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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

  TOMÁŠEK, R. Konstrukční návrh zásobníku zpětného aglomerátu: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2015, 63 s. Vedoucí 

práce: Fries, J. 

 

  V této diplomové práci se zabývám konstrukčním návrhem zásobníku zpětného 

aglomerátu, který je součástí jedné z nejdůležitějších částí hutního podniku - aglomerace. 

V úvodní části je zpracována rešerše na téma aglomerace, aglomerát, zpětný aglomerát, 

zásobníky sypkých hmot, mechanismy toků, mechanika a zákonitosti sypkých hmot. 

Následuje upřesnění zadání, vyhodnocení stávající zástavby a konstrukční návrh zásobníku 

s ohledem na umístění zásobníku v aglomeračním řetězci, návrh jeho řešení, a to z hlediska 

konstrukčního, technologického i metalurgického. Součástí je i početní kontrola zásobníku 

s ohledem na zákonitosti sypkých hmot. Výsledný návrh je ověřen pevnostní analýzou 

v simulačním programu ANSYS. Příloha obsahuje výkresovou dokumentaci zásobníku a 

diplomovou práci na CD. 

 

ANNOTATION OF THE DIPLOMA THESIS 

 

TOMÁŠEK, R. Engineering Design of Reversal Agglomerate Hopper: diploma  

thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Fakulty of Mechanical 

Engineering, 2015, 63 pp. Supervisor: Fries, J. 

 

 In this thesis deals with the structural design of the container return agglomerate, 

which is part of one of the most important parts of an iron and steel company - 

agglomeration. In the first part of the research is elaborated on the theme of agglomeration, 

agglomerate, re - agglomerate, reservoirs bulk solids flow mechanisms, mechanics and 

patterns of bulk materials. Following clarification of the assignment, evaluation of existing 

buildings and the construction design of the reservoir, due to the location of the container 

in the agglomeration chain design of its solutions in terms of design, technology and 

metallurgy. It also includes a numerical control cylinder with respect to patterns of bulk 

materials. The resulting proposal is verified stress analysis simulation in ANSYS. The 

Appendix contains drawings tray and a thesis on the CD. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

 

Značka Název Jednotka 

   

A Příčný průřez zásobníku [m
2
] 

Av Příčný průřez výpustného otvoru [m
2
] 

E Modul pružnosti [MPa] 

F Síla [kN] 

Fs Síla vyvozená šrouby v jedné podpoře [N] 

Fg Celková tíhová síla [N] 

Fg(d) Tíha dolní (zkosené) části [N] 

G Gravitační konstanta [m·s
-1

] 

H Výška hromady [m] 

HB Tvrdost materiálu - Brinell [-] 

HV Tvrdost materiálu - Vickers [-] 

H Reakční síla v jedné podpoře [N] 

Hx Reakční síla v ose x [N] 

Hy Reakční síla v ose y [N] 

R□ Hydraulický poloměr čtvercového otvoru [m] 

Re Mez kluzu materiálu [MPa] 

Res Mez kluzu šroubu [MPa] 

Rm Mez pevnosti materiálu [MPa] 

TP Teplota předehřevu [°C] 

V Objem zásobníku [m
3
] 

amin Minimální délka strany a [m] 

d3 Malý průměr závitu [mm] 

f Součinitel vnitřního tření [-] 

f Dovolené napětí [MPa] 

f Koeficient tření mezi plochou uchycení a plochou zásobníku [-] 

g Tíhové zrychlení [m·s
-2

] 

h Výška horní části zásobníku [m] 

ho Charakteristická výška hromady [m] 

kc Součinitel provozní bezpečnosti [-] 

kN Součinitel nakypření [-] 
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ks Koeficient bezpečnosti šroubu [-] 

k Šířka zásobníku  [m] 

l Délka zásobníku [m] 

m Hmotnost [t] 

n Počet šroubu [ks] 

p Počet podpor [ks] 

pmax Maximální hydrostatický tlak [Pa] 

t Tloušťka [mm] 

α´ Úhel smykové roviny [°] 

αH Úhel hromady [°] 

β Úhel stěny [°] 

γs Sypná tíha [N·m
-3

] 

ε Úhel hrany čtvercového výpustného otvoru [°] 

μ Součinitel vnějšího tření za klidu [°] 

μd Součinitel vnějšího tření za pohybu [°] 

μ Poissonovo číslo [-] 

ν Úhel vnějšího tření za klidu [°] 

νd Úhel vnějšího tření za pohybu [°] 

π Ludolfovo číslo [-] 

ρ Měrná hmotnost [kg·m
-3

] 

ρs Sypná hmotnost [kg·m
-3

] 

ρv Objemová hmotnost [kg·m
-3

] 

σc Tlaková pevnost sypké hmoty [Pa] 

σd Dovolené napětí [Pa] 

σm Membránové redukované napětí dle Tresca [MPa] 

σmMAX Maximální napětí na stěně zásobníku [MPa] 

τo Počáteční soudržné napětí [Pa] 

φ Úhel vnitřního tření [°] 

φe Efektivní úhel vnitřního tření [°] 

ψd Dynamický sypný úhel [deg] 

ψs Přirozený sypný úhel (klidový) [deg] 

ω Úhlová rychlost [rad·s
-1

] 
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  ÚVOD 

 

  Vysoké pece slouží k výrobě surového železa přes pět set let, ale prudký rozvoj a 

posun k jeho automatizaci trvá teprve posledních 60 až 70 let. Za tuto dobu bylo dosaženo 

výsledků, které jsou s dřívějším stavem nesrovnatelné. Za dosažení takovýchto výrazných 

úspěchů mohou důležitá opatření, mezi něž patří zejména úprava rudných surovin 

obohacováním, spékáním a peletizací, a také dokonalé odtřídění prachových podílů  

z vsázky. Spékání neboli aglomerování je dosud nejrozšířenější způsob úpravy rud  

za tepla, jehož účelem je jednak spojení drobných až jemných rud, rudných koncentrátů, 

pyritových výpražků, vysokopecního výhozu, okují apod. ve větší kusy úpravou jejich 

chemických a fyzikálně chemických vlastností. Produkt spékání se nazývá aglomerát. 

 

  V této diplomové práci se zabývám konstrukčním návrhem zásobníku zpětného 

aglomerátu, který se nachází na samotném konci aglomeračního procesu, hned  

pod třídícími síty, jimiž propadává nevyhovující drobný, nespečený aglomerát  

do zásobníku pod nimi. Z tohoto zásobníku se pomocí dopravníku dostává podle potřeby 

zpět na začátek procesu vážení a míchání směsi vsázky. 

 

  Byl jsem pověřen vedením společnosti UnionOcel s.r.o. realizovat požadavek 

našeho zákazníka, spočívající ve zhodnocení stávajícího stavu a zástavby zásobníku 

zpětného aglomerátu v hutním podniku, proměření nevyhovujícího poškozeného 

zásobníku, vyhotovení konstrukčního návrhu a zajištění kompletní výroby nového 

zásobníku. Správnost konstrukce bylo nutno doložit jak odpovídajícími výpočty pevnosti 

svařované konstrukce, tak i výpočty potvrzující splnění požadavků s ohledem na 

zákonitosti sypkých hmot.   
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1  REŠERŠE DANÉ PROBLEMATIKY 

 

 

1.1   Aglomerace 

 

   Moderní vysoce výkonné vysoké pece dosahují zlepšeného výkonu přípravou 

vsázky po stránce fyzikální i metalurgické, což zlepšuje prostupnost a schopnost redukce. 

Tato příprava znamená aglomeraci pecní vsázky buď spékáním nebo peletizací. Vsázka 

obsahuje směs drobných rud, aditiv, recyklované materiály s obsahem železa z následných 

procesů, jakými jsou hrubý prach a kal z čištění vysokopecního plynu, válcovenské okuje, 

slévárenské okuje, atd., ke kterým se přidává koksový mour k zapálení směsi. 

  

   Aglomerace je spékání ve vyšší celky, aglomeráty. Aglomerace probíhá  

na aglomeračních pásových strojích, v rotačních pecích nebo výklopných pánvích. 

Aglomerační závod tvoří studený úsek a teplý úsek přípravy vsázky. 

