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Úvod

• Kontaktní laminace
- výztuž: pramencová textilní tkanina, rohož

- matrice: polyesterová, vinylesterová

• Vinutí• Vinutí
- výztuž: jednosměrný roving, 

- matrice: polyesterová, vinylesterová, epoxidová



Termoplastové linery

• Vzdušník
- válcová konstrukce
- liner: termoplast PE, ABS
- roving: Vertex 251
- matrice: ChS 115- matrice: ChS 115
- V=2,5dm3, d=90mm, 2r0=30mm
h=2mm, ω0=19,5°, p=1,1MPa



Termoplastové linery

• Vzdušník
- destrukční tlak pb=25MPa
- porucha vlákna
- řešení pomocí síťové analýzy



Termoplastové linery

• Vzdušník
- geodetický isotensoid
- liner: termoplast PE, ABS
- roving: Vertex 251
- matrice: ChS 115- matrice: ChS 115
- V=5dm3, d=250mm(rovník), 
h=2mm(rovník), p=1,1MPa

- proměnný úhel vinutí
- proměnná tloušťka stěny



Termoplastové linery

• Vzdušník
- destrukční tlak pb=26MPa
- porucha vlákna
- řešení pomocí síťové analýzy



Kovové linery
• Pracovní diagram tenkostěnného (nespolunosného) lineru

- liner:elastoplastický
- kompozit: elastický
- A - pracovní tlak
- A,B,C – odlehčení- A,B,C – odlehčení
- C,D,A – pracovní tlak
- při odlehčení je překročena mez kluzu
lineru v tlaku 

- vzniká hysteresní smyčka
- vnější návin stlačuje liner: možná  

ztráta stability lineru 



Kovové linery
• Pracovní diagram tlustostěnného (spolunosného) lineru

- liner:elastoplastický
- kompozit: elastický
- A – předpínací (kalibrovací) tlak
- B – odlehčení- B – odlehčení
- C – pracovní tlak
- při odlehčení není dosaženo meze 
kluzu lineru v tlaku 

- neexistuje hysterezní smyčka
- vnější návin stlačuje liner: možná 
ztráta stability lineru 



Kovové linery

• Tlaková nádoba na lékařský kyslík
- liner: slitina Al – Mg – Si, 
ČSN 424400.07

- roving: S-sklo 
EC 13 – 136 tex 9 - 651EC 13 – 136 tex 9 - 651

- matrice: epoxidová pryskyřice 
ChS Epoxy 15

- V=5dm3, p=15MPa, d=127mm,
hL=3mm, hK=3mm,

- (p.V)/G=2,7.103m 



Kovové linery

• Tlaková nádoba na lékařský kyslík  - porušení:

- kompozit: mezivláknové poškození (tolerované)
lom vlákna (pb = 45 MPa)

- liner: dosažení meze kluzu v tlaku po odlehčení 
(σKt=- 350 MPa)
ztráta stability lineru při odlehčení
porušení pevnosti lineru při zatížení 
(pb = 45 MPa)



Kovové linery

• Tlaková nádoba na lékařský kyslík  - porušení:

požadavek:- porušení lineru musí nastat při
opakovaném zatížení nejdříve  

- nedojde k fragmentaci nádoby, ale  
nádoba  ztratí těsnost 

- nádoba musí vydržet předepsaný    
počet cyklů  (N = 65 000)



Homogenní linery

• Homogenní liner (chemicky odolné vrstvy)
- má stejnou nebo podobnou matrici jako nosná stěna a           
stěna je tvořena z těchto vrstev (od vnitřního povrchu): 

- gelcoat s výztuží závojové rohože- gelcoat s výztuží závojové rohože
- vrstva nebo více vrstev pramencové rohože
- nosná stěna: vinutý roving
- top coat



Homogenní linery

• Pracovní diagram vrstvy se závojovou rohoží
Výztuž: C 66/27
Matrice: ChS 141



Homogenní linery

• Pracovní diagram vrstvy s pramencovou rohoží
Výztuž: ES 22 – 300
Matrice: ChS 141



Homogenní linery

• Pracovní diagram vrstvy s jednosměrným rovingem ve směru 
kolmém k vláknům – tahové zatížení
Výztuž: EC 13-136 tex 18 - 651
Matrice: ChS 141



Homogenní linery

• Postup porušení tlakové nádoby při zvyšování vnitřního 
přetlaku:
- porucha návinu ve směru kolmém k vláknům – má 
nejmenší tažnost

- porucha vrstvy s pramencovou rohoží- porucha vrstvy s pramencovou rohoží
- porucha vrstvy se závojovou rohoží

