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1) Pružnost

2) Pevnost

Mechanika poddajných těles

Vlivem působení vnějších sil
(povrchové, objemové) 

se těleso deformuje a v tělese 
vznikají 

tzv. vnitřní síly.
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Poměrné prodloužení

Zkos

Normálová složka napětí

Smyková složka napětí
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Napětí a deformace
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G … modul pružnosti 
ve smyku 

Hookeův zákon pro smykHookeův zákon pro tah

  E  G

  Pa102,29,1 11E

Tahový diagram oceli    
s výraznou mezí kluzu

E… modul pružnosti 
v tahu [Pa]

Závislost mezi napětím a deformací

Tahová 
zkouška 
pryže

Tahová zkouška kompozitu   
s různě orientovanými vlákny

G  0,8 1011 Pa
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Jednoosá napjatost

- 1 složka napětí

Víceosá napjatost

Rovinná napjatost 

- 3 složky napětí

Prostorová napjatost

- 6 složek napětí
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Pevnostní podmínka D 

Tah, tlak

Prodloužení

Tuhostní podmínka

Pozor na ztrátu stability (vzpěr)!
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Nosník = prut namáhaný příčnými silami  Pamax
max
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…průřezový modul v ohybu

Pevnostní podmínka
Do  max

 3moW

Maximální napětí

Tuhostní podmínka Dvv max

(průhyb)

Ohyb
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 3mkW … průřezový modul v krutu

Úhel zkroucení
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Kroutící moment

Napětí

 Nm

Krut

…. polární kvadratický moment 

Pevnostní podmínka

Tuhostní podmínka

Zkrut



Trubka je z hlediska využití materiálu pro krut nejvýhodnější!
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Kombinace ohyb + tah
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Napětí

Smyk (střih)

D Pevnostní podmínka
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Smyk při ohybu



Co je to kompozit?

• skládá se ze dvou nebo 

více různých složek

• každá složka má jiné 

vlastnosti (mechanické, 

chemické)

• každá složka plní jinou 

funkci

• výsledné vlastnosti 

(výhody i nevýhody) jsou 

dány kombinací 

vlastností dílčích složek

Vepřovice = sláma + hlína

• kyseliny uvolněné ze 

slámy hlínu vytvrzují

• až 3x vyšší pevnost 

oproti samotné nepálené 

hlíně
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• tkáně živočichů
svaly, cévy,

kosti, schránky

• pletivo rostlin
dřevo

srdeční céva

ulita loděnky

kmen ořešáku

Přírodní kompozity
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• dřevovláknité desky (dřevotříska, sololit)

lisované, lepené třísky, piliny

• překližky

lepené vrstvy dřeva

Egypt 3500 BC

• pykrete

piliny v ledu

2. světová válka
De Havilland Mosquito

Habakkuk 

Kompozity na bázi dřeva
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• keramická matrice + kovová výztuž

keramika – tepelná odolnost

kov – tažnost (nikl, molybden, kobalt)

zubní výplně protézy, elektronické součástky,

povrch raketoplánu, jaderné reaktory

Atlantis

Kompozity na bázi keramiky
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• matrice: hliník, hořčík, titan, ocel

tepelná vodivost

• výztuha: vlákna z uhlíku, boronu, SiC

tuhost, pevnost

auto-brzdy, bloky motoru,

vrtáky, rámy kol

Specialized S-Works

Porsche Boxter

Kompozity na bázi kovů
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 termoplasty         (lze opakovaně tepelně zpracovávat)

polyetylen, polystyren, PVC, PET

 termosety            (nelze opakovaně tepelně zpracovávat,

pevnější, použití za vyšších teplot)

epoxidová, polyamidová, polyesterová, fenolická pryskyřice

Aston Martin DBR9

Kompozity na bázi polymerů

Hlavní funkce matrice:

a) udržet výztuž ve správných pozicích

b) pomáhat distribuovat napětí

c) chránit výztuž před poškozením (abrazí)

d) kontrolovat elektrické a chemické vlastnosti

e) zajišťovat interlaminární pevnost

53%



Geopolymery

• polymerní vazby Si-O-Al-O • čedičová vlákna

Rotační pec – ČESKÉ LUPKOVÉ ZÁVODY
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• uhlík-uhlík (RCC)
vysoká tepelná odolnost

• uhlíková nanovlákna (CNT)

vylepšují vlastnosti matrice

1 kg = $8000

Columbia

Bugatti Veyron

BMC

Speciální kompozity



Budoucnost s kompozity

Zdroj: GyroDrive (Pavel Březina, Přerov) 

www.youtube.com/watch?v=UudGONsuLUE

Zdroj: www.rinspeed.eu

Zdroj: www.pal-v.com

www.facebook.com/pilotscafe/videos/1835857610015083/

https://www.youtube.com/watch?v=UudGONsuLUE
http://www.rinspeed.eu/
http://www.pal-v.com/


Rozdělení kompozitů dle výztuže



Částicové kompozity
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+ nízká hmotnost