 

 

 

Obrázek 1.1 – Schéma výroby aglomerátu [3] 
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1.1.1  Studený úsek přípravy vsázky 

 

   Studený úsek přípravy vysokopecní vsázky v aglomeračním závodě tvoří 

technologické zařízení a dopravníkové pásy, výklopníky, skládka rudy, otevřené 

homogenizační skládky, přesýpací stanice, třídírna koksu a rudné mosty. Rudné suroviny, 

které se dovezou do hutního závodu, se vyklápí do násypek a putují do drtičů a třídičů, 

odkud se po protřídění dopravují na homogenizační skládku. Kovonosná vsázka zrnitosti 

pod 10 mm a přísady zrnitosti pod 3mm se homogenizují a dopravují do mezizásobníků 

aglomerační směsi. Aglomerační prachové rudy, koncentráty a přísady jsou pak 

z výklopníků a mlýnice koksu a vápence dopravovány do objektu dávkovacích zásobníků 

(kde jsou pak podle druhu skladovány). 

 
 

1.1.2   Teplý úsek přípravy vsázky 

 

 Tento úsek tvoří technologické zařízení a dopravní pásy, které zabezpečují 

přepravu materiálu v souladu s jeho tokem. Je tedy vybaven krytou homogenizační 

skládkou, míchací stanicí, míchacími bubny, spékacími pásy a chladicími pásy. Úkolem 

tohoto úseku je z dodaných železných rud, koncentrátů, paliva a přísad vyrobit aglomerát 

požadované kvality. Hlavním kritériem je kvalita vyrobeného aglomerátu, a až vedlejším 

kritériem je jeho množství. 

 

Obrázek 1.2 – Schéma teplého úseku přípravy vysokopecní vsázky [3] 
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Obrázek 1.3 – Doprava aglomerátu do druhého míchacího bubnu 

 

 

1.1.3  Charakteristika aglomeračního procesu 

 

Aglomerační proces je souhrn fyzikálních, tepelných, fyzikálně-chemických  

a chemických dějů, kterými se mění struktura a složení výchozích surovin. Procesy 

probíhají v časovém intervale současně, ale v časovém sledu v určitém pořadí, které je 

podmínkou uskutečnění aglomeračního procesu. Aglomerační proces probíhá 

v heterogenní soustavě plynná – kapalná – tuhá fáze. Plynná fáze zabezpečuje průběh 

rozhodujících dějů (hoření paliva, přenos tepla, redukčně – oxidační procesy). Kapalná 

fáze vzniká roztavením jemnozrnných částic a natavením povrchu částic většího rozměru  

a po ztuhnutí zabezpečuje spojení jednotlivých částic do pórovitého spečence – 

aglomerátu. Rychlost průběhu jednotlivých dějů je dána rychlostí nejpomalejšího děje 

v celé soustavě, a tím je zpravidla hoření paliva. Tento děj je tedy limitujícím článkem 

procesu. [3] 

 

Obrázek 1.4 – Míchací buben 
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Směs aglomerační rudy, jemnozrnného koncentrátu, přísad a paliva se před 

spékáním navlhčí a ve sbalovacím bubnu předpeletizuje s cílem zmenšit podíl 

jemnozrnných částic a zvýšit průdušnost směsi. Předpeletizovaná směs, uložená na 

spékacím zařízení, se na povrchu vrstvy zapálí silným zdrojem tepla. Pásmo hoření paliva 

se proudem vzduchu, přesávaného spékanou vrstvou, postupně přesouvá ve směru 

proudícího vzduchu, a tak zabezpečuje vytvoření a ochlazení taveniny. [3] 

 

 

Obrázek 1.5 – Aglomerační pás 

 

 

Obrázek 1.6 – Detail hoření aglomerátu na spékacím pásu 
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  Na konci spékacího pásu je přepad, kde se původní celistvý spečený, stále ještě 

žhavý materiál, vlivem několikametrového pádu a s pomocí drtiče rozlamuje na kusy. 

Odtud si rozmělněný aglomerát převezme ocelový článkový dopravník a vyváží hotový 

aglomerát ven směrem k vysokým pecím. Do této chvíle je tento aglomerát různorodou 

směsí frakce od 0 mm do 200 mm. Pro vysokou pec je však nejmenší frakce nežádoucí. 

Proto než opustí aglomeraci, musí aglomerát ještě projít přes třídicí síta, kde se oddělí 

nejmenší částice do 8 mm. Nadsítné pokračuje ve své cestě splnit svůj úkol ve vysokých 

pecích. 

 

 

Obrázek 1.7 – Třídicí síto 

 

 

1.1.4  Zpětný aglomerát  

 

  Zpětný aglomerát je z materiálového toku oddělen na třídicích sítech a je vrácen 

zpět na začátek aglomeračního procesu. 

 

  Třídicí síto to ocelový odlitek zaručující pevnost, tvrdost a otěruvzdornost v celém 

rozsahu. Nahrazení těchto odlitků výpalky z otěruvzdorných plechů se z důvodu 

nedodržení výše uvedených vlastností neosvědčilo. Při instalaci mají nová síta drážky šířky 

6 mm. Jestliže po určité době dojde vlivem abraze z rozšíření drážek na 8 mm, nastane 

technologická odstávka, a síta se mění opět za nové. V momentě, kdy tento jemný materiál 

propadne skrz drážky síta, stává se z něj zpětný aglomerát. 
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  Bezprostředně pod síty se nachází zásobník zpětného aglomerátu. Do něj se 

kontinuálně přisypává a odebírá zpětný aglomerát a nemělo by se stát, že zůstane zásobník 

úplně prázdný, anebo že by byl zcela naplněn. Odtud se dopravníky přesunuje zpět na 

začátek aglomeračního procesu do fáze vážení surovin, před mísicí buben. Směnoví 

inženýři na aglomeraci musí podle množství zpětného (vratného) aglomerátu řídit  

a regulovat množství ostatních surovin vstupujících do procesu výroby aglomerátu. 

 

  Zpětný aglomerát se skládá převážně ze slinutých úlomků a z otěru aglomerátu. 

Obsahuje také nespečená zrna surové vsázky zbavené vody a CO2. Přítomnost těchto zrn 

ve zpětném aglomerátu vzniká nepravidelným pochodem spékání, vlivem nestejné 

prodyšnosti vrstvy nebo místního nedostatku paliva apod. Tato zrna se chovají při dalším 

spékání podobně jako surová vsázka a rychlost spékání prakticky neovlivňují, naopak 

slinuté částice vratného aglomerátu zlepšují podmínky dalšího spékání. Zlepšení těchto 

podmínek je dáno několika faktory: 

 

1. Slinutá zrna tvoří v surové vrstvě pevnou kostru, která není porušována vlhkostí ani 

zvýšenou teplotou. Tím se zlepšuje prodyšnost směsi zejména v počáteční a střední 

etapě pochodu.  

 

2. Snižuje se množství vlhkosti potřebné k dosažení maximální prodyšnosti. Zároveň 

klesá podíl vápence ve vsázce, a tím pádem se zmenšuje objemové měrné teplo  

a v souladu se vztahem (2-89) vzrůstá rychlost fronty hoření.  

 

3. Slinutá zrna vyžadují pouze teplo na otavení svého povrchu v pásmu spékání  

a tohoto vynaloženého tepla se z podstatné části využije ve spodních částech 

vrstvy. Spolu se sníženou optimální vlhkostí vsázky to vede k poklesu měrné 

spotřeby paliva. 
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Obrázek 1.8 – Materiálová bilance aglomeračního procesu [3] 

 

Kromě uvedených vlivů přídavku zpětného aglomerátu na výrobnost zařízení  

a měrnou spotřebu paliva bývá pozorován také vyšší stupeň okysličení aglomerátu. Protože 

se zvětšuje i mikropórovitost aglomerátu, vzrůstá jeho redukovatelnost.  Zvýšením podílu 

vratného aglomerátu klesá množství surové vsázky, příliš velký přídavek vratného 

aglomerátu se projeví snížením výrobnosti. 
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Obrázek 1.9 – Vyrobený aglomerát putuje do vysoké pece 

 

   Tepla zpětného aglomerátu se využívá k předehřívání surové směsi na teplotu 

kolem 55
o
C (nad rosný bod) za tím účelem, aby se zabránilo kondenzaci vodní páry ve 

spodních částech vrstvy. [2]   

 

 

1.2   Zásobníky sypkých hmot 

 

  Zásobníky sypkých hmot jsou nádrže, které umožňují pojmout, a po určitou dobu 

přechovávat požadované množství sypké hmoty. Nejčastěji se používají k vyrovnání 
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výkyvu v dodávce, k optimalizaci dopravního systému a ke zrovnoměrnění navazujících 

technologických operací. 

