
[mm] 

Sekce 
Tloušťka 

sekce [mm] 
Orientace 
vláken [°] 

Materiál 

1 

1 0,63 

A 6,22 

45 UMH 

2 1,26 -45 UMH 

3 0,63 45 UMH 

2 4 0,22 85 HS 

3 

5 0,65 45 UMH 

6 1,3 -45 UMH 

7 0,65 45 UMH 

4 8 0,22 87 HS 

5 

9 0,66 37 UMH 

10 1,32 
B 1,98 

-37 UMH 

11 0,66 37 UMH 

6 12 0,22 

C 2,06 

87 HS 

7 13 1,75 0 UMH 

8 

14 0,09 60 HS 

15 0,18 
D 0,27 

-60 HS 

16 0,09 60 HS 

9 17 1,04 

E 1,75 

0 UMH 

10 

18 0,08 60 HS 

19 0,17 -60 HS 

20 0,08 60 HS 

11 

21 0,38 44 UMH2 

22 0,76 

F 3,20 

-44 UMH2 

23 0,38 44 UMH2 

12 24 1,02 0 UMH2 

13 

25 0,13 48 HS 

26 0,26 -48 HS 

27 0,13 48 HS 

14 

28 0,13 48 HS 

29 0,26 -48 HS 

30 0,13 48 HS 

Tabulka 2 – Skladba materiálu v kompozitním hřídeli 

 

 

Obrázek 17 – Rozdělení vrstev v modelu kompozitního hřídele 
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Geometrie jednotlivých komponentů byla zjednodušena a byly zanedbány prvky, 

které velmi málo ovlivňují výsledek analýzy. Důvodem je opět zjednodušení výpočetního 

procesu. Vynecháno tedy bylo sražení hran, závit v ocelovém trnu, zápich a drážky  

pro pera. Rozměry zjednodušených dílů jsou zobrazeny na obrázku 24 v pořadí ocelový 

trn (1), kroužek pod ložisko (2), náboj pro ozubení (3), koncovka pro přenos kroutícího 

momentu (4) a kompozitní hřídel (5). 

Ocelový kroužek a koncovka byly pro lepší tvorbu sítě rozděleny v modelu 

podélným řezem, ocelový náboj pro uložení ozubení byl rozdělen na jednotlivé válce 

podle průměrů a následně ještě podélným řezem. Kompozitní hřídel byl rozdělen 

podélným rovinným řezem a pěti dalšími podélnými řezy na jednotlivé válce  

dle průměrů. Tyto řezy odpovídají sekcím 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸 a 𝐹 na obrázku 23. Modelu byl 

zadán cylindrický souřadný systém, který byl následně využit pro určení orientace 

materiálu v jednotlivých vrstvách. Dále byly jednotlivým vrstvám zadány parametry 

navíjených vláken pomocí funkce „Create Composite Layup“. 

Obrázek 18 – Rozměry zjednodušených dílů 
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Sestava všech pěti součástí hřídele byla ve výpočtu bez uvažování lepeného spoje 

realizována za pomoci funkce „Create Constraint – Tie“, kdy k sobě byly navázány rotační 

povrchy jednotlivých komponentů. Do modelu byly zavedeny čtyři referenční body  

𝑅𝑃 − 1, 𝑅𝑃 − 2, 𝑅𝑃 − 3 a 𝑅𝑃 − 4 obdobně jako u ocelové varianty hřídele. Referenční 

body byly spojeny vazbou „Coupling“ k vnějším povrchům součástí, tedy 𝑅𝑃 − 1 

k vnějšímu povrchu ocelového kroužku pod ložisko, 𝑅𝑃 − 2 a 𝑅𝑃 − 3 k povrchu 

ocelového náboje a 𝑅𝑃 − 4 k povrchu koncovky. 

Hřídel byl opět zatížen ve dvou krocích, nejdříve osamělou silou 𝐹 = 4 000 𝑁 

působící v bodě 𝑅𝑃 − 3, následně momentem 𝑀𝑘 = 200 000 𝑁 ∙ 𝑚𝑚 ve stejném bodě 

při vetknutí v bodě 𝑅𝑃 − 4. Okrajové podmínky byly zadány typu 

„Dispalcement/Rotation“. V případě síly byl pro bod 𝑅𝑃 − 1 zakázán posuv ve směru 

os 𝑦 a 𝑧, pro bod 𝑅𝑃 − 2 byly zakázány posuvy ve všech směrech. Okrajová podmínka  

pro vetknutí hřídele v případě momentu byla určena jako nulové posuvy ve všech 

směrech a nulové natočení kolem všech os. 