+ vysoká tuhost a pevnost

+ směrově orientované vlastnosti

+ tepelná, chemická odolnost, ohnivzdornost

+ nižší tepelná roztažnost

+ elektrická a tepelná vodivost

– cena

– konstrukční návrh, výroba

– spoje, opracovatelnost, recyklace

– defektoskopie, opravy

Vláknové kompozity



Formy výztuže 

 rohož (nahodilá orientace)

 jednosměrné uspořádání

 dvouosá orientace (křížově položené jednosměrné

vrstvy nebo tkanina)

 víceosá výztuž (sešité jednosměrné vrstvy nebo 

tkaniny)

Plátno

Kepr

Atlas
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Typ vlákna Sklo Aramid HS - uhlík HM - uhlík

Modul pružnosti v 

podélném směru

EfL (MPa)
74 000 130 000 230 000 390 000

Modul pružnosti v 

příčném směru

EfT (MPa)
74 000 5 400 15 000 6 000

Modulu pružnosti

ve smyku

GfLT (MPa)
30 000 12 000 50 000 20 000

Pevnost v tahu

FfLt (MPa) 2 100 3 000 5 000 3 800

Hustota

ρ (kgm-3) 2 500 1 500 1 600 1 700

Mechanické vlastnosti vláken



Ruční kladení a prosycování



Navíjení



Oplétání (braiding)



Infiltrace matrice pod tlakem 

(RTM)

Zdroj: Ausperger, A: Technologie zpracování plastů



Použití vakua pro infiltraci matrice 

(light RTM, VIP, VAP)

Zdroj: Ausperger, A: Technologie zpracování plastů



Využití prepregů



Vytvrzení v autoklávu
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Luk
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Formule



Pultruze

Zdroj: Fiberline Composites

Zdroj: TECNIPUL Composites

Zdroj: Creative Pultrusions
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Lávka (5M+ZČU+VZLU+IKP)
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Vahadlo

https://www.youtube.com/watch?v=7qisLoHLkSE

stavba.avi
stavba.avi
https://www.youtube.com/watch?v=7qisLoHLkSE


39

Přilba

https://www.youtube.com/watch?v=jJlA1M7nN5Q

https://www.youtube.com/watch?v=jJlA1M7nN5Q
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Ochranné prostředky
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příčný řez jednosměrovým kompozitem

pod mikroskopem

detail jednosměrového kompozitu

po vytržení vláken z matrice

Mechanizmy porušení
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porušení vlákna

nestabilní ztráta adheze nestabilní porušení vláken

porušování vláken 

(vláknové přemostění)

porušování vláken 

(ztráta adheze)

Porušení vláken
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porušení matrice ztráta adheze

šíření trhliny zastaveno         další šíření trhliny

Porušení matrice
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• u izotropních materiálů (ocel) předpokládáme, že 

existuje jedna pevnost = jedna materiálová konstanta

– v případě jednoduchého namáhání – jedna podmínka ve formě

 < D nebo  /D < 1

– v případě obecné napjatosti – jedna hypotéza = funkce

(např. Guest, Von Mises,…)

f() < D nebo f(, D) < 1

Podmínky pevnosti
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• podélná tahová pevnost FLt

• podélná tlaková pevnost FLc

• příčná tahová pevnost FTt

• příčná tlaková pevnost FTc

• smyková pevnost FLT

• u jednosměrových lamin 

existuje 5 konstant 

pevnosti pro základní typy 

namáhání vhledem k 

materiálovým osám
(lze je nejsnáze změřit 

experimentálně)

Podmínky pevnosti

45
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• předpokládá, že k poruše dojde, pokud kterákoli ze 

složek napětí překročí dovolenou mez, tj.

(porušení vláken tahem-tlakem)

(porušení matrice tahem-tlakem)

(porušení matrice smykem)

tc LLL FF  

tc TTT FF  

LTLTLT FF  

Kritérium maximálního napětí
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řez bezpečnou oblastí v rovině LT = 0

• graficky lze bezpečnou oblast (oblast hodnot, kdy 

nedojde k porušení) vyjádřit v systému složek napětí 

jako kvádr se stěnami kolmými k osám

Kritérium maximálního napětí
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Max. napětí Max. deformace

Tsai-Wu Puck

• různě formulované podmínky (funkce) pevnosti – jinak predikovaná nosnost materiálu pro obecné namáhání

• všechny mají stejné průsečíky s osami (experimentálně snadno měřitelné hodnoty)

Porovnání kritérií
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Monitorování
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Tažení jednosměrového pásku



51

Delaminace jednosměrového pásku
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Ohyb jednosměrového pásku
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Ohyb sendviče
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Ztráta stability



Lepený spoj

55



Svěrný spoj

56

Experimental and numerical failure analysis

Seat post / frame for 

cycle-ball bicycle 

Optimization with the aim to maximize stiffness and strength of composite tube
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Šroubový spoj



Bearing

Net-tension

Shear-out

failure

Kolíkový spoj
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Kolíkový spoj – ovíjený
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