 

 

1.2.1  Členění zásobníků 

 

Podle funkce: 

 Zásobníky pravé – zásobníky určené k uskladnění materiálu. 

 Zásobníky nepravé – zásobníky, které nejsou primárně určeny ke skladování,  

ale mohou být takto využity. 

 

Dle tvaru komor: 

 Zásobníky s průřezem komory pravoúhlým – čtvercové, obdélníkové. 

Používají se zejména pro menší skladovací kapacity, jelikož tvar zásobníku není 

vhodný k uskladňování většího objemu z hlediska namáhání stěn zásobníku. Tvar 

výsypky u tohoto typu je štěrbinová výpusť nebo komolý jehlan, průřez výpustného 

otvoru pak čtverec nebo obdélník. U tohoto typu zásobníku vznikají tzv. mrtvé 

kouty, ze kterých se materiál obtížně vyprazdňuje.  

 

Obrázek 1.10 – Schéma pravoúhlého jednoduchého a kombinovaného zásobníku [12]  

 

 Zásobníky s průřezem komory kruhovým – válcové zásobníky. 

Většinou se používají pro skladování a expedici pro těžko sypné materiály. Výpusť 

u tohoto typu zásobníku bývá většinou kuželová, která zaručuje plynulé a dokonalé 
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vyprázdnění celého objemu, ale může nastat problém s navržením správného úhlu 

vzhledem k osové symetrii zásobníku.  

 

 

Obrázek 1.11 – Půdorys kruhového zásobníku [12]  

 

 Kombinované zásobníky 

Jedná se o kombinaci zásobníku čtvercového (obdélníkového) se zásobníkem 

kruhovým.  Kombinované zásobníky jsou vhodné zejména pro skladování málo 

sypkého a soudržného materiálu. 

 

  

1.2.2  Stanovení rozměrů zásobníku a výpustného otvoru 

 

  Správným návrhem tvaru a konstrukce zásobníku, který bude respektovat tokové 

vlastnosti sypkého materiálu, lze eliminovat problémy, k nimž dochází při skladování  

a následném vyprazdňování zásobníku.  

 

  Velikost výpustného otvoru by měla být navržena v určitém poměru k velikosti 

částic skladovaného materiálu. Dále musí být výpustný otvor zásobníku dostatečně 

dimenzovaný, aby se předešlo vytváření vzpěrné klenby.  

 

 

1.3   Mechanizmy toku v zásobnících 

 

  V zásobnících dochází zejména ke dvěma druhům materiálových toků, a to k toku 

hmotovému a jádrovému. 
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Obrázek 1.12 – Hmotový a jádrový tok sypké hmoty v zásobníku [12]  

 

 

1.3.1  Hmotový tok  

 

Hmotový tok patří mezi nejvýhodnější pohyb sypké hmoty v zásobníku. Dochází 

k němu ale pouze tehdy, pokud je sklon výsypky a velikost výpustného otvoru správně 

navržen. Jednotlivé vrstvy tvoří v zásobníku křivky stejného napětí, tzv. isolinie, které jsou 

v průběhu vyprazdňování stále rovnoběžné. Materiál, který je do zásobníku nasypán jako 

první, také jako první zásobník opouští.  Po otevření výpustného otvoru se uvede materiál 

do pohybu sjížděním po stěnách zásobníku. Správná funkce zásobníku je dána jeho 

správným konstrukčním návrhem, který je ovšem velmi obtížný, proto jsou všeobecně  

i přes své výhody tyto zásobníky v praxi méně používány.  

 

 

1.3.2   Jádrový tok 

 

  U zásobníků s jádrovým tokem dochází k pohybu materiálu pouze v jádru a na 

okraji je materiál nehybný do doby, než se hladina sníží a materiál sklouzne po povrchu do 

středu zásobníku. Materiál, který je nasypán jako první, ale nachází se na okraji zásobníku, 

opouští zásobník jako poslední. Pokud se celý zásobník během provozu nevyprazdňuje 

celý, může dojít k situaci, že materiál zůstává v zásobníku nepřiměřeně dlouho. Při tomto 

materiálovém toku dochází také k tomu, že kapacita zásobníku není plně využita. 
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1.4    Mechanicko-fyzikální vlastnosti sypkých hmot 

 

  Sypká hmota je materiál, který je složený z jednotlivých částic. Sypké hmoty mají  

na rozdíl od kapalin schopnost přenášet třecí sílu v klidu. Mechanicko-fyzikální vlastnosti 

sypkých hmot předurčují schopnost příslušné sypké hmoty protékat přes různé otvory, 

výsypky, zásobníky.  

 

 

Obrázek 1.13 – Graf závislosti mechanicko-fyzikálních parametrů sypké hmoty na sklonu výsypky zásobníku 

[12] 

 

 

Klasifikace sypkých hmot 

 

 Dle zrnitosti  

Rozměry zrn jsou jednou z nejdůležitějších charakteristik sypkých hmot. Zrnitost  

je udána dvěma znaky, a to velikost zrn (rozměr zrna je označen písmenem A až K), které 

jsou dále rozděleny do deseti skupin dle velikosti. 

 

Druhý znak je označen římskými číslicemi a dělí sypké hmoty v závislosti na tvaru zrn 

následujícím způsobem: 

I. Ostré hrany s přibližně stejnými rozměry ve všech dimenzích (např. kostky) 

II. Ostré hrany s jedním rozměrem ze tří převážně větším než druhé dva (např. 

hranol) 
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III. Ostré hrany s jedním ze tří rozměrů výrazně menším než ostatní (např. desky) 

IV. Zaoblené hrany se třemi podobnými rozměry (např. koule) 

V. Oblé hrany s jedním rozměrem ze tří výrazně větším než ostatní (např. válce, 

tyče) 

  

 Dle soudržnosti 

Soudržnost je dána vzájemným silovým působením jednotlivých zrn, vyjadřuje se 

 úhlem skluzu. Udává se v arabských číslicích v následujícím odstupňování: 

1. Materiál ve vzduchu se vznášející a tekoucí jako tekutina 

2. Lehce tekoucí materiál, sypný úhel menší než 30
o
 

3. Normálně tekoucí, sypný úhel mezi 30 a 45
o
 

4. Těžko tekoucí se sypným úhlem mezi 45 a 60
o
 

5. Soudržný materiál, sypný úhel větší než 60
o
 

6. Materiál netvořící skluzy, netekoucí, se sklonem ke tvoření kleneb a těžko od sebe 

oddělitelný. 

 

 Dle chování při dopravě  

Chování materiálu během dopravy se označuje malými písmeny a obsahuje 10 skupin  

vlastností, které jsou pro dopravu významné (např. křehkost, hořlavost…). 

 

 Dle objemové sypné hmotnosti 

 Vyjádření poměru hmotnosti v tunách a příslušného objemu v kubických metrech.  

 

 Dle teploty 

Udává počet stupňů  (C,F),  přičemž při proměnné teplotě je nutné znát její krajní 

hodnoty. 

 

 Dle vlhkosti 

Vyjadřuje v procentech obsah vody, jež se odpaří sušením.  
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2  UPŘESNĚNÍ ZADÁNÍ  

 

Zásobník zpětného aglomerátu je umístěn na konci aglomeračního procesu, pod 

úrovní terénu a jde o těžko přístupné prostory. Rozpálit, rozbrousit a následně rozebrat 

starý nevyhovující zásobník bylo v těchto prostorách velmi komplikované.  

 

 Mým úkolem bylo zhodnotit stávající situaci na místě, získat základní parametry a 

rozměry starého zásobníku, který byl na pokraji životnosti, navíc svou konstrukcí 

nevyhovoval požadavkům pro bezproblémový tok materiálu v něm. S ohledem na dodržení 

stávajících venkovních rozměrů jsem musel zkonstruovat zásobník, který měl být uchycen 

na stejné čtyři patky v horní části jako dosud a zespod musel být připojitelný na stejný 

segmentový uzávěr se šikmým žlabem. Tento uzávěr zůstal původní, jelikož se měnil 

v nedávné době. 

   

 

Obrázek 2.1 – Zásobník zpětného aglomerátu 
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3  NÁVRH ŘEŠENÍ 

 

S ohledem na rozdělení zásobníků podle funkce jde o zásobník nepravý, tj. 

primárně není určený jen pro skladování materiálu, nýbrž i pro jinou funkci (jako jsou 

skluzy, vlečky, apod.), avšak využitelný i pro skladování. Podle provedení jde o zásobník 

pravoúhlý (jehlancovitý) kombinovaný. 

