
VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta strojní 

Katedra pružnosti a pevnosti 

 

Napěťově-deformační analýza dvou (více) vrstvého 

materiálu 

 

Student: Miloslav Halák 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jaroslav Rojíček, Ph.D. 

 

Ostrava 2013 



  

 

Prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci včetně příloh vypracoval samostatně pod 

vedením vedoucího bakalářské práce a uvedl jsem všechny použité podklady a literaturu. 

Datum:   

 Podpis 



  

 

Prohlašuji, že 

 byl jsem seznámen s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. - autorský zákon, zejména §35 - užití díla v rámci občanských a 

náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a §60 - 

školní dílo. 

 beru na vědomí, že Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (dále jen 

VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít 

(§35 odst. 3). 

 souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen v Ústřední knihovně 

VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 

bakalářské práce. Souhlasím s tím, že údaje o bakalářské práci budou zveřejněny v 

informačním systému VŠB-TUO. 

 bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční 

smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu §12 odst. 4 autorského zákona. 

 bylo sjednáno, že užít své dílo - bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k 

jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly 

VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě :............... 

 

......................................... 

Plné jméno studenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miloslav Halák 

Školní 203  

Lutín 789 49 

 



  

 

ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

HALÁK, M. Napěťově-deformační analýza dvou a vícevrstvého materiálu. 

Ostrava: katedra pružnosti a pevnosti, Fakulta strojní VŠB - Technická univerzita Ostrava, 

2013, 43s. Bakalářská práce, vedoucí Rojíček, J. 

Bakalářská práce se zabývá řešením napěťového stavu spalovací komory leteckého 

motoru. V úvodu jsou ukázány některé aplikace vícevrstvých materiálů v praxi. Na konci 

je ukázána také spalovací komora, která je předmětem práce.  

Nejprve je na jednoduchém verifikačním příkladu jednoduchého nosníku odvozen a 

popsán postup řešení vícevrstvého materiálu. V práci je vždy nejprve odvozen dvouvrstvý 

materiál a pak stejným způsobem i třívrstvý materiál. Spalovací komora je řešena 

zjednodušeně jako válcová nádoba (dvouvrstvý a následně třívrstvý materiál). Řešení je 

provedeno analyticky pomocí teorie silnostěnných nádob, teorie tenkostěnných nádob (v 

programu Mathcad 14.0) a numericky metodou konečných prvků (v programu MSC Patran 

2012.2). Výsledky jsou porovnány. V závěrečné části práce je k silovým účinkům přidána 

ještě teplota. 

ANNOTATION OF THESIS 

HALÁK, M. Stress-strain analysis stress condition of two and multi-layer material. 

Ostrava: Department of elasticity and strength, Faculty of Mechanical Engineering VSB - 

Technical University of Ostrava, 2013, 43p. Thesis, head Rojíček, J. 

This thesis follows up the solution of the combustion chamber of air motor. In the 

introduction some applications of multilayer materials are shown in practice. Finally, it is 

also shown the combustion chamber, which is the subject of the work. 

First, on simple verification example of a simple beam, there is derived and 

described the procedure of solution of multi-layer material. In the task  is always derived 

layer material first and then in the same way, three-layer material. The combustion 

chamber is simply designed as a cylindrical vessel (dual-layer and three-layer material 

subsequently). The solution is performed analytically using the theory of thick-walled 

vessels, the theory of thin-walled vessels (in the Mathcad 14.0) and numerically by finite 

element method (in the MSC Patran 2012.2). Results are compared. In the final part is also 

temperature added to force effects. 
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Seznam požitých symbolů a zkratek 

Označení Legenda Jednotka 

A Délka elementu [mm] 

B Šířka elementu [mm] 

E, Ei Modul pružnosti v tahu [MPa] 

F Síla [N] 

F1 Radiální síla [N] 

F2 Tečná síla [N] 

J , JA, JB, JC Moment setrvačnosti ploch [kgm
2
] 

L Délka vrstvy [mm] 

M(x), M(y), M(z) Ohybový moment [Nm] 

MKP Metoda konečných prvků  

N1, N2 Síla mezi vrstvami [N] 

N11, N22 Napětí mezi vrstvami [MPa] 

Rt1, Rt2, Rt3 Poloměr zakřivení v obvodovém směru [mm] 

Rm1, Rm2, Rm3 Poloměr zakřivení v radiálním směru [mm] 

TBC Thermal barrier coat  

T(x) Posouvající síla [N] 

a, b, c Šířka vrstvy [mm] 

dx, dy, dz Délka analyzovaného elementu [mm] 

l Délka vlákna [mm] 

l0 Délka vlákna v neutrální ose [mm] 

r1, r2, r3, r4 Poloměr vrstvy [mm] 

t, ti Tloušťka vrstvy [mm] 

p1, p3 Tlak [MPa] 

xo Vzdálenost neutrální osy [mm] 
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x, y, z Souřadnice  

α, αi Součinitel teplotní roztažnosti [K
-1

] 

ε, εi Poměrné prodloužení [-] 

Δl Délkové prodloužení [mm] 

ΔT Teplotní přírůstek [K] 

dφt(dFit) Úhel svírající roviny elementu [°] 

dφm(dFim) Úhel svírající roviny elementu [°] 

μ, μi Poissonovo číslo [-] 

 Poloměr zakřivení neutrální osy [mm] 

σ, σA, σB, σC Normálové napětí [MPa] 

τ, τxy Smykové napětí [MPa] 
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1 Úvod 

Materiály jsou nedílnou částí našeho života. Setkáváme se s nimi každý den ve 

všech oblastech života (v přepravě, ve sportu, ve zdravotnictví, v práci, všeobecně k 

životu). Materiály se dělí různým způsobem: podle použití, vlastností, druhu výroby a 

dalších kritérií. Užitné vlastnosti výrobku závisí nejen na konstrukci, technologii výroby, 

ale také na materiálu a jeho vlastnostech. Práce s materiálem a jeho vlastnostmi jsou 

rozhodující pro konečný výrobek. Z historického pohledu používání materiálů byly 

nejdříve využívány materiály, které se vyskytovaly blízko a byly lehce k získání a 

opracování. Jednalo se o kámen, dřevo, kůže atd.. Dále zručností a vynalézavostí člověka 

se začali používat materiály, které se daly získat pomocí jednoduchých technologií. 

Jednalo se o materiály jako je hlína, bronz, kovy a podobně. S dalším vývojem výroby a 

zpracování materiálu se vyskytovaly druhy typu keramika, hliník, litiny a další.  V 

současné době jsou populárním materiálem kompozity, které můžeme zařadit do základní 

skupiny konstrukčních materiálů. Kompozity umožňují získat nové a často lepší vlastnosti 

složením základních materiálů (kovy, polymery, keramika, technická skla, uhlíková vlákna 

a nanotechnologie atd.) 

Moderní kompozitní materiály můžeme dělit např. takto:  

 

Obrázek 1: Kompozitní materiály 

Mezi kompozity můžeme zařadit také materiály, které se skládají z více vrstev 

materiálů (tzv. lamináty) o různých vlastnostech. Použití vícevrstvého materiálu s 

přibývajícím časem narůstá. Příklady můžeme najít v mnoha oblastech: V textilním 

průmyslu jde o použití vícevrstvého materiálu např. u sportovních bund, kdy každá z 

vrstev plní jinou funkci. 
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Obrázek 2: Sportovní bunda 

Ve stavebnictví je použitý vícevrstvý materiál u třívrstvých prken. Kdy první vrstva 

je z ušlechtilé dřeviny, která je odolná vůči ošlapání. Druhá vrstva je obyčejná laťovka. 

Třetí vrstvou je lak nebo voskový olej. Tepelně izolační vrstva u zdiva, střech a podlah. 

Izolace proti vodě atd. 

 

Obrázek 3: Třívrstvé prkno 

S kompozity se setkáváme i v domácích potřebách např. pánev potažená speciální 

odolnou vrstvou, bimetalový teploměr, termostat u žehličky. 