Obrázek 19 – Referenční body na kompozitním hřídeli 
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Síť byla vytvořena zvlášť pro každý komponent. Pro kompozitní hřídel, kroužek 

pod ložisko, náboj pro ozubení a koncovku byla nastavena globální velikost prvku 1,  

pro ocelový trn globální velikost elementu 3. Typ prvku u kompozitního hřídele byl zadán 

jako objemová skořepina SC8R, u ocelových komponentů byl nastaven typ elementu 

kontinuální prvek C3D8R. U kompozitní hřídele byl po tloušťce vrstvy nastaven pouze 

jeden prvek, jelikož každý prvek je složen ze zadaných vrstev.  

  

Obrázek 26 – Zatížení hřídele silou a momentem a okrajové podmínky 

Obrázek 27 – Síť na modelu kompozitního hřídele 
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Výpočtem byly určeny hodnoty napětí a posuvů kompozitního hřídele  

bez uvažování lepeného spoje. Výsledky analýzy jsou zobrazeny na obrázcích 28, 29, 30 

a 31. Natočení kompozitního hřídele není na vizualizaci výsledků v programu Abaqus 

zřetelné, proto jsou zde pro zatížení hřídele momentem zobrazeny pouze posuvy,  

ze kterých lze natočení odvodit.  

Obrázek 29 – Posuvy po zatížení silou 

Obrázek 28 – Napětí po zatížení silou 
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  Maximální hodnoty napětí a posuvů pro kompozitní hřídel bez uvažování 

lepeného spoje jsou: 

• Zatížení silou: 

o Napětí: 31,79 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

o Posuv: 4,521 ∙ 10−2 𝑚𝑚 

• Zatížení momentem: 

o Napětí: 1,111 ∙ 102 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

o Posuv: 1,546 ∙ 10−1 𝑚𝑚 

  

Obrázek 3021 – Napětí po zatížení momentem 

Obrázek 3120 – Posuvy po zatížení momentem 
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Natočení hřídele po zatížení momentem lze dopočítat obdobně jako u ocelové 

varianty hřídele. Maximální natočení je pak za předpokladu malých deformací hřídele 

𝜑𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑅
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

1,546 ∙ 10−1

28
= 5,521 ∙ 10−3 𝑟𝑎𝑑. 

Dle výpočtu v programu Abaqus je maximální hodnota natočení 5,514 ∙ 10−3 𝑟𝑎𝑑, lze 

tedy tvrdit, že výpočet natočení z hodnot posuvů je přesný. 

 Hledaná hodnota průhybu hřídele v působišti osamělé síly je 1,507 ∙ 10−2 𝑚𝑚. 

5.2. Analýza kompozitního hřídele s uvažováním lepeného spoje 

Analýza kompozitního hřídele s uvažováním lepeného spoje byla provedena 

pouze pro zatížení momentem, jelikož lepený spoj nemá výrazný vliv na výsledky  

po zatížení silou. Pro zjednodušení výpočtu byl do modelu zahrnut pouze kompozitní 

hřídel a náboj pro uložení ozubení. Materiály, skladba materiálu, rozdělení modelů, 

velikosti a typy elementů byly zachovány stejné jako pro předchozí případ, tedy  

pro analýzu kompozitního hřídele bez uvažování lepeného spoje. 

Vlastnosti lepeného spoje byly do modelu aplikovány vložením modelu samotné 

vrstvy lepidla, kterému byly přiřazeny kohezivní vlastnosti. Během analýzy s uvažováním 

lepeného spoje mohly vzniknout odchylky, jelikož nebyly zadány přesné parametry 

lepidla, které je třeba zjišťovat experimentálně. Tloušťka lepené vrstvy byla nastavena 

na 0,25 𝑚𝑚, menší rozměr nebyl zadán kvůli zachování přiměřeného poměru stran 

elementu. Příliš malá tloušťka konečného prvku v poměru k jeho ostatním rozměrům 

způsobí náročnější výpočet. Pro materiál lepidla byly použity základní parametry 

dvousložkového epoxidového konstrukčního lepidla Loctite EA 9461 [11]. 