 

 

Obrázek 3.1 – 3D pohled na zásobník 

 

  Zvolil jsem konstrukci zásobníku z několika menších částí, podsestav, které je 

možné už na dílně nanečisto spojit šroubovými spoji v jeden celek. Díky tomu se dá 

správnost konstrukce ověřit dříve, před samotnou montáží v provozu. 

 

 Dle zadání jsem zkreslil zjednodušený model zásobníku (jednokusový odlitek) pro 

vymezení limitních stavů rozměrů. Na něm jsem zkusil nasimulovat předběžný budoucí 

tvar včetně nového zkosení ve spodní části. Jak již bylo řečeno, původní zásobník zkosení 

neměl (jeho tvar byl kvádrovitého tvaru) a materiál se nedostatečně vyprazdňoval. 

Správnost tohoto nového tvaru zkosení se musela ověřit výpočty. 
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4   POČETNÍ OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI KONSTRUKCE Z HLEDISKA 

MECHANICKO-FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ SYPKÝCH HMOT 

 

Pro správný konstrukční návrh je nutné znát mechanicko – fyzikální vlastnosti 

skladovaného materiálu, v tomto případě aglomerátu. Jelikož potřebné hodnoty nejsou 

popsány v žádné odborné literatuře, musel jsem změřit a následně je vyhodnotit sám  

za pomocí vyrobených přípravků a pomůcek. 

 

 

4.1  Sypná hmotnost 

 

  První hodnota, kterou jsem potřeboval zjistit k výpočtům, byla sypná hmotnost. 

Přímo v hutním podniku mi bylo řečeno, že sypná hmotnost by měla být 1730 kg·m
-3

. 

Protože jsem však neměl možnost zjistit toto tvrzení v odborné literatuře, musel jsem 

sypnou hmotnost aglomerátu ověřit sám. Pro toto měření jsem použil přesnou digitální 

váhu. Nejdůležitější pro správné měření je umístit ji na pevný podklad a čtyřmi 

nastavitelnými nožkami ji dostat do váhy.  

 

  V prvním měření jsem vážil desetilitrový kyblík. Následně jsem provedl několik 

pokusů s malou odměrkou, do které jsem nasypal aglomerát o objemu 1 litr. U tohoto 

měření je třeba počítat s velkou nepřesností - čím menší je objem, tím větší je nepřesnost  

od laboratorního měření. 

 

 

Obrázek 4.1 – Vážení 10 l aglomerátu 
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  Během několika měření jsem zjistil, že výsledek měření je taky závislý na frakci 

měřeného aglomerátu. Pokud jsem nasypal aglomerát shora z kyblíku, tak jsem naměřil 

nižší hodnotu, než když jsem dosypal zbytek ze dna kyblíku. 

 

 

 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

 

Obrázek 4.2 – Vážení 1l aglomerátu 

 

  10 [l] = 10 [dm
3
] = 0,01 [m

3
] 

  

  𝜌𝑠 =
𝑚

𝑉
                  (1) 

  𝜌𝑠 =
1,730

0,001
  

  𝜌𝑠 = 1 730 𝑘𝑔 ∙ 𝑚−3  

 

  Díky těmto několika měřením jsem si ověřil správnost tvrzení, která mi v hutním 

podniku byla sdělena vedoucím aglomerace a pro další výpočty budu počítat se sypnou 

hmotností zpětného aglomerátu 1730 kg·m
-3

. 

 

 

4.2  Sypná tíha γs 

 

  𝛾𝑠 = 𝜌𝑠 ∙ 𝑔                  (2) 

  𝛾𝑠 = 1 730 ∙ 9,80665  

  𝛾𝑠 = 16 965,5 𝑁 ∙ 𝑚−3  
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4.3  Sypný úhel 

 

  Přirozený sypný úhel (klidový) jsem musel zjistit experimentem, který jsem 

demonstroval pozvolným zvedáním válcové nádoby (kyblíku bez dna), naplněné zpětným 

aglomerátem. 

 

Obrázek 4.3 – Kyblík bez dna naplněný zpětným aglomerátem 

 

  Na ocelovém pracovním stole jsem naplnil připravený kyblík aglomerátem  

a pozvolně se začal zvedat pomocí automobilového zvedáku. Po jeho úplném vysypání 

vznikla hromádka tvaru kužele. Úhel, který je mezi podložkou a nasypaným svahem 

aglomerátu se nazývá statický sypný úhel. Měření byla prováděna cejchovaným měřidlem, 

opatřeným kalibračním listem. Tímto měřením jsem zjistil, že přirozený sypný (klidový) 

úhel ψs = 30°. 

 

Obrázek 4.4 – Znázornění měření úhlu přirozeného svahu sypké hmoty [10] 
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Obrázek 4.5 – Měření sypného úhlu 

 

 

 Obrázek 4.6 – Detail měření sypného úhlu 

 

 

4.4  Úhel vnitřního tření 

 

Úhel vnitřního tření φ znamená tření mezi jednotlivými zrny materiálu. Měření  

se v laboratorních podmínkách provádí na smykovém a rotačním stroji. Sestrojil jsem  

si jednoduchý přípravek pomocí automobilového zvedáku, kusu plechu tl. 10 mm, 

ohraněného rámečku z plechu tl. 2 mm a plastového kyblíku bez dna.  
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 Obrázek 4.7 – Měření úhlu vnitřního tření 

 

  Postupně jsem zvedal nakloněnou rovinu autozvedákem a čekal na okamžik 

posunutí kyblíku s aglomerátem po spodní vrstvě udusaného aglomerátu v rámečku. 

 

 

 Obrázek 4.8 – Okamžik sesunutí kyblíku 

 

  Kyblík se sesunul v okamžiku, kdy úhloměr ukazoval 38°. Jelikož jsem neměl 

úplně ideální laboratorní přístroj, rozhodl jsem se tento údaj přepočítat. Úhel vnitřního 

tření sypké hmoty φ se dá přibližně vyjádřit z přirozeného sypného úhlu ψs. 

 

  φ ÷ arctg (0,9 · tg ψs)              (3) 

  φ ÷ arctg (0,9 · tg 30°) 

  φ ÷ 27,5 ° 
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4.5 Součinitel vnitřního tření 

 

  Součinitel smykového tření (f) je fyzikální veličina, která udává poměr třecí síly a 

kolmé tlakové síly mezi tělesy při smykovém tření. Hodnoty součinitele smykového tření 

závisí na konkrétní dvojici látek na povrchu a drsnosti těles, mezi nimiž smykové tření 

probíhá. Je obvykle menší, než součinitel klidového tření. 

Klidové tření (statické tření) je tření (Ft), vznikající mezi tělesy, která se vzhledem 

k sobě nepohybují - jsou v klidu. Jedná se o speciální případ smykového tření. Součinitel 

klidového tření (fo) je fyzikální veličina, která udává poměr třecí síly a kolmé tlakové síly 

mezi tělesy při klidovém tření. Hodnoty součinitele klidového tření závisí na konkrétní 

dvojici látek na povrchu těles, mezi kterými je klidové tření. Součinitel klidového tření 

bývá větší než součinitel smykového tření pro stejná tělesa. 

  f = tg φ                 (4) 

  f = tg 27,5° 

  f = 0,52 

 

 

4.6  Úhel vnějšího tření 

 

  Úhel vnějšího tření jsem zjišťoval na stejném přípravku, jen kyblík s aglomerátem 

ležel přímo na hladkém plechu. Měřil jsem, při jakém úhlu kyblík s aglomerátem začíná 

klouzat po podložce směrem dolů. 

 

 

 Obrázek 4.9 – Počáteční poloha pro měření úhlu vnějšího tření 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ortogonalita
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlakov%C3%A1_s%C3%ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mechanick%C3%BD_pohyb&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1ln%C3%AD_veli%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ec%C3%AD_s%C3%ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADla
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C4%9Bleso
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klidov%C3%A9_t%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
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 Obrázek 4.10 – Okamžik sesunutí kyblíku 

 

 Obrázek 4.11 – Detail výsledku měření 

 

  Úhel vnějšího tření za klidu vyšel  ν = 30°. 