 

              Obrázek 4: Keramická pánev  Obrázek 5: Bimetalový teploměr 

Moderní aplikace kompozitů najdeme ve zdravotnictví. Nástroje, kloubní náhrady, 

které jsou potažené speciální antibakteriální vrstvou, fixátory. Podobných příkladů bychom 

mohli najít v průmyslu velmi mnoho. 

V bakalářské práci se budeme zabývat speciálním vícevrstvým materiálem, který se 

používá u spalovací komory letadel. (tzv. TBC - thermal barrier coat). 
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            Obrázek 6: Letecký motor   Obrázek 7: Spalovací komora leteckého motoru 

Spodní vrstvou je zde podkladová vrstva (substrate) např. ocel s modulem pružnosti 

E= 210 000 [MPa], Poissonovým číslem μ = 0.29 [-] a teplotním součinitelem α=11.1E-6 

[K
-1

]. Druhou vrstvou je pojivo (bond coat), kde E = 210 000 [MPa],  Poissonovo číslo μ = 

0.28 [-], a teplotním součinitelem α= 10.5E-6 [K
-1

]. Vrchní vrstvou je vrstva odolná vůči 

teplu (thermal barrier coat), kde E= 190 000 [MPa],  Poissonovo číslo μ = 0.23 [-] a 

teplotní součinitel α=10.3E-6 [K
-1

]. Všechny 3 vrstvy vidíme na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Jednotlivé vrstvy materiálu spalovací komory 

Každá vrstva je vytvořena z jiného materiálu a má jinou funkci. Vrstva 1 má funkci 

ochranného tepelného štítu, který chrání základní materiál před poškozením. 3 vrstva má 

schopnost odvést přebytečné teplo a zajišťuje také určitou houževnatost materiálu. 2 vrstva 

slouží k optimálnímu spojení obou materiálů.   
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2 Jednoduchý verifikační příklad pro analýzu 

vícevrstvého materiálu 

V první části práce je řešen jednoduchý vetknutý nosník. Řešení je založeno na 

rozšíření běžného řešení nosníku (viz např. [4]) pro vícevrstvé materiály. 

Při analytickém řešení napjatosti a deformace vyjdeme z Bernoulli-Navierovy 

teorie, kdy průřez ohýbaného nosníku zůstává rovinný a kolmý na průhybovou křivku i po 

deformaci. Tato teorie předpokládá, že příčné průřezy nosníku zůstanou i po ohybu rovinné 

a v jednotlivých řezech nosníku vzniká napjatost pouze jednoosá a to ve směru souřadnice 

x. Na základě této teorie a platnosti Hookeova zákona pro homogenní a izotropní materiál 

lze odvodit známý vztah pro normálová napětí při ohybu. Tyto rovnice jsou odvozeny z 

rovnic rovnováhy, fyzikálních a geometrických rovnic. Při řešení vícevrstvých materiálů 

budeme postupovat stejným způsobem. 

 K numerickému řešení je použita metoda konečných prvků (MKP), program MSC 

Patran 2012.2, řešič MSC Nastran 2012.2. V programu budeme používat objemové prvky, 

popřípadě axisymetrii.   

 

2.1 Odvozeni relativního prodlouženi a napjatosti jednovrstvého 

materiálu 

Odvození provedeme na jednoduché úloze, na vetknutém nosníku zatíženém 

osamělou silou na konci nosníku, viz obrázek 9. Toto odvození lze nalézt v běžné literatuře 

pružnosti a pevnosti viz [4] str. 103 až 105 a bude využito pro řešení vícevrstvých 

materiálů, proto je zde na jednoduchém příkladu zopakován podrobný postup. 

 

Obrázek 9: Vetknutý nosník - verifikační příklad 
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Na tomto vetknutém nosníku provedeme řez ve směru souřadnice x a určíme vnitřní 

účinky. Řezem u tohoto příkladu je element tvaru kvádru. Rovnice rovnováhy sestavíme na 

základě představy, že vnitřní účinky zachycuje bod na tomto řezu o velikosti ds a na jeho 

poloze závislé normálové napětí σ [MPa]. Toto napětí musí zachytit ohybový moment Mz 

[Nm]. 

 

Obrázek 10: Řez jednovrstvého nosníku 

Sestavíme rovnice rovnováhy: 

ΣFx=0      
      

ΣFy=0     
      

kdy      (2.10) 

ΣMy=0      
      

ΣMz=0         
         (2.11) 

Fyzikální rovnice v tomto případě reprezentuje Hookeův zákon pro prostý tah: 

      (2.12) 

Geometrické rovnice odvodíme na základě jednoduché úvahy: 

Z definice ohybu vyplývá, že některá vlákna se zkracují a některá naopak protahují. 

Vlákna na neutrální ose se nezkracují ani neprodlužují, jsou tedy bez délkové změny. Z 

obrázku 11 se dá odvodit závislost prodloužení (či zkrácení) vláken na vzdálenosti od osy 

y.  
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Obrázek 11: Deformovaný element 

Kde ρ[mm] je poloměr neutrální osy, dx je délka analyzovaného elementu, y[mm] 

je vzdálenost zkoumaného bodu od neutrální osy a dϕ je úhel, který svírají roviny řezu po 

deformaci. 

Vlákno v neutrální ose nezmění svoji délku, tedy: 

l0=ρdϕ, kde l0 je délka vlákna v neutrální ose. Délku vlákna vzdáleného o hodnotu y 

od neutrální osy určíme podobně: 

Δl=(ρ+y)dϕ-ρdϕ. Z toho plyne poměrné prodloužení ε [-], které dosazením vypadá:  

  
  

 
 

           

   
 

 

 
 .  (2.13) 

Sloučením rovnice (2.12) a (2.13) získáme: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
   (2.14) 

Dosazením (2.14) do momentových rovnic (2.11): 

 

 
        

 

 
           

 

 
 

    

 
    

    

 
   (2.15) 

Pro další odvození je užitečný také vztah pro poloměr křivosti pro ohyb: 

 

 
 

    

  
  (2.16) 

Dosazením (2.14) do rovnice (2.16) získáme napětí ve vzdálenosti y od neutrální 

osy. A to: 

   
    

 
y  (2.17) 

Pro výpočet průhybu můžeme využít např. Castigliánovy věty: 

  
 

  
     

     

  
  

 

 
  (2.18) 
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Posledním krokem je odhad smykových napětí. Smyková napětí mají vliv na 

soudružnost jednotlivých vrstev a jsou tedy pro vícevrstvé materiály důležité. Z rovnic 

rovnováhy matematické teorie pružnosti 
   

  
 

    

  
   získáme závislost mezi 

normálovým napětím a smykovým napětím. Využitím Schwedlerovy věty:      
     

  
 a 

rovnice (2.15) získáme zjednodušenou závislost smykových napětí na souřadnici y v řezu. 

   

  
  

    

  
      

      
   

  
     

 
    

 
 

  
    

     

   
      

    

 
    ,  (2.19) 

kde τxy je smykové napětí [MPa] a T(x) je posouvající síla [N].  

Podrobnější popis odvození lze nalézt např. v [1]. 

 

2.2 Řešení úlohy pro dvouvrstvý materiál 

 

Obrázek 12: Dvouvrstvý vetknutý nosník 

Vrstvu 1 tvoří bronz, který má modul pružnosti v tahu E1 = 90 000 [MPa], 

Poissonovo číslo μ1 = 0.31 [-]. Rozměry vrstvy jsou a = 2, t = 4 a L = 50 [mm], vrstva 2 je 

ocel, který má E2 = 210 000 [MPa], Poissonovo číslo μ2 = 0.3 [-]. Rozměry vrstvy jsou b = 

5, t = 4 a L = 50 [mm]. Zatěžující síla F = 100 [N]. 