• Modul pružnosti v tahu: 𝐸 = 2 757 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

• Modul pružnosti ve smyku: 𝐺 = 1 060 𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

Model lepené vrstvy byl zadán jako „Cohesive Section“ s odezvou „Traction 

separation“. Model byl rozdělen na elementy kohezivního charakteru COH3D8. 
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Jednotlivé modely k sobě byly navázány vazbou „Tie“ přes jejich povrchy. 

Následně byly vytvořeny referenční body v místě zatížení (𝑅𝑃 − 3) a v místě vetknutí 

(𝑅𝑃 − 4). Tyto body byly spojeny vazbou „Coupling“, bod 𝑅𝑃 − 3 k povrchu 

kompozitního hřídele a bod 𝑅𝑃 − 4 k povrchu ocelového náboje.  

Výpočtem bylo určeno napětí a posuvy pro zatížení kompozitního hřídele 

momentem se zahrnutím vlivu kohezivní vrstvy lepidla. Výsledky jsou vykresleny  

na obrázcích 33 a 34. 

 

  

Obrázek 22 – Zatížení hřídele momentem a okrajové podmínky 

Obrázek 23 – Napětí po zatížení momentem 
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Maximální hodnoty napětí a posuvů kompozitního hřídele s uvažováním 

lepeného spoje jsou: 

• Napětí: 86,55  𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2 

• Posuv: 1,795 ∙ 10−1 𝑚𝑚 

Natočení hřídele je pak za předpokladu malých deformací hřídele 

𝜑𝑚𝑎𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑢𝑚𝑎𝑥

𝑅
= 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

1,795 ∙ 10−1

28
= 6,411 ∙ 10−3 𝑟𝑎𝑑. 

Hodnota maximálního natočení vypočtená programem Abaqus je 6,404 ∙ 10−3 𝑟𝑎𝑑, 

odchylka od hodnoty vypočítané z posuvů je minimální a výpočet lze považovat  

za přesný.  

Obrázek 24 – Posuvy po zatížení momentem 
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6. Závěr 

V této práci jsem popsal kompozitní materiály a technologie jejich výroby, 

především navíjení uhlíkových vláken. Dále jsem shrnul teorii výpočtu metodou 

konečných prvků s důrazem na kompozitní materiály včetně laminátové teorie. 

Vytvořil jsem a analyzoval modely ocelového a kompozitního hřídele metodou 

konečných prvků v programu Abaqus 6.14-5. Hřídele byly zatíženy postupně silou a poté 

momentem. Pro kompozitní hřídel jsem provedl dva výpočty, první bez uvažování 

lepeného spoje a druhý s uvažováním lepeného spoje mezi kompozitním hřídelem  

a ocelovým nábojem pro uložení ozubení. Výsledky jsou uvedené v tabulce 3. 

Zatížení Výstup Ocelový hřídel 
Kompozitní 
hřídel bez 

lepeného spoje 

Kompozitní 
hřídel s lepeným 

spojem 

Síla 
Napětí [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] 2,120 ∙ 101 3,179 ∙ 101 - 

Průhyb [𝑚𝑚] 2,541 ∙ 10−2 1,507 ∙ 10−2 - 

Moment 

Napětí [𝑁 ∙ 𝑚𝑚−2] 5,899 ∙ 101 1,111 ∙ 102 8,655 ∙ 101 

Posuv [𝑚𝑚] 5,355 ∙ 10−2 1,546 ∙ 10−1 1,795 ∙ 10−1 
Natočení 𝑟𝑎𝑑] 2,884 ∙ 10−3 5,514 ∙ 10−3 6,404 ∙ 10−3 

Tabulka 3 – Výsledky výpočtů 

Na výsledcích lze pozorovat, že při zatížení silou dosahuje lepších výsledků 

kompozitní hřídel s ocelovými komponenty, zatímco při namáhání krutem vykazuje lepší 

vlastnosti ocelový hřídel. Vliv lepeného spoje má na výsledky poměrně zanedbatelný 

vliv, nicméně je nutné zdůraznit, že pro kvalitnější výsledky by bylo třeba zadat přesnější 

parametry lepidla zjištěné experimentálně. 
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