 

 

4.7  Soudržnost sypkých hmot 

 

  Soudržnost je jedna ze základních vlastností sypkého materiálu. Je to schopnost 

vnitřním třením přenést tlaková a smyková namáhání a navíc i malá tahová a krutová 

namáhání. Ideální sypké hmoty přenášejí jen smyk a tlak. 

 

  Počáteční soudržné napětí τo, udržuje sypké těleso pohromadě a je vždy závislé na 

sypné tíze γs, výšce ho, součiniteli vnitřního tření f a na úhlu smykové roviny α´. 
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a) 

 

 

b) 

 

Obrázek 4.12 – Měření charakteristické výšky a úhlu smykové roviny [12] 

 

 

 Obrázek 4.13 – Vyrobená krabice pro měření soudržnosti 

 

  Měření charakteristické výšky a úhlu smykové roviny jsem provedl na speciálně 

vyrobeném přípravku, a to pomocí plechu tl. 2 mm, ohraněného do obdélníkového tvaru 

krabice s jednou posuvnou stěnou ve svislé ose. Princip měření spočíval v tom, že jsem 

krabici zaplnil aglomerátem a pomalu centimetr po centimetru posouval přední stěnu 

směrem dolů. V určitém okamžiku došlo k sesmeknutí klínu materiálu, a tím jsem zjistil 

všechny potřebné hodnoty. 
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 Obrázek 4.14 – Krabice pro měření soudržnosti – číselník 

 

V okamžiku, kdy ryska ukazovala 6 cm, stěna se sesunula. Zaznamenal jsem si tedy 

výšku sesmeknutého klínu h0 a samozřejmě úhel α. 

 

 

 Obrázek 4.15 – Sesmeknutý klín 

 

 

 Obrázek 4.16 – Změřený úhel α 
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  Počáteční soudržné napětí τo, se dá postupnými úpravami vypočítat ze 

zjednodušeného vztahu 

  

  𝜏𝑜 ÷
𝛾𝑠 ∙ ℎ𝑜

4
                  (5) 

  𝜏𝑜 ÷
16 965,5 ∙0,06

4
  

  𝜏𝑜 ÷ 254,5 𝑃𝑎  

 

4.8  Početní ověření provedení zásobníku 

 

  Posledním bodem bylo pomocí výpočtů ověřit, zda je úhel stěny zásobníku 

dostačující, a zda je otvor pro vypouštěcí klapku ve dně zásobníku dostatečně velký. Tento 

rozměr byl daný, jelikož klapka se rekonstruovala nedávno a zůstala na místě.  

 

Doporučená podmínka pro úhel stěny zásobníku: 

 

  β = ψs + ( 5° ÷ 15° )              (6) 

  β = 30° + ( 5° ÷ 15° ) 

 

Minimální úhel je 35° ÷ 45°. 

 

Velikost výpustného otvoru (minimální hydraulický poloměr R) 

 

  Určení rozměru výpustného otvoru je důležité na začátku návrhu zásobníku, aby  

se předešlo poruchám toku sypké hmoty (klenbování, komínování). V tomto případě ale 

byl rozměr výpustného otvoru zadaný, proto jsem ve výpočtu postupoval opačným 

způsobem. Nejprve jsem spočítal hydraulický poloměr zadaného otvoru a následně 

smykové napětí pro daný otvor. 

 

  Velikost výpustného otvoru jsem byl nucen z důvodu zachování původní výsypné 

klapky dodržet, a ten byl 650 x 830 mm. 
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  𝑅□ =
𝑆

𝑜
                    (7) 

  𝑅□ =
𝑎 ∙𝑏

2 ( 𝑎+𝑏 )
  

   𝑅□ =
0,65 ∙0,83

2 ∙( 0,65+0,83 )
  

   𝑅□ = 2,96 𝑚 

 

  Jelikož se výpustný otvor může svými rozměry téměř považovat za čtvercový, 

převedl jsem si tento hydraulický poloměr na minimální velikost jedné strany čtverce amin. 

  

  𝑅□ = 4 ∙ 𝑎                (8) 

  𝑎 =
𝑅□

4
 

  𝑎 =
2,96

4
 

  𝑎 = 0,74 𝑚  

 

  Kdyby byl výpustný otvor ideální čtverec, měl by stranu dlouhou 0,74 m. 

 

 

  Minimální velikost čtvercového otvoru podle velikosti amin se stanoví: 

 

 

  𝑎𝑚𝑖𝑛 =
4 ∙𝜏0∙(1+𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝛾𝑠
 ∙ 𝑘𝑐 + 𝑑𝑚𝑎𝑥            (9) 

 

  𝑎𝑚𝑖𝑛 =
4 ∙254,5∙(1+𝑠𝑖𝑛𝜑)

16965,5
 ∙ 4 + 0,008 

 

  𝑎𝑚𝑖𝑛 = 0,36 𝑚 

 

   

Minimální rozměr strany výpustného otvoru, aby byla splněna podmínka 

bezproblémového vyprazdňování zásobníku, je 0,36 m. Mnou navrhovaný výpustný otvor 

má stranu téměř dvakrát delší. 
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  𝑅□  ≥  
𝜏𝑜 ∙(1+𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝜌𝑠 ∙𝑔
               (10) 

 

  𝑅□  ≥  
𝜏𝑜 ∙(1+𝑠𝑖𝑛𝜑)

𝛾𝑠
  

 

  𝑅□  ∙  𝛾𝑠 ≥   𝜏𝑜  ∙ (1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑) 

 

  
𝑅□ ∙ 𝛾𝑠

(1+𝑠𝑖𝑛𝜑)
≥   𝜏𝑜 

 

  
2,96 ∙ 16 965,5

(1+𝑠𝑖𝑛𝜑)
≥   𝜏𝑜  

 

  𝜏𝑜 ≤ 34 372 𝑃𝑎   

 

 

  Počáteční soudržné napětí spočítané pro můj konkrétní výpustný otvor, potřebné 

k plynulému výtoku materiálu je mnohonásobně větší, než napětí spočítané mými 

experimenty s aglomerátem na dílně. Otvor ve dně zásobníku je tedy dostatečně velký.  
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5  PEVNOSTNÍ KONTROLA POMOCÍ PROGRAMU ANSYS 

 

5.1 Výpočtový model 

 

Pro výpočet metodou konečných prvků byl použit program Ansys Workbench v. 

15.0. Geometrie z CAD softwaru byla převzata do tohoto programu pomocí formátu .step. 

V tomto případě konstrukce je možné použít dva principy tvorby konečno prvkového 

modelu.  

 

  První možnost, jak vytvořit model konečných prvků, je využít zjednodušení 

geometrie pomocí prvků typu beam a shell. Pro prvky beam se nadefinuje jejich průřez. 

Všechny nosníky konstrukce se převedou do 2D úseček, které mají počátek a konec 

v příslušných spojích nosníku. Z prvků tohoto typu je možné získat výsledky, typické pro 

nosníky, jako tažné a posouvající síly a ohybové momenty. Veškerou geometrii ve formě 

tenkých desek je možné zaměnit prvky shell, které jsou definovány tloušťkou. Pro tyto 

prvky platí membránová teorie, proto je z prvků tohoto typu možné získat výsledky 

membránového a ohybového napětí [1]. 

 

Druhou možností je využít prvky 3D, jakými jsou tertrahedry a hexahedry. Pro tyto 

prvky je typické, že k hlavním 8 uzlům prvku jsou přidány pomocné uzly ve stěnách. Tato 

vlastnost pomáhá zkvalitnit síť konečných prvků. Pro kvalitní síť je nutné vytvořit 

mnohonásobně větší model, který je náročnější na požadovaný hardware. Jeho výhodou  

je rychlost práce s geometrickým modelem i s výsledky. Pro tvorbu konečnoprvkového 

modelu byly využity prvky tohoto typu. Program Ansys Workbench vytvoří síť podle 

přednastavených parametrů a kvalitu sítě je možno hlídat pomocí parametru koeficientu 

kvality a poměr jakobiánu. Síť konečných prvků pro jednotlivé výpočtové modely  

je zobrazena na obrázku č. 5.1.  
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Obrázek 5.1- Síť konečných prvků 

 

 

5.2 Materiálové vlastnosti 

 

 Byly definovány dva druhy materiálů. Prvním z nich je konstrukční ocel. Tento 

materiál je definován jako lineární elastický materiál s lineární teplotní roztažností. Jeho 

vlastnosti jsou uvedeny v tabulce č. 5.1. 