Při odvození dvouvrstvého materiálu budeme postupovat stejným způsobem jako u 

jedné vrstvy. Využijeme rovnici rovnováhy (2.10) a (2.11), kterou analogicky odvodíme 

pro dvouvrstvý materiál a dosadíme Hookeův zákon (2.12). 

            
        

     
    

      
    

   

  

 
   
    

 
  

 
   
    

      
    

 
 

    

 
       (2.20) 
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Ze vztahu (2.20) nám vyplývá základní rovnice pro poloměr křivosti ve vzdálenosti 

y od neutrální osy pro dvouvrstvý materiál. Dosazením a úpravou získáme výsledné 

rovnice pro normálové napětí při ohybu pro dvouvrstvý materiál: 

   
      

         
   

   
      

         
   (2.21) 

kde σA je napětí ve vrstvě 1 ve vzdálenosti y od neutrální osy a σB je napětí ve 

vrstvě 2 ve vzdálenosti y od neutrální osy. 

Výpočet neutrální osy dvouvrstvého materiálu se vychází ze silové rovnice 

rovnováhy (2.20), kdy u dvouvrstvého materiálu po úpravě je: 

               
        

   

       
      

    
          

    

   
. 

Po integraci a vytknutí neznámé x0 získáme výsledný vztah pro vzdálenost 

neutrální osy dvouvrstvého materiálu: 

   
               

          
  (2.22) 

Momenty setrvačnosti plochy určíme z rovnic: 

         
      

    
  

         
    

   
  (2.23) 

 

2.2.1 Analytické řešení dvouvrstvého materiálu 

Materiálové parametry a rozměry byly uvedeny na začátku kapitoly 2.2. Analytické 

řešení bylo provedeno v programu Mathcad verze 14.0. 
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Obrázek 13: Průběhy normálového napětí v řezu u dvouvrstvého materiálu 

Na obrázku 13 je průběh normálového napětí v závislosti na vzdálenosti od 

neutrální osy. Na obrázku 13 A je napětí v první vrstvě, na obrázku 13 B je napětí v druhé 

vrstvě a na obrázku 13 C je porovnání normálových napětí v jednotlivých vrstvách. 

Průhyb např. pod silou F můžeme spočítat pomocí Castigliánovy věty (2.18), 

kterou aplikujeme na dvouvrstvý materiál. 
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        mm 

Při výpočtu smykových napětí můžeme vycházet z rovnice (2.19), kterou odvodíme 

podobně jako pro jeden materiál (viz závěr kapitoly 2.1). 

Pro dvouvrstvý materiál získáme rovnice:      
      

         
    

      

    
,      

      

         
    

    

   
. Po integraci a dosazení číselných hodnot získáme hodnoty 

smykových napětí v jednotlivých vrstvách. τyzA=3,31 MPa, τyzB=3,25 MPa. 

 

2.2.2 Numerické řešení dvouvrstvého materiálu 

Pro řešení byl vytvořen model vetknutého nosníku o dvou vrstvách zatíženého 

osamělou silou na konci. Rozměry nosníku, vazby a zatížení bylo popsáno na začátku 

kapitoly 2.2. Byly použity objemové prvky (solid). Na každé z vrstev byla vytvořena síť a 

ty byly následně spojeny. V místě spojení sítí bylo provedeno zhuštění, aby bylo možné 

získat výsledky právě v místě spojení obou sítí (materiálu). Vetknutí na konci nosníku bylo 

realizováno uchycením ploch ve směru x, y, z, viz obrázek 14. Jednotlivým vrstvám byly 

přiřazeny odpovídající materiálové vlastnosti. Síť a okrajové podmínky jsou na obrázku 

14. Řešení provedeno v programu MSC Patran 2012.2, řešič MSC Nastran 2012.2. 

 

Obrázek 14: Dvouvrstvý vetknutý nosník 
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Obrázek 15: Výsledné normálové napětí dvouvrstvého materiálu 

 

Obrázek 16: Výsledný průhyb pod silou 

 

Obrázek 17: Smykové napětí dvouvrstvého materiálu 



 

18 

Po provedení výpočtu jsme získali z programu výsledky, které jsou zobrazeny na 

obrázcích 15, 16 a 17. Obrázek 15 znázorňuje výsledné normálové napětí. Obrázek 16 

znázorňuje výsledný průhyb pod silou, ale také průhyb po celém nosníku. Obrázek 17 

znázorňuje smykové napětí a jeho rozložení v nosníku a jak už bylo zmíněné v kapitole 2.1 

je velice důležité pro vícevrstvé materiály. 

2.2.3 Porovnání výpočtu 

Tabulka 1: Porovnání výsledků analytického a numerického výpočtu 

σ[MPa] σA(L,b-x0+a) σA(L,b-x0) σB(L,b-x0) σB(L,-x0) τyzA τyzB y[mm] 

MKP 107.42 57.17 116.01 177.45 2.8-3.4 2.9-3.5 0.251 

Analyticky 108.63 54.15 126.35 191.46 3.31 3.25 0.252 

 

V analytickém a numerickém výpočtu byl proveden výpočet napětí v obou vrstvách 

jak na horní tak i na dolní ploše vrstvy, jen u smykových napětí je uvedeno rozmezí 

hodnot, které se vyskytují ve vyšetřované oblasti, viz obrázek 17. Z tabulky 1 je zřejmé, že 

porovnané hodnoty u numerického a analytického řešení si odpovídají. Navíc jsme i v 

analytickém výpočtu provedli výpočet hodnoty vzdálenosti neutrální osy, momentů 

setrvačnosti a v grafech provedli srovnání napětí ve vrstvách.  

 

2.3 Řešení úlohy pro třívrstvý materiál 

 

Obrázek 18: Třívrstvý vetknutý nosník 

Vrstva 1 a vrstva 3 jsou totožné jako u dvouvrstvého materiálu. Mezi ně je vložena 

2 vrstva, jedná se o kalenou ocel s modulem pružnosti v tahu E2 = 180 000 [MPa], 

Poissonovo číslo μ2 = 0.3 [-], rozměry 1 a 2 vrstvy jsou stejné a rozměr třetí vrstvy: b = 5, t 

= 4 a L = 50 [mm]. Zatěžující síla F = 100 [N]. 
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Pro odvození třívrstvého materiálu budeme postupovat stejným způsobem jako v 

předchozích případech. Využijeme rovnici rovnováhy (2.10) a (2.11), kterou analogicky 

odvodíme pro třívrstvý materiál a dosadíme Hookeův zákon (2.12). 

            
        

      
    

         
              

 
    

   

  

 
   
    

 
  

 
    
    

  

 
   
    

      
    
 

 
    
 

 
    
 

       (2.30) 

Ze vztahu (2.30) nám vyplývá základní rovnice pro poloměr křivosti ve vzdálenosti 

y od neutrální osy pro třívrstvý materiál. 

Průběhy napětí určíme dle rovnic: 

   
      

              
   

   
      

              
   

   
      

              
   (2.31) 

 kde σA je napětí ve vrstvě 1 ve vzdálenosti y od neutrální osy, σB je napětí ve 

vrstvě 2 ve vzdálenosti y od neutrální osy a σC je napětí ve vrstvě 3 ve vzdálenosti y od 

neutrální osy. 

Výpočet neutrální osy třívrstvého materiálu se vychází z rovnice rovnováhy (2.10) 

a (2.11), kdy u třívrstvého materiálu po úpravě je: 

                      
            

  

       
        

      
                

    

   
  

      

    
, po integraci a 

vytknutí neznámé x0 získáme výsledný vztah pro vzdálenost neutrální osy třívrstvého 

materiálu: 

   
                           

              
  (2.32) 

Momenty setrvačnosti plochy určíme z rovnic: 

         
        

      
  

         
      

    
  

         
    

   
  (2.33) 
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2.3.1 Analytické řešení třívrstvého materiálu 

Materiály a rozměry použité při řešení jsou uvedeny na počátku kapitoly 2.3. 

