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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

PAVELKA, V. Návrh a analýza pohonu sušící pece: bakalářská práce. Ostrava: 

VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra aplikované mechaniky, 

2015, 57 s. Vedoucí práce: PORUBA, Z. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a analýzou pohonu sušící pece. Konkrétně 

pevnostními výpočty pér spojujících pastorkem poháněný ozubený věnec s tělesem 

rotační pece. Zatímco prvním výpočtem byla provedena analýza pér o stávající 

geometrii, těmi následujícími se prověřovala účinnost navrţených konstrukčních úprav. 

Dosaţené výsledky jsou v práci vyhodnoceny a porovnány. Všechny pevnostní výpočty 

byly provedeny metodou konečných prvků v komerčním výpočetním softwaru ANSYS 

Workbench 15.0. Teoretická část práce se věnuje stručnému popisu rotačních pecí 

a konstrukčně podobným rotačním strojům. Dále pak analýze způsobů přenosu hnacího 

momentu z elektromotoru na těleso pece. V závěru je provedeno zhodnocení 

dosaţených výsledků a uvedeny moţnosti uplatnění vytvořených konstrukčních úprav. 

 

ANOTATION OF BACHELOR THESIS 

PAVELKA, V. Design and Analysis of the Kiln Drive: Bachelor Thesis. Ostrava: 

VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department 

of Applied Mechanics, 2015, 57 p. Thesis head: PORUBA, Z. 

This bachelor thesis deals with design and analysis of the kiln drive. Exactly by the 

strength calculations of springs, which are connecting toothed ring with the body of the 

rotary kiln. While the first calculation analyses the springs of existing geometry, those 

following examined the effectiveness of the proposed design modifications. 

Achievements are in thesis evaluated and compared. All strength calculations were 

performed by using finite element method in commercial software ANSYS Workbench 

15.0. The theoretical part is devoted to a brief description of rotary kilns and structurally 

similar rotating machinery. Further is mentioned analysis of the modes of transmission of 

the driving torque from the electric motor to the furnace body. In the conclusion is carried 

out assessment of achievements and possibilities of created design modifications. 
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SEZNAM POUŢITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ 

 

a [mm   s-2] zrychlení 

az, ay [mm   s-2] vzájemně kolmé sloţky zrychlení 

d2 [mm] střední průměr závitu 

dD [mm] předepsaný průměr díry pro šroub 

DS [mm] střední průměr stykové plochy matice a péra 

E [MPa] modul pruţnosti v tahu (Youngův  modul) 

fM [-] součinitel smykového tření mezi maticí a pérem 

fZ [-] součinitel smykového tření na závitu 

FO [N] předpětí ve šroubu 

FR [N] radiální síla působící na ozubený věnec 

FT [N] tečná síla působící na ozubený věnec 

g [mm   s-2] tíhové zrychlení 

gz, gy [mm   s-2] vzájemně kolmé sloţky tíhové zrychlení 

MU [N m] utahovací moment 

l [mm] vodorovná délka, na niţ nastane výškové převýšení v 

Ph [mm] stoupání závitu 

sK [mm] rozměr pro klíč 

T [-] těţiště pece 

v [mm] výškové převýšení, které nastane na vodorovné délce l 

 [°] úhel profilu metrického závitu 

 [°] úhel sklonu naklopení rotorové sušící pece 

ψ [°] úhel stoupání závitu 

φ‘ [°] třecí redukovaný úhel 
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1 ÚVOD 

Předmět řešeného problému této bakalářské práce představuje pohon rotorové 

sušící pece slovenské společnosti Duslo, a. s. Přesněji pak trhliny (ilustrované na 

Obr. 1) v pérech spojujících těleso pece s hnaným ozubeným věncem. Trhliny začaly 

vznikat a nestabilně se dále šířit přibliţně půl roku po modernizaci stroje, která byla 

provedena přerovskou společností Trinom s.r.o. [8, 12] 

 
Obr. 1  Vzniklá trhlina v blízkosti svaru na jednom z pér [zdroj: Trinom s.r.o.] 

 
 

Náplní této bakalářské práce je tedy vytvoření odpovídajícího CAD modelu stroje 

a jeho nutné následné převedení na model konečnoprvkový. S tím bezprostředně 

souvisí především vytvoření vhodné sítě na geometrii modelu, aplikování vhodných 

okrajových podmínek, simulace odpovídajících zatíţení včetně předpětí ve šroubových 

spojích a zanesení vlivu vlastní tíhy. V dalším kroku pak dále následuje zanalyzování 

pevnostního namáhání pér o stávající geometrii a také provedení pevnostních analýz 

pér s vytvořenými konstrukčními modifikacemi. Jak k vytvoření modelu, tak provedení 

pevnostních výpočtů byl zvolen komerční výpočetní software ANSYS Workbench 15.0. 