  

Druhý materiál, je sypký aglomerát. Tento materiál je ve statické analýze zastoupen 

svou hmotností m. Ta byla vypočtena na základě znalosti objemu V, který je možné získat 

v CAD software. Pro výpočet hmotnosti m pak platí: 

 

  𝑚 = 𝑉 ∙ 𝜌                 (11) 

  𝑚 = 23,7 𝑚3 ∙ 1 730 𝑘𝑔 ∙  𝑚−3  

  𝑚 = 41 000 kg 

 

Kde: 

m.. hmotnost aglomerátu 

V..objem aglomerátu získaný z CAD analýzy 

𝜌..hustota aglomerátu 

 

Pomocí funkce hmotný bod byl tento aglomerát zahrnut do statické analýzy. 

Hmotný bod působí na stěny zásobníku danou hmotností. Díky této zvolené metodě není 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní                                                                  Diplomová práce, 2015 

 

40 

 

třeba zadávat další těleso do analýzy, čímž je ušetřena velikost výpočtového modelu. To,  

jak aglomerát působí na svislé stěny zásobníku, je simulováno funkcí hydrostatický tlak. 

 

 V termální analýze je zapotřebí pouze teplotní kapacita materiálu. Vzhledem 

k volné hladině této hmoty není zapotřebí tento materiál zahrnout do statické analýzy. 

 

Tabulka 5.1 - Fyzikální vlastnosti materiálu 

Materiál 

Modul 

pružnosti 

[GPa] 

Poissonovo 

číslo [-] 

Hustota 

[kg·m
-3

] 

Koeficient 

teplotní 

roztažnosti 

Teplotní 

kapacita  
[W·mm

-1
·°C

-1
] 

[°C
-1

] 

Konstrukční ocel 206 0.3 7 850 1,20E-05 60.5 

Sypký aglomerát - - 1 730 - 45 

 

 

 

5.3 Výpočet teplotního pole 

 

Ze zkušeností z praxe předpokládáme, že se bude aglomerát o teplotě 200°C stále 

dosypávat shora do zásobníku viz Obrázek 5.2. 

 

Vložená teplota 200°C představuje místo, kde je stále přisypáván teplý aglomerát. 

Posun teplého aglomerátu předpokládáme plynule. Spodní část pak zchladne až na teploty 

okolo asi 50°C . Největší teplotní zatížení nastane, pokud bude zásobník plný, a tím  

se bude teplota nahoře a dole lišit o největší hodnotu. Tomu pak napomůže i nízká teplota 

v zimních měsících. Tuto situaci simuluje materiál aglomerátu vložený do zásobníku. 

Vnější povrch zásobníku sálá do okolí teplo, což je vyjádřeno koeficientem konvekce 15E-

6 W·mm
-1

·°C
-1

 a teplotou okolí 0 °C. Pro výpočet byl zvolen typ analýzy jako statický. 

Tento typ výpočtu ukazuje výsledné rozložení teploty při neměnných parametrech okolí. 

Výsledné teplotní pole zásobníku je zobrazeno na Obrázek 5.3. Z obrázku je patrné,  

že teplota se mění směrem dolů.  
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Obrázek 5.2 - Zadání teplotního pole 

 

 
Obrázek 5.3 - Teplotní pole 
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5.4 Zatížení statického výpočtového modelu 

 

K největšímu zatížení zásobníku dojde, když je zásobník zcela naplněn. Zásobník  

je položen na horní podpěry a uchycen šrouby. Toto uložení simulujeme zabráněním 

posuvu plochy podpěr ve směru svislém. V místech šroubů je zabráněn posuvu.  

Na zásobník působí aglomerát svou hmotností. To je simulováno hmotným bodem, který 

působí na vnitřní plochy zásobníku. Parametry tohoto bodu jsou uvedeny v Tabulce 5.2.  

 

 Souřadný systém těžiště je umístěn ve středu horní hrany zásobníku a osa 

„z“ směřuje do zásobníku.  Dále je vloženo zatížení hydrostatickým tlakem s volnou 

hladinou v horní části zásobníku. Vliv teploty je zahrnut teplotním polem, vloženým do 

statické analýzy. 

 

Tabulka 5.2 - Hmotnost aglomerátu 

m [kg] 
Souřadnice těžiště ve 

směru osy x [mm] 

Souřadnice těžiště ve 

směru osy y [mm] 

Souřadnice těžiště ve 

směru osy z [mm] 

41 000 48 85 1 419 

 

 

 

5.5  Limitní hodnoty  

 

 Zásobník je vyroben z ocelí S355J2+N (S355J2©+N, S355J2G3, apod.). Protože 

není zásobník ve skutečnosti zatěžován staticky, ale jeho zatížení se v čase mění, bude 

limitní hodnota vztažena k oblasti nekonečné životnosti. Proto volíme bezpečnost k mezi 

pevnosti větší než k = 3.125, což odpovídá mezi únavy σc=0.32 Rm [3]. Volím koeficient 

bezpečnosti k = 4 a pro limitní hodnotu platí: 

 

   𝑓 =
𝑅𝑚

4
                  (12) 

   𝑓 =
490

4
 

   𝑓 = 122,5 𝑀𝑃𝑎 

 

Materiálové vlastnosti vybrané oceli jsou uvedeny v tabulce 5.3. 
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Tabulka 5.3 – Mechanické vlastnosti materiálu 

Minimální mez Re  [MPa] Pevnost v tahu Rm [MPa] Dovolené napětí f [MPa] 

355 490 122,5 

 

 

 

5.6 Výsledky statické analýzy 

 

Pro vyhodnocení výsledků bylo vybráno porovnání dovoleného napětí s výslednou 

hodnotu redukovaného napětí podle teorie HMH. Výsledné redukované napětí nesmí 

překročit dovolené napětí f. Výjimkou jsou místa okrajových podmínek, kde díky 

zjednodušení uložení vzniká na MKP modelu koncentrace napětí. Toto zvýšení  

ve skutečnosti v těchto místech nevzniká. 

 

 

5.6.1  Základní model bez vyztužení 

 

  Pro prvotní návrh umístění výztuh je důležitý zjednodušený model, který tvoří 

pouze desky konstrukce. Tento model byl zatížen dle kapitoly Zatížení statického 

výpočtového modelu, vlastní tíhou, tíhou aglomerátu a tlakem na stěny.  Na obrázcích 5.4 

je zobrazeno redukované napětí podle teorie HMH. Z obrázku je patrné, ve kterých 

místech je překročen námi zvolený limit redukovaného napětí f. Nejvíce zatížena je šikmá 

část zásobníku. Pomocí tohoto modelu, je možno dimenzovat vzpěry a výztuhy efektivněji 

a zaměřit se na zpevnění této kritické části konstrukce. 
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a) 

 

 
b) 

 
Obrázek 5.4 - Redukované napětí ve zjednodušené konstrukci 

         a) Pohled z levé strany   b) Pohled z pravé strany 
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5.6.2  Vyztužený model 

 

Výpočtový model byl vytvořen ze součástí, které mají vliv na tuhost konstrukce. 

Součásti, které nemají vliv na tuhost konstrukce nebo mají vliv pouze minimální,  

byly zanedbány. Model je zobrazen na obrázku č. 5.5. 

  

 Tento model byl zatížen dle kapitoly Zatížení statického výpočtového modelu, 

vlastní tíhou, tíhou aglomerátu a tlakem na stěny. Na obrázku 5.5 je zobrazeno redukované 

napětí podle teorie HMH. Z obrázku je patrné, že není překročen limit redukovaného 

napětí f. Šikmá část stěny zásobníku, která byla nejvíce zatížena v modelu, viz obrázek  

č. 5.4 a, b. Základní model bez vyztužení, v této analýze již má průměrnou hodnotu 

redukovaného napětí.  

 

 
Obrázek 5.5 - Výpočtový model-geometrie 
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a) 

 

 
b) 

 
Obrázek 5.6 - Redukované napětí v konstrukci bez vlivu teplotního pole 

         a) Pohled z levé strany   b) Pohled z pravé strany 
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5.6.3 Vyztužený model se zohledněním teplotního pole 

 

Geometrie výpočtového modelu je stejná jako u bodu 5.6.2. Ve výpočtu je zahrnut 

vliv teplotního pole. Z výsledků dle obrázku 5.7 je patrné, že v případě, kdy je zásobník 

plně zaplněn aglomerátem, je díky vlivu teploty a teplotní roztažnosti materiálu zvýšeno 

napětí v oblasti uchycení. Pro oblast, kde je zvýšené redukované napětí, lze uplatnit 

vyhodnocení pomocí linearizace napětí přes tloušťku stěny, dle normy ČSN EN 13445-3 

[15], příloha C. Výsledky linearizace a porovnání s limitní hodnotou je uvedeno v Tabulce 

č. 5.4. 