Analytické řešení bylo provedeno v programu Mathcad verze 14.0. 

 

 

 

 

 

Obrázek 19: Průběhy normálového napětí v řezu u třívrstvého materiálu 
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Na obrázku 19 je porovnání jednotlivých napětí ve všech vrstvách. Průhyb pod 

silou F můžeme spočítat např. pomocí Castigliánovy věty (2.18), kterou aplikujeme pro 

třívrstvý materiál. 

  
 

              
     

     

  
  

 

 
  

        mm 

Pro výpočet smykových napětí budeme vycházet z rovnice (2.19), kterou 

analogicky odvodíme pro třívrstvý materiál.      
      

              
    

        

      
, 

     
      

              
    

      

    
,      

      

              
    

    

   
. 

Po integraci a dosazení číselných hodnot: τyzA = 5,47 MPa, τyzB = 15,76 MPa, τyzC 

= 21,23 MPa. 

 

2.3.2 Numerické řešení třívrstvého materiálu 

Vytvořili jsme model vetknutého nosníku o třech vrstvách zatíženého osamělou 

silou na konci, pomocí prvku solid. Vytvořili jsme jednotlivé vrstvy, které jsme vetknuly 

na konci, to bylo realizováno uchycením ploch ve směru x,y,z, dle obrázku číslo 18 a 

zatížili silou, která je zadána do elementů, o velikosti jak u analytického řešení. 

Jednotlivým vrstvám jsme přiřadili vlastnosti jako je modul pružnosti a Poissonovo číslo. 

Na každé z vrstev jsme vytvořili síť a ty jsme následně spojili. V místě spojení 

jednotlivých sítí jsme provedli zhuštění sítě, abychom získali přesnější řešení v kritické 

oblasti spojení všech materiálů. Výsledné spojení, uchycení, zatížení a zhuštění sítě vidíme 

na obrázku 20. Řešení provedeno v programu MSC Patran 2012.2, řešič MSC Nastran 

2012.2. 
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Obrázek 20: Třívrstvý nosník zatížený osamělou silou 

 

Obrázek 21: Výsledné normálové napětí třívrstvého materiálu 

 

Obrázek 22: Výsledný průhyb pod silou 
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Obrázek 23: Smyková napětí třívrstvého materiálu 

Po provedení výpočtu jsme získali z programu výsledky, které jsou zobrazeny na 

obrázcích 21, 22 a 23. Obrázek 21 znázorňuje normálové napětí. Rozložení tlačených a 

tažených vláken třívrstvého materiálu je obdobný jak u dvouvrstvého materiálu. Záleží na 

materiálových vlastnostech jednotlivých vrstev. Obrázek 22 znázorňuje průhyb nosníku po 

celé jeho délce. Největší je pod silou stejně jak u dvouvrstvého materiálu. Obrázek 23 

znázorňuje smyková napětí po celé délce nosníku u všech vrstev. 

2.3.3 Porovnání výpočtu 

Tabulka 2: Porovnání výsledků analytického a numerického výpočtu 

σ[MPa] σA(L,c-x0+b+a) σA(L,c-x0+b) σB(L,c-x0+b) σB(L,c-x0) σC(L,c-x0) σC(L,-x0) 

MKP 160.71 124.71 233.46 70.31 74.86 305.05 

Analyticky 153.4 120.25 240.49 74.74 87.2 299.55 

 

Pokračování tabulky 2:  

τ[MPa] τyzA τyzB τyzC y[mm] 

MKP 4-6 14-16 20-23 0.161 

Analyticky 5.47 15.76 21.23 0.154 
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V analytickém a numerickém výpočtu byl proveden výpočet napětí ve třech 

vrstvách jak na horní tak i na dolní ploše vrstvy, jen u smykových napětí je uvedeno 

rozmezí hodnot, které se vyskytují ve vyšetřované oblasti, viz obrázek 23. Z tabulky 2 je 

zřejmé, že porovnané hodnoty u numerického a analytického řešení si odpovídají. Navíc 

jsme i v analytickém výpočtu provedli výpočet hodnoty vzdálenosti neutrální osy, 

momentů setrvačnosti a obrázek 19 znázorňuje srovnání napětí ve vrstvách.  

 

2.4 N-vrstvý materiál 

Předchozí řešení můžeme snadno rozšířit pro  n-vrstvý materiál: 

Např. vzorec pro neutrální osu dvouvrstvého materiálu (2.22): 

   
               

          
  

vzorec pro neutrální osu třívrstvého materiálu (2.32): 

   
                           

              
  

Rozšířením můžeme získat: 

   
                  

 
        

   

        
 
   

  (2.40) 

kde Ei je modul pružnosti i-té vrstvy a ti je tloušťka i-té vrstvy.  

  

2.5 Zhodnocení a shrnutí verifikačního příkladu 

Jako verifikační příklad jsme si zvolili vetknutý nosník, který je zatížen osamělou 

silou na konci. Tento příklad byl řešen analyticky i numericky. Analytický výpočet jsme 

odvodili z Bernoulli-Navierovy teorie pro jednovrstvý nosník. Stejným postupem byl 

analogicky odvozen i dvouvrstvý a třívrstvý nosník. Byl odvozen vztah pro vzdálenost 

neutrální osy pro dvouvrstvý i třívrstvý nosník. Rovnice pro výpočet napětí a průhybu pod 

silou. Analytické a numerické výsledky byly porovnány mezi sebou, viz tabulka 1 a 2. 

Výsledky u analytického a numerického řešení se téměř shodují.  
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3 Model dvouvrstvého materiálu spalovací komory 

Spalovací komora leteckého motoru má i přes symetrii složitý tvar. Pro 

zjednodušení budeme uvažovat spalovací komoru jako otevřenou válcovou, vícevrstvou 

nádobu. Osové napětí budeme předpokládat nulové. Při řešení byly použity analytické a 

numerické přístupy stejně jako u verifikačního příkladu. U analytického řešení bylo 

využito teorie tenkostěnných i tlustostěnných nádob. 

 

Obrázek 24: Model dvouvrstvého materiálu spalovací komory 

U komory spalovacího leteckého motoru je každá vrstva složena ze speciálního 

materiálu a má přesně určené rozměry. U dvouvrstvého materiálu jsou pro výpočet použity 

tyto parametry: Vrstvu 1 tvoří materiál, který má modul pružnosti v tahu E1 = 210 000 

[MPa], Poissonovo číslo μ1 = 0.29 [-]. Rozměry vrstvy jsou r1 = 300, r2 = 302 [mm], 

vrstvu 2 tvoří materiál, který má E2 = 210 000 [MPa], Poissonovo číslo μ2 = 0.28 [-]. 

Rozměry vrstvy jsou r2 = 302, r3 = 302.2 [mm]. Zatěžující tlak p1 = 1 a p3 = 0.5 [MPa]. 

 

3.1 Tlustostěnná teorie 

Vrstvy u spalovací komory leteckého motoru mají velmi malé rozměry, ale i tak 

využijeme teorii o tlustostěnných nádobách k získání většího množství výsledků k 

porovnání. 
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Obrázek 25: Tlustostěnná nádoba 

Řešení tlustostěnné nádoby bylo převzato z literatury [5]. Nádoba má rozměry r1, 

r2, r3[mm]. Na tlustostěnnou nádobu působí vnější i vnitřní tlak o velikosti P1[MPa] a 

P3[MPa].  

     
 

   , kde   je radiální napětí  (3.10) 

     
 

   , kde   je tečné (obvodové) napětí.  (3.11) 

A, B jsou integrační konstanty, které se určí z rovnic. Kde   
           

        , 

  
     

            . 

 

3.1.1 Řešení pomocí teorie tlustostěnných nádob 

Materiály a rozměry použité při řešení jsou uvedeny na počátku kapitoly 3. 

