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Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.

• Založeno 1922

• Zkušebna letadel

• Dnes akciová 
společnost

• Výzkumná• Výzkumná
organizace dle
rámce společenství



Útvar Letecké vrtuleÚtvar Letecké vrtule



Proč kompozitní materiály v rotorechProč kompozitní materiály v rotorech

• Ocel: 94.0 kg
• Dural: 32.7 kg
• Kompozit: 11.4 kg
• Jasanové dřevo: 9.7 kg• Jasanové dřevo: 9.7 kg

Použití kompozitu přináší zcela 
zásadní úsporu hmotnosti



Pevnost versus tuhostPevnost versus tuhost

�� O dimenzování rotorů/vrtulí zpravidla O dimenzování rotorů/vrtulí zpravidla 
rozhodují požadavky na tuhostrozhodují požadavky na tuhost

�� Dobře frekvenčně naladěný Dobře frekvenčně naladěný 
rotor/vrtule obvykle nemá problém se rotor/vrtule obvykle nemá problém se rotor/vrtule obvykle nemá problém se rotor/vrtule obvykle nemá problém se 
statickou pevnostístatickou pevností

�� Polární moment setrvačnosti rotoru Polární moment setrvačnosti rotoru 
obvykle omezuje jeho použitíobvykle omezuje jeho použití



Používaná pevnostní kritériaPoužívaná pevnostní kritéria

Fenomenologická

Kritéria Tsai – Hill, Hoffman (Tsai – Wu)

• Jednoduchá kritéria
• Zdánlivě spolehlivá
• Obtížná interpretace výsledku
• Konstrukce vychází obvykle předimenzovaná



Používaná pevnostní kritériaPoužívaná pevnostní kritéria

Mechanistická

Modifikované kritérium maximálního napětí

• Jednoduchá představa o způsobu porušení
• Respektuje vliv smykového zatížení laminy



Používaná pevnostní kritériaPoužívaná pevnostní kritéria

SOCIE, D and WANG, J. Strength of a G-10 Composite Laminate Tube Under Multiaxial Loading. Multiaxial 
Fatigue and Deformation: Testing and Prediction. ASTM STP 1387. S. Kalluri and P.J. Bonacuse, Eds. West 
Conshohocken, PA: American Society for Testing and Materials, 2000. pp 3-12.



Používaná pevnostní kritériaPoužívaná pevnostní kritéria

Srovnání výsledků

Hoffman

Max Stress

Modifikované
Max Stress



Ztráta stabilityZtráta stability



Ztráta stabilityZtráta stability

Časový pr ůběh zatěžovací síly p ři meznístatické zkoušce až do lomu
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Ztráta stabilityZtráta stability

Průhybová čára listu VE20 - teoretické hodnoty ve srovnání s na měřenými hodnotami,
zatížení 45% max. p ředpokládaného posuvu prac. válce
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Ztráta stabilityZtráta stability



Ztráta stabilityZtráta stability

HoffmanHoffman

Maximální napětí
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Output Set: Eigenvalue 1 0.792165
Deformed(0.137): Total Translation



Kritické konstrukční uzlyKritické konstrukční uzly

Spoj kov/kompozit



Kritické konstrukční uzlyKritické konstrukční uzly



Kritické konstrukční uzly Kritické konstrukční uzly --
správně provedená konstrukcesprávně provedená konstrukce

�� Primární spoj Primární spoj –– adhesníadhesní

�� Tvarový zámek Tvarový zámek –– pojistkapojistka

�� Pojistka za normálních provozních podmínek Pojistka za normálních provozních podmínek 
nepřenáší zatíženínepřenáší zatíženínepřenáší zatíženínepřenáší zatížení

�� Výztuž orientována do všech směrů, ve Výztuž orientována do všech směrů, ve 
kterých se přenáší zatíženíkterých se přenáší zatížení

�� Vlákno se může z tvarového zámku uvolnit Vlákno se může z tvarového zámku uvolnit 
jen za cenu svého lomujen za cenu svého lomu



Kritické konstrukční uzly Kritické konstrukční uzly --
zkušební těleso typu „dvoukořen“zkušební těleso typu „dvoukořen“



Kritické konstrukční uzly Kritické konstrukční uzly --
zkušební těleso typu „dvoukořen“zkušební těleso typu „dvoukořen“



Kritické konstrukční uzly Kritické konstrukční uzly --
typická pracovní charakteristikatypická pracovní charakteristika

Smykové
porušení

Kritický 
lom 

tvarového 
zámku

P1, P2

P3

porušení

Zbytková 
únosnost

Provozní režim 100% Fc

Provozní režim 200% Fc

P4



Kritické konstrukční uzlyKritické konstrukční uzly

Náběžná a odtoková hrana



Kritické konstrukční uzlyKritické konstrukční uzly

Ráz cizího tělesa

Svod blesku

DOWTY



Kritické uzly konstrukce z hlediska Kritické uzly konstrukce z hlediska 
možnosti vzniku únavového poškozenímožnosti vzniku únavového poškození



Typická konstrukční řešení kompozitních Typická konstrukční řešení kompozitních 
listů/lopateklistů/lopatek



Příklad projektu Příklad projektu –– lopatka axiálního lopatka axiálního 
ventilátoruventilátoru



Příklad projektu Příklad projektu –– lopatka axiálního lopatka axiálního 
ventilátoruventilátoru

The ZVVZ2 Blade Natural Frequencies
RPM dependence - FEM  prediction
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Příklad projektu Příklad projektu –– lopatka axiálního lopatka axiálního 
ventilátoruventilátoru



Příklad projektu Příklad projektu –– lopatka axiálního lopatka axiálního 
ventilátoruventilátoru



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost

Příspěvek byl zpracován v rámci řešení výzkumného záměru MSM0001066904 „Výzkum chování kompozitních 
materiálů v primární konstrukci zařízení s rotujícími nosnými plochami“, který je realizován za finanční podpory 

ze státních prostředků prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 