 

 Pokud je konstrukce správně dimenzována musí platit, že: 

  σm<f . 

 

 Z tabulky 5.4 je patrné, že nebylo překročeno dovolené membránové napětí.  

 

       Tabulka 5.4 - Linearizace napětí po tloušťce stěny 

σm [MPa] f [MPa] 

50,97 122,5 

 

 

σm …… membránové redukované napětí dle Tresca 

f … ….. Dovolené napětí 
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a) 

 

 
b) 

 
Obrázek 5.7- Redukované napětí v konstrukci s vlivem teplotního pole 

         a) Pohled z levé strany   b) Pohled z pravé strany 
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5.8 Návrh šroubového spoje 

 

Celá váha zásobníku spočívá na ploše uchycení. Šrouby musí být utaženy takovou 

silou, aby třecí síla mezi uchycením a plochou zásobníku byla větší, než reakční síla H. To 

pak způsobí, že se uchycení zásobníku nebude posouvat. Tato síla H je složka v rovině xy 

reakční síly v okrajové podmínce uložení.  Pro výpočet této síly z reakčních sil v okrajové 

podmínce platí: 

   

  𝐻 = √𝐻𝑥
2 + 𝐻𝑦

2               (13) 

  𝐻 = √35 1192 + 2 2472 

  𝐻 = √1 233 344 161 + 5 049 009 

  𝐻 = √1 238 393 170 

  𝐻 = 35 191 𝑁 

 

 Pro vypočtení celkové tíhy Fg dosadím do vzorce nejvyšší možnou hmotnost 

zásobníku, zcela zaplněného aglomerátem, s vnitřním obložením a vypouštěcí klapou. 

 

 𝐹𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔                (14) 

 𝐹𝑔 = 60 983 ∙ 9,81 

 𝐹𝑔 = 598 250 𝑁 

 

 V tabulce 5.5 jsou uvedeny výsledky analýzy zásobníku se zahrnutím teplotního 

pole. Síla potřebná pro vyvození tření je: 

 

 (𝐹𝑠 +
𝐹𝑔

𝑝
) ∙ 𝑓 ≥ 𝐻               (15) 

 𝐹𝑠 ≥
𝐻

𝑓
−

𝐹𝑔

𝑝
 

 𝐹𝑠 ≥
35 191

0,2
−

598250

4
 

 𝐹𝑠 ≥ 175 955 − 149 562,5 

 𝐹𝑠 ≥ 26 392 𝑁 
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Kde: 

F…….. koeficient tření mezi plochou uchycení a plochou zásobníku f = 0.2 

Fg…….celková tíhová síla  

p……... počet podpor p = 4 

Fs……. síla vyvozená šrouby v jedné podpoře 

H…….. reakční síla v jedné podpoře 

 

Tabulka 5.5 - Síly v uložení 

Fs [N] 
Hx reakční síla v ose x  

 [N] 

Hy reakční síla v ose y 

 [N] 

H reakční síla v ose xy 

[N] 
Fg [N] 

26 392 35 119 2 247 35 191 598 250 

 

 

Z okrajové podmínky pro uchycení zásobníku byly získány zátěžné síly Fs, které 

jsou potřebné pro utažení šroubů. Šroub bude z materiálu pevnostní třídy 4.8. Pak mez 

kluzu šroubu Res = 320 MPa. 

 

 Rozměr šroubu volím dle vztahu: 

 

  𝜎𝑡 ≤ 𝜎𝐷𝑡                 (16) 

 

  
4∙𝐹𝑠

𝑛∙𝜋∙𝑑3
2 ≤

𝑅𝑒𝑠

𝑘𝑠
 

   

  𝑑3 ≥ √
4∙𝐹𝑠∙𝑘𝑠

𝑛∙𝜋∙𝑅𝑒𝑠
                (17) 

 

  𝑑3 ≥ √
4∙26 392∙4

4∙𝜋∙320
  

 

  𝑑3 ≥ √
105 568

1 005,31
  

 

  𝑑3 ≥ √105  
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  𝑑3 ≥ 10,25 𝑚𝑚 

 

Kde: 

N…….. počet šroubů, které mají vytvořit tuto sílu  Fs, n = 4 

Fs……. síla v podpoře Fs = 26 392 N 

Res…... mez kluzu šroubu Res = 320 MPa 

ks……. bezpečnostní koeficient šroubu ks = 4 

d3……. malý průměr závitu mm 

 

 

5.8 Shrnutí 

 

Pevnostní kontrola zásobníku byla provedena pomocí metody konečných prvků. 

Výpočtový model byl zatížen vlastní tíhou, vahou aglomerátu a působením aglomerátu na 

stěny zásobníku. Dále bylo vypočteno teplotní pole zásobníku, které bylo použito pro 

statický výpočet. Byly vytvořeny dvě analýzy. Jedna bez vlivu teplotního pole, druhá 

analýza s vlivem teplotního pole. Z analýz vyplynulo, že nejvíc je zásobník zatížen 

v případě uvážení teploty. To je způsobeno zabráněním deformace způsobené teplotní 

roztažností mezi podporami uložení. V každé analýze bylo získáno redukované napětí 

podle teorie HMH, které bylo porovnáno s limitní hodnotou pro tuto kategorii napětí. 

V žádném místě zásobníku nebylo překročeno dovolené napětí. V analýze, která 

zahrnovala teplotní pole, bylo v kritických místech kontrolováno membránové napětí ve 

stěně zásobníku. Toto napětí nepřekročilo limitní hodnotu. Dále bylo provedeno navržení 

nejmenšího minimálního průměru šroubu uložení.  
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6  PEVNOSTNÍ KONTROLA POMOCÍ ANALYTICKÝCH VÝPOČTŮ 

 

  𝐹𝑔 = 𝑚 ∙ 𝑔                 (18) 

  𝐹𝑔 = 41 000 ∙ 9,81 

  𝐹𝑔 = 402 210 𝑁 

 

  𝐹𝑔(𝑑) = 𝐹𝑔 − ℎ ∙ 𝑘 ∙ 𝑙 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔             (19) 

  𝐹𝑔(𝑑) = 402 210 − 2 ∙ 3 ∙ 3 ∙ 1730 ∙ 9,81 

  𝐹𝑔(𝑑) = 402 210 − 305 483,4 

  𝐹𝑔(𝑑) = 96 726,6 𝑁 

 

  𝑝𝑚𝑎𝑥 = ℎ ∙ 𝜌 ∙ 𝑔               (20) 

  𝑝𝑚𝑎𝑥 = 2 ∙ 1730 ∙ 9,81 

  𝑝𝑚𝑎𝑥 = 33 942,6 𝑃𝑎 

 

  [2 ∙ 𝑙 ∙ 𝑡 + 2 ∙ 𝑘 ∙ 𝑡] ∙ 𝜎𝑚 − 𝑙 ∙ 𝑘 ∙ 𝑝 − 𝐹𝑔(𝑥) = 0       (21) 

 

  𝜎𝑚𝑀𝐴𝑋 =
𝑙∙𝑘∙𝑝𝑚𝑎𝑥+𝐹𝑔(𝑑)

2∙𝑙∙𝑡+2∙𝑘∙𝑡
             (22) 

  𝜎𝑚𝑀𝐴𝑋 =
3∙3∙33 942,6+96 726,6

2∙3∙0,01+2∙3∙0,01
 

  𝜎𝑚𝑀𝐴𝑋 =
305 483,4+96 726,6

0,12
 

  𝜎𝑚𝑀𝐴𝑋 =
402 210

0,12
 

  𝜎𝑚𝑀𝐴𝑋 = 3 351 750 𝑃𝑎 = 3,35 𝑀𝑃𝑎 

 

 

  Pomocí analytických výpočtů jsem si ověřil správnost výsledků pevnostní kontroly 

pomocí metodou konečných prvků. Maximální zatížení na dno zásobníku jsem vypočítal 

3,35 MPa, v porovnání s vykreslením v barevné škále viz Obrázek 5.6 a 5.7 je to výsledek 

odpovídající a správnost výpočtů jako vyhovující. 
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7  VÝROBA ZÁSOBNÍKU 

 

Po ověření správnosti konstrukce bylo přistoupeno k samotné výrobě zásobníku. 