Analytické řešení bylo provedeno v programu Mathcad verze 14.0. Databáze a soubory 

příkladu jsou přiloženy na CD. 
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Nádobu uvažujeme jako celistvou z jednoho materiálu o modulu pružnosti E= 210 

000 [MPa]. Určili jsme si integrační konstanty, které jsme dosadili do vzorce pro výpočet 

tečných napětí a tím jsme získali napětí σtr1 působící na poloměru r1, tedy na první vrstvě, 

které je rovno σt1 [MPa] a také σtr3 působící na druhé vrstvě, které je rovno σt2 [MPa]. 

 

3.2 Tenkostěnná teorie 

Tato teorie je jednodušší než teorie silnostěnných nádob. Předpokládá se konstantní 

napětí po tloušťce nádoby - tzv. bezmomentová teorie skořepin. Řešení pro jednovrstvou 

nádobu lze nalézt v literatuře, např. [5]. Při řešení je předpokládáno, že nádoba je složena 

ze dvou tenkých vrstev a meridiánové poloměry křivosti se blíží nekonečnu.  

 

Obrázek 26: Element nádoby 
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Rozměry a síly působící na vyjmutý element nádoby:  

p1-vnitřní tlak [MPa],  

p3- vnější tlak [MPa],  

Rt1, Rt2- poloměry zakřivení v obvodovém směru jednotlivých vrstev [mm],  

Rm1, Rm2- poloměry zakřivení v meridiánovém směru jednotlivých vrstev [mm].

  

Obrázek 27: Element první vrstvy 

Rozměry a síly působící na vyjmutý element první vrstvy:  

A- délka elementu [mm],  

B- šířka elementu [mm], p1-vnitřní tlak [MPa],  

N- normálová síla mezi vrstvy [N],  

F2- tečná síla [N],  

F1- radiální síla [N],  

t1- tloušťka vrstvy [mm]. 

 

 

Obrázek 28: Element druhé vrstvy 
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Rozměry a síly působící na vyjmutý element druhé vrstvy:  

A- délka elementu [mm],  

B- šířka elementu [mm],  

p3-vnější tlak [MPa],  

N- normálová síla mezi vrstvy [N],  

F2- tečná síla [N],  

F1- radiální síla [N],  

t2- tloušťka vrstvy [mm]. 

 

 

Obrázek 29: Meridiánová a rovnoběžková rovina 

dFit(dφt), dFim(dφm)- úhly elementu [°],  

Rt- poloměr zakřivení v meridiánovém směru [mm],  

Rm- poloměr zakřivení v obvodovém směru [mm].  

Nejprve byly stanoveny rovnice, které platí pro obě vrstvy. Z obrázku 29 lze 

odvodit:             
 

  
 ,             

 

  
  

Radiální a tečné síly, působící na vrstvy, se určují z napětí, které působí na plochu 

elementu a tedy:  

         

          (3.20) 

Pro velmi malé úhly dφm a dφt platí: 
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                  (3.21) 

V1, V2 a N musí být s ostatními vnějšími silami v rovnováze a lze tedy psát rovnici 

rovnováhy:                (3.22) 

U tenkostěnných nádob lze předpokládat, že prodloužení u obou vrstev je téměř 

stejné a tedy: 

        .  (3.23) 

Kde    
  

   
   

Modifikací rovnice (3.22) pro první element platí:               . 

Dosadíme za V1,V2:                                 . 

Úpravou získáme pro první vrstvu: 
   

   
 

   

   
 

 

      
 

  

  
  (3.24) 

Stejným způsobem postupujeme i pro určení druhé vrstvy a získáme výsledný vztah 

pro druhou vrstvu a to: 
   

   
 

   

   
 

  

  
 

 

      
  (3.25) 

Další potřebnou rovnici získáme z prodloužení vrstev u dvouvrstvého materiálu 

(3.23), který využijeme pro dvouvrstvý materiál: 
     

      
 

     

      
, kdy F21 a F22 jsou tečné 

síly vrstvy první a druhé. Dosazením a úpravou získáme: 

 
     

  
 

     

  
  (3.26) 

3.2.1 Řešení pomocí teorie tenkostěnných nádob 

Z předchozího odvození pro dvouvrstvou nádobu jsme získali tři rovnice o třech 

neznámých (3.124), (3.125) a (3.126). Rovnice jsou pomocí iterační metody řešeny za 

předpokladu, že u válcové nádoby je Rm1 a Rm2=∞ a z toho plyne, že σm=0. Materiály a 

rozměry použité při řešení jsou uvedeny na počátku kapitoly 3. Analytické řešení bylo 

provedeno v programu Mathcad verze 14.0. Databáze a soubory příkladu jsou přiloženy na 

CD. 
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Výsledek řešení je napětí v první vrstvě σt1 [MPa], napětí působící v druhé vrstvě 

σt1 [MPa], a také sílu N1 působící mezi vrstvy [N], kterou jsme přepočítali na napětí N11 

[MPa]. 

 

3.3 Numerické řešení 

Při numerickém řešení budeme uvažovat model spalovací komory leteckého 

motoru stejný jako u analytického řešení. Řešíme tedy válcovou, otevřenou nádobu. U 

modelu využijeme axisymetrii. Řešení provedeno v programu MSC Patran 2012.2, řešič 

MSC Nastran 2012.2. 

V programu jsme vytvořili axisymetrický model, který jsme uchytili pomocí 

symetrie a zatížili příslušným tlakem o velikosti jak u analytického řešení. Vytvořili jsme 

jednotlivé vrstvy, které jsme uchytili na konci. To bylo realizováno uchycením ploch ve 

směru z. Jednotlivým vrstvám jsme přiřadili vlastnosti jak v předchozím analytickém 

řešení. Na každé z vrstev jsme vytvořili síť a ty jsme následně spojili. V místě spojení 

jednotlivých sítí jsme provedli zhuštění sítě, abychom získali přesnější řešení v kritické 

oblasti spojení obou materiálů. Výsledné spojení, uchycení, zatížení a zhuštění sítě vidíme 

na obrázku číslo 30. Databáze a soubory příkladu jsou přiloženy na CD. 
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Obrázek 30: Model dvouvrstvého materiálu 

 

Obrázek 31: Tečná napětí dvouvrstvé nádoby 

Výsledky řešení ukazují, že napětí v horní vrstvě se příliš nemění (oproti spodní 

vrstvě). Napětí ve spodní vrstvě odpovídá předpokládanému rozložení napětí (řešení 

silnostěnných nádob, viz kapitola 3.1). 

 

3.4 Porovnání výpočtů 

Tabulka 3: Porovnání výsledků analytického a numerického výpočtu 

 Tenkostěnná teorie Tlustostěnná teorie Numerická teorie 

σ1 [MPa] 68.223 67.933 68.0 

σ2 [MPa] 68.223 67.433 67.1 
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V analytickém a numerickém výpočtu byl proveden výpočet napětí ve dvou 

vrstvách. Z tabulky 3 je zřejmé, že porovnané hodnoty u numerického a analytického 

řešení si odpovídají. Také jsme v analytickém výpočtu provedli výpočet síly, která působí 

mezi vrstvami, a tu jsme přepočítali na napětí mezi vrstvami. 

 

3.5 Zhodnocení a shrnutí modelu dvouvrstvého materiálu 

U řešení dvouvrstvé nádoby pomocí tlustostěnné teorie jsme předpokládali nádobu 

složenou jako celek z jednoho materiálu. Tento postup v případě, kdy materiály jsou téměř 

shodné nám může dát použitelné výsledky, ale při rozdílnosti materiálových vlastnostech 

už by tato metoda nešla použít. U teorie tenkostěnných nádob jsme museli odvodit vzorce 

pro dvouvrstvou nádobu, kde jsme zahrnuli sílu působící mezi vrstvami. Odvozené vzorce 

jsme použili pro výpočet napětí ve vrstvách a síly mezi vrstvy. V numerickém výpočtu 

jsme použili metodu axisymetrie a využili symetrie. Analytické a numerické výsledky byly 

porovnány mezi sebou, viz tabulka 3. Výsledky u analytického a numerického řešení se 

téměř shodují. 
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4 Model třívrstvého materiálu spalovací komory 

Spalovací komora leteckého motoru má ve skutečnosti tři vrstvy jak už bylo 

zmíněno v předchozích kapitolách. Budeme se zabývat odvozením na základě 

dvouvrstvého modelu a výpočtem právě třívrstvé spalovací komory. Výpočet budeme 

provádět analyticky i numericky. V analytickém řešení zjistíme výsledky podle teorie 

tenkostěnných nádob. Numerický a analytický výpočet porovnáme. U dvouvrstvého 

modelu jsme v analytické metodě využili i teorii tlustostěnných nádob, ale pro třívrstvý 

model se jí už nebudeme zabývat. 