Závěr: tlaková nádoba ztratí těsnost a nedojde k porušení 
vlákna



Homogenní linery

• Goldenblat – Kopnovovo
pevnostní kriterium pro
vyšetření ztráty těsnosti
Výztuž: roving Verex 251
Matrice: ChS 115Matrice: ChS 115



Homogenní linery

• Tlakový filtr na vodu
- V=0,12m3, d=400mm, 
h=4mm, p=0,6MPa



Homogenní linery

• Tlakový filtr na vodu
- porušení ztrátou těsnosti
v oblasti polární příruby

- pb=3,7MPa
- bezpečnost x=6,16- bezpečnost x=6,16
řešení pomocí teorie
ortotropního kontinua
tenkostěnných skořepin



Homogenní linery

• Modul na reversní osmotickou stanici (ROS)
- tlustostěnný ortotropní válec
- de/ di=125/101=1,24, 
h=12mm, p=3MPa, 



Homogenní linery

• Modul na reversní osmotickou stanici (ROS) po porušení
- pb=19MPa
- porušení v drážce ztrátou 
adheze vlákno-matrice

- bezpečnost x=6,33- bezpečnost x=6,33
řešení pomocí teorie
ortotropního kontinua
tlustostěnných nádob



Skladovací nádoby

• Horizontální nádoba na dvou sedlech
- V=1,7m3, d=860mm, 2r0=140mm,
h=2,6mm, ω=9°20´, α=60°,
2b=10mm, t=1220mm, 
γ=1.10-5 N/mm3γ=1.10-5 N/mm3

- příprava měření
- řešení pomocí teorie ortotropního
kontinua spolu s poloohybovou 
teorií válcových skořepin



Skladovací nádoby

• Horizontální nádoba na dvou sedlech
- kombinovaná porucha: mezivláknové porušení kompozitní
stěny v místě vrcholu sedla a ztráta stability v ohybu od 
převislého konce při zatížení tlakem vodní náplně



Skladovací nádoby

• Horizontální nádoba na dvou sedlech
-V = 75 m3, d = 2600 mm
Porucha: ztráta stability
v provozu při vypouštění
po opomenutí otevření    po opomenutí otevření    
odvzdušnění – implose.



Teplotní napjatost

• Železniční cisterna
V=50m3, p=0,3MPa
d=2600mm, 2r0=1300mm
h=17mm, ω=30°
γ=1,1.10-5 N/mm3γ=1,1.10-5 N/mm3

Dyn. koef.:ap=2,5, av=1,5



Teplotní napjatost

• Železniční cisterna
- mezivláknová porucha po ochlazení z vytvrzovací teploty
na teplotu prostředí, ∆T=-100°C 



Teplotní napjatost

• Železniční cisterna
- stav napjatosti v ortotropní monovrstvě vyvolávající
mezivláknovou poruchu po ochlazení z vytvrzovací teploty
na teplotu prostředí, ∆T=-100°C 



Kontaktně laminované konstrukce

• Pracovní diagram vrstvy s textilní tkaninou
Výztuž: V1313-510/651
Matrice: ChS 141



Kontaktně laminované konstrukce

• Postup porušení tlakové nádoby při zvyšování vnitřního 
přetlaku:
- porucha vrstvy s pramencovou rohoží
- porucha vrstvy se závojovou rohoží
- porucha vrstvy s textilní tkaninou- porucha vrstvy s textilní tkaninou

Závěr: tlaková nádoba nebo potrubí neztratí těsnost a konečná
porucha nastane lomem vlákna



Kontaktně laminované konstrukce

• Tlakový filtr s homogenním linerem
- V=0,165m3, p=0,25MPa
d=500mm, h=4mm



Kontaktně laminované konstrukce

• Tlakový filtr s homogenním linerem
- porušení vláknové výztuže tkaniny v místě nátrubku pro
manometr

- pb=2,55MPa, bezpečnost x=10,2



Kontaktně laminované konstrukce

• Potrubí z chemicky odolného laminátu 
- d=300mm,d=500mm, 
- h=8mm, h=12,1mm
- p=0,6MPa



Kontaktně laminované konstrukce

• Potrubí z chemicky odolného laminátu 
- porušení skleněné výztuže po tlakovém zatížení
- pb=2,4MPa, bezpečnost x=6
- řešení pomocí teorie ortotropního kontinua  



Teplotní napjatost

• Lub nádoby s heterogenním 
termoplastovým linerem

• d = 400 mm, liner: 4.6 mm, 
laminát: 13 mm
- liner: polypropylen – kopolymer - liner: polypropylen – kopolymer 

Celmar(GB)
- laminát: výztuž: V1313 – 510/651

matrice: ChS 141
- porucha popraskáním lineru po 

ochlazení
∆T = (20 – 50) = - 70°C

- porucha lineru listu příruby po
ochlazení ∆T= - 70°C 