Závěr práce je věnován shrnutí, vyhodnocení dosaţených výsledků a jejich 

vzájemnému srovnání. Jsou zde také naznačeny moţnosti uplatnitelnosti navrţených 

konstrukčních úprav. 
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Obr. 2  Průběh modernizace rotační sušící pece v Duslo, a.s., Šaľa  [12] 

 

 
Obr. 3  Zmodernizovaná rotační sušící pec v Duslo, a.s., Šaľa  [12] 
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2 ROTAČNÍ PECE A ZPŮSOBY PŘENOSU HNACÍHO MOMENTU NA TĚLESO 

PECE 

2.1 ROTAČNÍ PECE 

Rotační pec je průmyslový stroj slouţící ke zpracování materiálu za zvýšených 

teplot, přičemţ vykonává rotační pohyb okolo vlastní podélné osy. Rotační pohyb 

pece způsobuje promíchávání sušeného materiálu, čímţ je dopomáháno k jeho 

rovnoměrnějšímu prohřátí. V kombinaci s podélným náklonem pece pak dochází 

k samovolnému přemisťování daného materiálu vlivem tíhové síly, coţ je výhodné 

zejména pro kontinuální provoz. Mezi jejich hlavní přednosti patří velká kapacita 

sušení, hladký průběh rotace, relativně nízká energetická náročnost, snadné 

ovládání a značná efektivnost. [9, 10, 14, 15, 17] 

Základní části, z nichţ se stroj skládá, jsou hnací elektromotor, převodovka, 

převodové ústrojí realizující přenos hnacího momentu na těleso pece a kluzné 

loţiskové plochy. Jelikoţ se u rotačních pecí pouţívá pro přenos momentu obvykle 

velký ozubený převod, tvoří převodový mechanismus nejčastěji pastorek na 

výstupu z převodovky, ozubený věnec a péra pro přenos hnacího momentu 

z ozubeného věnce na buben pece. Na výstupu z převodovky můţe být případně 

před hnací pastorek předřazena jistící spojka proti přetíţení. Jedná-li se o menší 

zařízení, které je moţno pohánět řetězovým převodem, skládá se pohon stroje 

z malého řetězového kola, řetězu a velkého řetězového kola pevně spojeného 

s tělesem pece. [13, 18] 

 
 

Obr. 4  Rotační pec [16] 
 



12 
 

Podle účelu, k jakému slouţí, lze rozdělit rotační pece na sušící a spalovací. 

Obě skupiny se pak v praxi vyskytují ve dvou provedeních lišících se ve způsobu 

dodávky tepla:  

 rotační pece s přímým ohřevem, 

 rotační pece s nepřímým ohřevem. [9, 10] 

V případě varianty s přímým ohřevem probíhá dodávka tepla z hořáku přímo 

do pece a materiál je tak v přímém kontaktu se spalinami. U druhého typu se 

produkt do styku se škodlivými zplodinami vůbec nedostane, neboť teplo je 

přenášeno do pece z vnější reakční komory. [9, 10] 

V praxi se sušící rotační pece pouţívají k sušení většiny abrazivních i jemných 

sypkých materiálů. Nejčastěji jílu, písku, strusky, vápence, biomasy, stavebních 

materiálů – např. cementu, látek chemického průmyslu a metalurgických surovin. 

Nejsou výjimečná ani pouţití pro sušení zemědělských hnojiv. Spalovací pece pak 

nacházejí uplatnění při procesech pyrolýzy, kalcinace či spalování komunálních 

odpadů. [9, 10, 15, 17] 

Další konstrukčně velmi podobná zařízení slouţící však ke zcela opačnému 

účelu jsou rotační chladiče. Naimplementováním rozvodu chladícího média 

namísto zdroje tepla vznikne zařízení označované jako bubnový chladič. Ten 

opětovně existuje ve dvou provedeních, a to obdobně v závislosti na způsobu 

chlazení jako chladiče s přímým a  nepřímým chlazením. Jako chladící média se 

nejčastěji pouţívají voda a vzduch. [11] 

 

2.2 ZPŮSOBY PŘENOSU HNACÍHO MOMENTU NA TĚLESO PECE 

Pro přenos hnacího momentu z elektromotoru na těleso rotačního stroje se 

pouţívají mechanické převody realizované převáţně dvěma způsoby: 

 velký ozubený převod, 

 řetězový převod.  