 

Obrázek 32: Model třívrstvého materiálu spalovací komory 

U třívrstvého materiálu jsou pro výpočet použity tyto parametry: Vrstvu 1 tvoří 

materiál, který má modul pružnosti v tahu E1 = 210 000 [MPa], Poissonovo číslo μ1 = 0.29 

[-]. Rozměry vrstvy jsou r1 = 300, r2 = 302 [mm], vrstvu 2 tvoří materiál, který má E2 = 

210 000 [MPa], Poissonovo číslo μ2 = 0.28 [-]. Rozměry vrstvy jsou r2 = 302, r3 = 302.2 

[mm], vrstvu 3 tvoří materiál, který má E3 = 190 000 [MPa], Poissonovo číslo μ3 = 0.23 [-

]. Rozměry vrstvy jsou r3 = 302.2, r4 = 302.6 [mm] Zatěžující tlak p1 = 1 a p3 = 0.5 

[MPa]. 

 

4.1 Tenkostěnná teorie 

Spalovací komoru budeme uvažovat jako zjednodušený model. Modelem bude 

otevřená, válcová a třívrstvá nádoba.  
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Modelem je tenkostěnná nádoba, která se skládá ze tří vrstev o různých 

materiálových vlastnostech. Jednotlivé vrstvy jsou velice tenké oproti ostatním rozměrům, 

proto se touto teorií budeme zabývat i u třívrstvého modelu. Při řešení je předpokládáno, že 

nádoba je složena ze dvou tenkých vrstev a meridiánové poloměry křivosti se blíží 

nekonečnu. 

 

Obrázek 33: Element třívrstvé nádoby 

Rozměry a síly působící na vyjmutý element nádoby:  

p1-vnitřní tlak [MPa],  

p3- vnější tlak [MPa],  

Rt1, Rt2, Rt3- poloměry zakřivení v obvodovém směru jednotlivých vrstev [mm], 

Rm1, Rm2, Rm3- poloměry zakřivení v meridiánovém směru jednotlivých vrstev 

[mm]. 

  

Obrázek 34: Element první vrstvy 
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Rozměry a síly působící na vyjmutý element první vrstvy: 

 A- délka elementu [mm],  

B- šířka elementu [mm],  

p1-vnitřní tlak [MPa],  

N1- normálová síla mezi vrstvy [N],  

F2- tečná síla [N],  

F1- radiální síla [N],  

t1 - tloušťka vrstvy [mm]. 

 

Obrázek 35: Element druhé vrstvy 

 Rozměry a síly působící na vyjmutý element druhé vrstvy: 

 A- délka elementu [mm],  

B- šířka elementu [mm],  

p1-vnitřní tlak [MPa],  

N1,N2- normálové síly mezi vrstvy [N],  

F2- tečná síla [N],  

F1- radiální síla [N],  

t2 - tloušťka vrstvy [mm]. 
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Obrázek 36: Element třetí vrstvy 

Rozměry a síly působící na vyjmutý element třetí vrstvy: 

 A- délka elementu [mm],  

B- šířka elementu [mm],  

p3-vnější tlak [MPa],  

N2- normálová síla mezi vrstvy [N],  

F2- tečná síla [N],  

F1- radiální síla [N],  

t3 - tloušťka vrstvy [mm]. 

 

 

Obrázek 37: Meridiánová a rovnoběžková rovina 

dFit(dφt), dFim(dφm)- úhly elementu [°],  

Rt- poloměr zakřivení v meridiánovém směru [mm],  

Rm- poloměr zakřivení v obvodovém směru [mm].  
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První a třetí vrstva je pro odvození stejná jak u první a druhé vrstvy dvouvrstvého 

materiálu nádoby. Proto si odvodíme druhou vrstvu u třívrstvé nádoby. Postup je stejný 

jako u ostatních vrstev a proto můžeme přejít rovnou na rovnici rovnováhy pro druhou 

vrstvu, která je: 

            .  (4.110) 

Za  V1 a V2 dosadíme (3.121) dostaneme pro druhou vrstvu vztah: 

                             . Úpravou získáme: 

        
  

   
        

  

   
        (4.111) 

Výsledný vztah pro druhou vrstvu potom je: 

 
   

   
 

   

   
 

  

      
 

  

      
  (4.112) 

Vztah pro prodloužení vrstev je: 

 
     

      
 

     

      
 

     

      
  (4.113) 

kdy za F21, F22 a F23 je dosazen druhý vzorec z (3.120) vrstvy první, druhé a třetí. 

Dosazením a úpravou získáme výsledný vztah pro prodloužení:  

     

  
 

     

  
 

     

  
  

 (4.114) 

4.1.1 Řešení pomocí teorie tenkostěnných nádob 

Z předchozího odvození pro třívrstvou nádobu jsme získali dvě rovnice (4.112) a 

(4.114). Další dvě rovnice převezmeme z odvození pro dvouvrstvou nádobu (3.124) a 

(3.125). Tím jsme získali čtyři rovnice o čtyřech neznámých pro řešení třívrstvé 

tenkostěnné nádoby. Rovnice jsou pomocí iterační metody řešeny za předpokladu. že u 

válcové nádoby je Rm1, Rm2 a Rm3=∞ a z toho plyne, že σm=0. Analytické řešení bylo 

provedeno v programu Mathcad verze 14.0. Databáze a soubory příkladu jsou přiloženy na 

CD. 
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Výsledkem řešení je napětí ve všech vrstvách σt1, σt2 a σt3 [MPa] a síly působící 

mezi vrstvami N1 a N2 [N], které jsme přepočítali na napětí N11 a N22 [N]. 

 

4.2 Řešení pomocí numerické metody 

Při numerickém řešení budeme uvažovat model spalovací komory leteckého 

motoru stejný jako u analytického řešení. Řešíme tedy válcovou, otevřenou nádobu. U 

modelu využijeme axisymetrii. Řešení provedeno v programu MSC Patran 2012.2, řešič 

MSC Nastran 2012.2. 

V programu jsme vytvořili axisymetrický model, který jsme uchytili pomocí 

symetrie a zatížili příslušným tlakem o velikosti jak u analytického řešení. Vytvořili jsme 

jednotlivé vrstvy, které jsme uchytili na konci. To bylo realizováno uchycením ploch ve 

směru z. Jednotlivým vrstvám jsme přiřadili vlastnosti jak v předchozím analytickém 

řešení. Na každé z vrstev jsme vytvořili síť a ty jsme následně spojili. V místě spojení 

jednotlivých sítí jsme provedli zhuštění sítě, abychom získali přesnější řešení v kritické 

oblasti spojení všech materiálů. Výsledné spojení, uchycení, zatížení a zhuštění sítě vidíme 

na obrázku 38. Databáze a soubory příkladu jsou přiloženy na CD. 
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Obrázek 38: Model třívrstvé nádoby 

 

Obrázek 39: Tečná napětí třívrstvé nádoby 

Obrázek 39 znázorňuje rozložení tečných napětí ve vrstvách. Výsledky řešení 

ukazují, že napětí ve vrstvách se příliš nemění. Průběh je podobný jak u dvouvrstvého 

materiálu. 