Z větší části se výroba konala v areálu firmy UnionOcel s.r.o. V minimálním rozsahu se 

některé operace řešily v kooperaci. Celková hmotnost zásobníku je 14 500 kg. Skládá se 

z pálených výpalků konstrukční jakosti S355J2©+N (hmotnost okolo 4 600 kg), 

nakupovaných profilů a spojovacího materiálu (hmotnost okolo 2 400 kg) a vnitřního 

obložení zásobníku (hmotnost okolo 7 500 kg). 

 

 

7.1 Pálení dílů ze skladových plechů 

 

 Všechny nově vytvořené díly v programu Autodesk Invertor jsem převedl do 

formátu *dxf, se kterým už umí pracovat všechny programy zpracovávající pálicí plány 

pro pálení tvarových výpalků. V databázi plechů jsem vyhledal vhodné formáty zbytků 

(plechů) a vytvořil pálicí plány. Plechy tloušťky 8 mm, 10 mm, 10 mm, 15 mm byly 

páleny na plazmě a 20 mm, 22 mm na autogenu. 

 

 

 Obrázek 7.1 – Ukázka pálicího plánu, tl. 10 mm 

 

 

7.2 Řezání nakupovaných profilů 

 

  Profily na zásobník byly objednány v kooperující firmě, kde byly také nařezány, 

zúkosovány a případně i navrtány otvory. 
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 Obrázek 7.2 – Nařezaný profil U 100 

 

 

7.3 Obložení 

 

 Na vnitřní obložení zásobníku se dosud používaly manganové odlitky tloušťky 40 

mm. Já jsem se rozhodl pro použití otěruvzdorných kompozitních tvrdonávarových plechů 

značky VAUTID 143, tloušťky 10+10 mm. Použití tohoto materiálu v mnoha případech 

prodlouží životnost výrobního zařízení až čtyřnásobně oproti běžně používaným 

otěruvzdorným materiálům, a tím významně sníží náklady na opravy a zvýší efektivitu 

pracovního a výrobního procesu. Snížení počtu odstávek zařízení se rovná snížení nákladů 

za materiál a práci při údržbě. 

 

Obrázek 7.3 - Manganový odlitek tl.40 mm 

 

 Materiál VAUTID 10+10 (dvouvrstvý návar) je konstrukční plech, na který je 

strojně nanesen tvrdonávar. Hlavní rozdíl mezi otěruvzdorným plechem a Vautidovým 

plechem je v jejich povrchové tvrdosti. Otěruvzdorný plech může mít tvrdost HB 400 

(Brinellů, tj. 420 HV – Vickers), HB 500 (Brinellů, tj. 525 HV – Vickers), maximálně se 

vyrábí HB 600 (Brinellů, tj. 630 HV – Vickers). Ten už je ale nebezpečně křehký a nehodí  
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se pro všechny aplikace. Zatímco návarový plech Vautid 143 má povrchovou tvrdost až 

830 HV a díky spodnímu základovému konstrukčnímu plechu se právě hodí pro skluzy 

zařízení pro povrchovou těžbu, dopravní žlaby, ventilátory, snese abraze i rázy. 

V provedení Vautid 100 (až 770 HV) se dodává jako obložení ventilátorů, odlučovačů, 

cyklónů, drtičů v cementářském a uhelném průmyslu, třídičů v hutnictví. Vautidové desky 

byly dodávány v provedení s navařeným šroubem.  

 

 

Obrázek 7.4 – Vautidové desky 

 

 Tyto plechy se dají dělit plazmovým hořákem, musí se však otáčet návarem dolů. 

Plazmový oblouk se dotýká shora měkkého materiálu, vyfoukává zespod roštu tvrdonávar. 

Opačným způsobem je to nemožné. Rovněž je nemožné dělit tyto plechy kyslíkem 

(autogenní pálicí stroj). V zásobníku jsou předpáleny díry, vautidové kachle se zevnitř 

zastrkají do připravených otvorů a zvenku se přitáhnou maticí.  

 

 Tyto jednotlivé menší svařence se lépe převážejí mezi tryskáním a stříkáním 

základovou barvou, ale hlavně se s nimi lépe manipuluje při montáži na místě. 

 

 Po sešroubování je celá konstrukce svařena dohromady, všechny šroubové spoje 

plní funkci pouze montážní, a proto není třeba počítat a ověřovat šroubové spoje z hlediska 

pevnostního. 
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7.4    Svařování podsestav svařenců 

 

  

 

 

  

 

Obrázek 7.5 – Dílčí svařence 
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7.5 Montáž zásobníku 

 

Z jednotlivých podsvařenců se na výrobní hale poskládal a pomocí šroubů 

pospojoval zásobník, aby bylo ověřeno, že všechny podsestavy do sebe zapadají a byla 

jistota, že na konečné montáži v aglomeraci nenastanou žádné problémy. 

 

 

Obrázek 7.6 – Zásobník složený dle výkresové dokumentace 

 

 

Obrázek 7.7 – Celkový pohled na zásobník 

 

 

7.6 Konečná montáž zásobníku 

 

Po opětovném rozebrání zásobníku na jednotlivé podsestavy bylo vše odvezeno na 

tryskání a nastříkání základovou barvou do kooperace. Po jeho návratu a vychystání všech 

potřebných komponentů byl rozebraný zásobník odvezen na místo k zákazníkovi. Konečná 



VŠB – TU Ostrava, Fakulta strojní                                                                  Diplomová práce, 2015 

 

58 

 

montáž včetně sešroubování, přesného usazení, kompletního svařování a spuštění do 

provozu zajišťoval již zákazník. 

 

 

 

  

  

 

Obrázek 7.8 – Nastříkané svařence 
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8   ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo zpracování konstukčního návrhu zásobníku 

zpětného aglomerátu. Měl jsem za úkol zkonstuovat zásobník nahrazující původní, který 

již byl na konci své životnosti, a také svým konstukčím řešením nevyhovoval požadavkům 

pro bezproblémový tok materiálu. Při konstukci zásobníku musel být brán zřetel na 

stávající venkovní prostory, kde měl být zásobník znovu umístěn, a také musel být 

připojen na stejný segmentový uzávěr se šikmým žlabem, jako zásobník původní. 

 

 Konstrukci zásobníku jsem volil svařovanou z menších částí (svařenců, podsestav), 

které se pak spojí šrouby v jeden celek. Toto řešení má své výhody v tom, že manipulace 

s těmito díly je mnohem snazší a vzhledem k tomu, že zásobník musel projít procesem 

tryskání a stříkání základovou barvou, bylo toto řešení optimální. Další výhodou bylo, že 

před samotnou instalací jsme mohli nanečisto ověřit, zda jsou všechny části v pořádku a 

vzájemně do sebe zapadají. 

 

 Důležitou částí celého návrhu bylo ověření matematicko – fyzikálních vlastností 

skladovaného materiálu (aglomerátu). Změřil jsem a následně vyhodnotil údaje, které 

vedly ke správnému konstrukčnímu návrhu zásobníku, a to změření sypné hmotnosti, tíhy, 

určení sypného úhlu, úhlu vnitřího a vnějšího tření a určení soudržnosti sypkých hmot.  

 

  Pevnostní kontrolu návrhu zásobníku jsem provedl v programu ANSYS, pomocí 

kterého bylo vypočteno potřebné napětí, posunutí a součinitele bezpečnosti metodou 

konečných prvků.  

 

 Oproti původnímu zásobníku jsem změnil vnitřní obložení zásobníku. Na plášť 

zásobníku jsem zvolil plech a profily z nelegované konstrukční oceli v jakosti S355J2+N. 

Obložení zásobníku bylo provedeno z otěruvzdorného materiálu VAUTID 10+10.   

 

 Samotná výroba zásobníku byla prováděna ve společnosti UnionOcel s.r.o. ve 

spolupráci s kooperujícími firmami. Rozebraný zásobník byl převezen zákazníkovi, který 

si již konečnou montáž prováděl sám.  Výroba zásobníku včetně konstrukčního návrhu 

trvala čtyři měsíce. Instalace proběhla na podzim 2014 a konstrukční řešení se ukázalo jako 

úspěšné. V praxi se potvrdily veškeré předpokládané vylepšení, jak materiálové, tak i 

konstrukční a už nyní se díky tomu uzavírají další projekty a realizace. 
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