 

4.3 Porovnání výpočtů 

Tabulka 4: Porovnání výsledků analytického a numerického výpočtu 

 Tenkostěnná teorie Numerická teorie 

σt1 [MPa] 58.641 58.582 

σt2 [MPa] 58.641 57.824 

σt3 [MPa] 53.056 50.852 
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V analytickém a numerickém výpočtu byl proveden výpočet napětí ve třech 

vrstvách. Tyto výsledky jsme následně porovnali a lze je považovat za přesné. Navíc jsme i 

v analytickém výpočtu provedli výpočet sil působící mezi vrstvami, kterou jsme přepočítali 

na napětí mezi vrstvami. 

 

4.4 Zhodnocení a shrnutí modelu třívrstvého materiálu 

U řešení třívrstvé nádoby pomocí tlustostěnné teorie jsme již upustili a to z důvodu 

rozdílných materiálových vlastností. U teorie tenkostěnných nádob jsme museli odvodit 

vzorce pro třívrstvou nádobu, kde jsme zahrnuli sílu působící mezi vrstvami. Odvozené 

vzorce jsme použili pro výpočet napětí ve vrstvách a síly mezi vrstvy. V numerickém 

výpočtu jsme použili metodu axisymetrie a využili symetrie. Analytické a numerické 

výsledky byly porovnány mezi sebou, viz tabulka 4. Výsledky u analytického a 

numerického řešení se téměř shodují. 
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5 Model dvouvrstvého materiálu spalovací komory 

řešený i s teplotou 

Ve spalovací komoře dochází ke vzniku vysokých teplot a chování materiálu velice 

ovlivňují, a proto teploty nemůžeme zanedbávat. Při odvození vztahů byly využity postupy 

uvedené v předchozích kapitolách (dvouvrstvý i třívrstvý materiál). Tyto vztahy doplníme 

o působení teploty na spalovací komoru. Vrstvy jsou velice tenké a tak budeme 

předpokládat rovnoměrné prohřátí každé vrstvy.  

 

Obrázek 40: Model dvouvrstvého modelu spalovací komory s teplotou 

Vrstvu 1 tvoří materiál, který má modul pružnosti v tahu E1 = 210 000 [MPa], 

teplotní roztažnost α1 = 0.0000111 K
-1

 a Poissonovo číslo μ1 = 0.29 [-]. Rozměry vrstvy 

jsou r1 = 300, r2 = 302 [mm] a ΔT1 = 210 [°C], vrstvu 2 tvoří materiál, který má E2 = 210 

000 [MPa], α2 = 0.0000105 K
-1

 a Poissonovo číslo μ2 = 0.28 [-]. Rozměry vrstvy jsou r2 = 

302, r3 = 302.2 [mm] a ΔT2 = 180 [°C]. Zatěžující tlak p1 = 1 a p3 = 0.5 [MPa]. 

Vztah pro první vrstvu je (3.124): 
   

   
 

   

   
 

 

      
 

  

  
. 

Vztah pro druhou vrstvu je(3.125): 
   

   
 

   

   
 

  

  
 

 

      
 . 

Vztah pro prodloužení vrstev je (3.126): 
     

      
 

     

      
 nebo 

     

  
 

     

  
, 

prodloužení vlivem tlaku nebo jiného zatížení doplníme o prodloužení způsobené právě 

teplotou, kdy        , α je teplotní součinitel délkové roztažnosti [K
-1

], ΔT je změna 

teploty [K] a l je původní délka. Výsledný vztah pro prodloužení vrstev potom bude: 

     

  
         

     

  
          (5.0) 
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5.1 Analytické řešení modelu dvouvrstvé spalovací komory 

Z předchozího odvození pro dvouvrstvou nádobu jsme získali tři rovnice o třech 

neznámých (3.124), (3.125) a také (3.126), která byla doplněna o prodloužení vlivem tepla. 

Rovnice jsou pomocí iterační metody řešeny za předpokladu, že u válcové nádoby je Rm1 

a Rm2=∞ a z toho plyne, že σm=0. Materiály a rozměry použité při řešení jsou uvedeny na 

počátku kapitoly 5. Analytické řešení bylo provedeno v programu Mathcad verze 14.0. 

Databáze a soubory příkladu jsou přiloženy na CD. 

 

 

 

Iterační metodou jsme získali napětí σt1, σt2 [MPa] a sílu působící mezi vrstvami 

N2 [N], kterou jsme přepočítali na napětí N22 [N]. Síla a napětí vyšly tentokrát stejně, 

protože jsme volili jednotkovou plochu. 

 

5.2 Numerické řešení modelu dvouvrstvé spalovací komory 

Při numerickém řešení budeme uvažovat model spalovací komory leteckého 

motoru stejný jako u analytického řešení. Řešíme tedy válcovou, otevřenou nádobu. U 

modelu využijeme axisymetrii. Řešení provedeno v programu MSC Patran 2012.2, řešič 

MSC Nastran 2012.2. 
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V programu jsme vytvořili axisymetrický model, který jsme uchytili pomocí 

symetrie a zatížili příslušným tlakem a přidali teplotní změnu o velikosti jak u analytického 

řešení. Vytvořili jsme jednotlivé vrstvy, které jsme uchytili na konci. To bylo realizováno 

uchycením ploch ve směru z. Jednotlivým vrstvám jsme přiřadili vlastnosti jak v 

předchozím analytickém řešení. Na každé z vrstev jsme vytvořili síť a ty jsme následně 

spojili. V místě spojení jednotlivých sítí jsme provedli zhuštění sítě, abychom získali 

přesnější řešení v kritické oblasti spojení všech materiálů. Výsledné spojení, uchycení, 

zatížení a zhuštění sítě vidíme na obrázku 38. Databáze a soubory příkladu jsou přiloženy 

na CD. 

 

Obrázek 41: Model dvouvrstvé nádoby 

 

Obrázek 42: Tečná napětí dvouvrstvé nádoby 
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Z výsledků řešení (viz obrázek 42) je zřejmý velký vliv teploty na napjatost. Oproti 

výsledkům řešení bez teplotního pnutí (např. obrázek 31) je vidět velký gradient napětí ve 

spojení vrstev složených z různých materiálů. Tento gradient zřejmě způsobuje odlepování 

jednotlivých vrstev, které se v praxi občas vyskytuje. Hodnota největšího napětí téměř 

skokově nabývá hodnoty -778 MPa. 

5.3 Porovnání výpočtů 

Tabulka 5: Porovnání výsledků analytického a numerického výpočtu 

 Analytický výpočet Numerický výpočet 

σt1 [MPa] 59.855 61.95-61.58 

σt2 [MPa] 152.465 195.07-203.98 

 

 

Obrázek 43: Graf tečného napětí v první vrstvě 

 

Obrázek 44: Graf tečného napětí v druhé vrstvě 
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Obrázek 45: Graf tečného napětí obou vrstev 

 

5.4 Zhodnocení a shrnutí modelu dvouvrstvého materiálu 

Výsledky analytického a numerického řešení se liší. Analytický model není 

schopen zachytit extrém v přechodu vrstev. Hodnoty napětí ve větší vzdálenosti od spojení 

si již odpovídají. Z výsledků je zřejmé, že navržený analytický postup není pro řešení 

teplotního pnutí u dvouvrstvého materiálu nejvhodnější.  
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6 Model třívrstvého materiálu spalovací komory řešený i 

s teplotou 

Výpočet a odvození vztahů pro zatížení využijeme předchozí odvození u 

třívrstvého materiálu. Tyto vztahy doplníme o působení teploty na spalovací komoru. 

Vrstvy jsou velice tenké a tak budeme předpokládat rovnoměrné prohřátí každé vrstvy.  

 

Obrázek 46: Model třívrstvého materiálu spalovací komory s teplotou 

Vrstvu 1 tvoří materiál, který má modul pružnosti v tahu E1 = 210 000 [MPa], α1 = 

0.0000111 K
-1

 a Poissonovo číslo μ1 = 0.29 [-]. Rozměry vrstvy jsou r1 = 300, r2 = 302 

[mm] a ΔT1 = 210 [°C], vrstvu 2 tvoří materiál, který má E2 = 210 000 [MPa], α2 = 

0.0000105 K
-1

 a Poissonovo číslo μ2 = 0.28 [-]. Rozměry vrstvy jsou r2 = 302, r3 = 302.2 

[mm] a ΔT2 = 180 [°C], vrstvu 3 tvoří materiál, který má E3 = 190 000 [MPa], α3 = 

0.0000103 K
-1

 Poissonovo číslo μ3 = 0.23 [-]. Rozměry vrstvy jsou r3 = 302.2, r4 = 302.6 

[mm] a ΔT3 = 130 [°C].  Zatěžující tlak p1 = 1 a p3 = 0.5 [MPa]. 

Vztah pro první vrstvu je (3.124): 
   

   
 

   

   
 

 

      
 

  

  
. 

Vztah pro druhou vrstvu je (4.112): 
   

   
 

   

   
 

  

      
 

  

      
 

Vztah pro třetí vrstvu je (3.125): 
   

   
 

   

   
 

  

  
 

 

      
 

Vztah pro prodloužení vrstev je (3.113) a (3.114): 
     

      
 

     

      
 

     

      
 nebo 

     

  
 

     

  
 

     

  
 , prodloužení vlivem tlaku nebo jiného zatížení doplníme o 

prodloužení způsobené právě teplotou, kdy        , α je teplotní součinitel délkové 

roztažnosti [K
-1

], ΔT je změna teploty [K] a l je původní délka. Výsledný vztah pro 

prodloužení vrstev potom bude: 

 
     

  
         

     

  
         

     

  
          (6.0) 
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6.1 Analytické řešení modelu třívrstvé spalovací komory 

Z předchozího odvození pro třívrstvou nádobu jsme získali dvě rovnice (4.112) a 

(4.114), která byla doplněna o prodloužení vlivem tepla. Další dvě rovnice jsme převzali z 

odvození pro dvouvrstvou nádobu (3.124) a (3.125). Tím jsme získali čtyři rovnice o 

čtyřech neznámých pro řešení třívrstvé tenkostěnné nádoby. Rovnice jsou pomocí iterační 

metody řešeny za předpokladu, že u válcové nádoby je Rm1, Rm2a Rm3=∞ a z toho plyne, 

že σm=0. Analytické řešení bylo provedeno v programu Mathcad verze 14.0. Databáze a 

soubory příkladu jsou přiloženy na CD. 

 

 

 

Iterační metodou jsme získali napětí σt1, σt2, σt3 [MPa] a síly působící mezi 

vrstvami N1 a N2 [N], které jsme přepočítali na napětí N11 a N22 [N].  
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6.2 Numerické řešení modelu třívrstvé spalovací komory 

Při numerickém řešení budeme uvažovat model spalovací komory leteckého 

motoru stejný jako u analytického řešení. Řešíme tedy válcovou, otevřenou nádobu. U 

modelu využijeme axisymetrii. Řešení provedeno v programu MSC Patran 2012.2, řešič 

MSC Nastran 2012.2. 

V programu jsme vytvořili axisymetrický model, který jsme uchytili pomocí 

symetrie a zatížili příslušným tlakem a přidali teplotní změnu o velikosti jak u analytického 

řešení. Vytvořili jsme jednotlivé vrstvy, které jsme uchytili na konci. To bylo realizováno 

uchycením ploch ve směru z. Jednotlivým vrstvám jsme přiřadili vlastnosti jak v 

předchozím analytickém řešení. Na každé z vrstev jsme vytvořili síť a ty jsme následně 

spojili. V místě spojení jednotlivých sítí jsme provedli zhuštění sítě, abychom získali 

přesnější řešení v kritické oblasti spojení všech materiálů. Výsledné spojení, uchycení, 

zatížení a zhuštění sítě vidíme na obrázku 38. Databáze a soubory příkladu jsou přiloženy 

na CD. 

 

Obrázek 47: Model třívrstvé nádoby 

 



 

50 

Obrázek 48: Tečná napětí třívrstvé nádoby 

Z výsledků řešení (viz obrázek 48) je zřejmý velký vliv teploty na napjatost. Oproti 

výsledkům řešení bez teplotního pnutí (např. obrázek 39) je vidět velký gradient napětí ve 

spojení vrstev složených z různých materiálů tak jako u dvouvrstvého materiálu v kapitole 

5.2. Hodnota největšího napětí téměř skokově nabývá hodnoty -825 MPa. 

 

6.3 Porovnání výpočtů 

Tabulka 6: Porovnání výsledků analytického a numerického výpočtu 

 Analytický výpočet Numerický výpočet 

σt1 [MPa] 22.189 14.15-18.98 

σt2 [MPa] 114.799 139.52-159.63 

σt3 [MPa] 208.555 284.88-293.75 

 

 

Obrázek 49: Graf tečného napětí všech vrstev 

 

6.4 Zhodnocení a shrnutí modelu třívrstvého materiálu 

I u třívrstvého materiálu se výsledky analytického a numerického řešení liší. 

Analytické model není schopen zachytit extrém v přechodu vrstev. Hodnoty napětí ve větší 

vzdálenosti od spojení si již zhruba odpovídají.  
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Z výsledků je zřejmé, že navržený analytický postup není pro řešení teplotního 

pnutí u třívrstvého materiálu nejvhodnější. Již u dvouvrstvého materiálu se ukázala 

nevhodná volba typu analytického výpočtu. Řešením by mohlo být použít skořepinový 

model o více vrstvách, v jednotlivých vrstvách pak můžeme řešit napětí. Případně teorie 

silnostěnných nádob. 
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7 Závěr 

V úvodu jsme se seznámili s oblastí využití dvou a vícevrstvého materiálu, do 

kterého spadá i výroba spalovací komory leteckého motoru. Ze začátku jsme řešili 

zjednodušený případ vetknutého vícevrstvého nosníku, kde jsme si vyzkoušeli chování 

takového materiálu. Dále jsme přešli k řešení spalovací komory, kterou jsme si 

zjednodušili jako otevřenou válcovou nádobu a vyzkoušeli jsme si chování při působení 

vnějšího a vnitřního zatížení. Výsledky jsme získali analytickou i numerickou metodou. V 

analytické metodě jsme využili i více teorií. Získali jsme porovnání výsledků a zhodnotili 

jsme, že výsledky jsou velice dobré. Toto jsme provedli jak pro dvouvrstvou tak i pro 

třívrstvou nádobu. V dalším pokračování jsme se zaměřili na působení teplot. Model i 

působení teplot jsme velice zjednodušili pro analytickou metodu a v numerické metodě 

jsme také provedli velké zjednodušení. Numerické řešení nám ukázalo, že předpoklad 

konstantních napětí v jednotlivých vrstvách (bezmomentová teorie) není správný. Toto se 

projevilo až při použití teplot. Pomocí bezmomentové teorie jsme spočetli napětí, která 

dobře odpovídala středním hodnotám. Ale vůbec jsme nezachytili extrémní hodnoty napětí, 

které mohou způsobit odlupování vrstev. Při dalším řešení by bylo možné provést korekce 

u výpočtu tenkostěnných nádob, např. použít více vrstev (nekonstantní průběh napětí), při 

řešení používat střednice nebo nekonstantní teplotu (zpřesnění hodnot napětí) atd. Další 

možnost je použití silnostěnné nádoby pro řešení napjatosti. 

V práci je popsán originální způsob výpočtu vícevrstvého materiálu, který je 

založen na základních znalostech matematické teorie pružnosti a bezmomentové teorii 

skořepin. Postup je možno využít při řešení úloh bez vlivu teplot, kdy bylo dosaženo 

poměrně dobré shody numerického a analytického řešení. 
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