Rozhodující vliv na způsob zvoleného přenosu hnacího momentu má 

jednoznačně velikost stroje. Pro velká zařízení se vyuţívá velkých ozubených 

převodů, zatímco pro menší stroje bývají dostačující řetězové převody. 
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2.2.1 VELKÝ OZUBENÝ PŘEVOD 

Velký ozubený převod se pro přenos hnacího momentu v provozech 

pouţívá nejčastěji. Z technického hlediska se jedná o mechanický převod 

s tvarovým (zubovým) stykem a potřebou mazání. V případě klasických 

ozubených převodů bývají ozubená kola realizující převod obvykle uzavřena 

v převodové skříni s olejovou náplní. Oproti tomu u velkých ozubených 

převodů, které se pouţívají právě pro pohony velkých rotačních strojů, jeden 

popř. více pastorků pohání velký ozubený věnec připevněný na těleso pece. 

Šířka takovéhoto soukolí se pohybuje od 100 mm aţ po 1 200 mm a průměr 

ozubeného věnce dosahuje hodnot aţ dvanácti metrů. Z rozměrových 

důvodů a také konstrukčního řešení celého zařízení je tedy zcela nemoţné 

ozubený převod olejotěsně zakrytovat. [19] 

 
Obr. 5  Soukolí výstupního pastorku převodovky 

s ozubeným věncem [16] 

Nemoţnost uzavření velkého ozubeného převodu do těsnící skříně 

s sebou přináší rizika spojená s vnějšími vlivy prostředí, v nichţ stroj pracuje. 

Ty nejrizikovější faktory představují klimatické extrémy, koroze a abrazivní 

prach. Před všemi těmito degradaci urychlujícími faktory je potřeba činné 

plochy soukolí vhodným způsobem mazání chránit. S ohledem na zcela 

zásadní vliv mazání na ţivotnosti převodu je nutné brát ohled na potřeby 

mazání jiţ při konstrukci stroje. [19, 20] 
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V praxi se nejčastěji pouţívají měkká plastická maziva s nízkým 

stupněm konzistence třídy NGLI 00 nebo NGLI 0. Ta jsou kromě dobrých 

mazacích vlastností výhodná především pro svou schopnost udrţet se na 

povrchu činných ploch a zajistit tak potřebný mazací film navzdory 

nepříznivým účinkům odstředivých sil rotujícího pastorku a ozubeného 

věnce. [21] 

Mezi nejčastější způsoby aplikace plastického maziva na činné plochy 

patří: 

 nástřik maziva pomocí dvoumédiových trysek mazivo-vzduch, 

 kontaktní nanášení maziva pomocí mazacího pastorku, 

 kontaktní nanášení maziva pomocí mazacího klínu. [17] 

Způsob nanášení maziva nástřikem pomocí dvoumédiových trysek 

mazivo-vzduch je nejpouţívanějším a nejefektivnějším systémem. Realizuje 

se potřebným počtem trysek na danou šíři ozubení, které jsou připevněny na 

modulu. Ten se přimontuje do blízkosti pastorku tak, aby byla dodrţena 

geometrie nástřiku. Moderní trysky jiţ umoţňují vzájemné blokování 

průchodu vzduchu a maziva, coţ znamená, ţe vzduch prochází tryskou 

pouze v případě fyzického proudění maziva. Úspora stlačeného vzduchu tak 

dosahuje aţ 60 %. [19] 

 
 

Obr. 6  Nástřik maziva pomocí dvoumédiových trysek mazivo-vzduch [19] 
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Kontaktní nanášení maziva mazacím pastorkem nachází vyuţití 

především v místech s absencí stlačeného vzduchu. Běţně se pak pouţívá 

pro menší šířky ozubení do 200 mm se svislou osou rotace – např. u otočů 

bagrů a skládkových strojů. Mazivo je přiváděno do čepu pastorku, odkud je 

mazacími kanálky přiváděno na činné plochy zubů. [19] 

 
Obr. 7  Nanášení maziva pomocí mazacího pastorku [19] 

 
 

Mazání pomocí mazacího klínu nachází uplatnění jen jako doplňkové 

pro méně náročná zařízení. Základním prvkem mazací soustavy je mazací 

klín. Skrze něj je kanálkem přiváděno mazivo na válcovou plochu přiléhající 

těsně k hnacímu pastorku v místě před záběrem s ozubeným věncem. 

Principem je doslova stírání maziva z válcové plochy mazacího klínu zuby 

pastorku. Mazivo se na činné plochy zubů roznese postupně při záběru 

soukolí pastorku a věnce. [17] 

 

 

 

 
 

Obr. 8  Nanášení maziva pomocí mazacího pastorku [19] 
 
 
Jak jiţ bylo uvedeno, soukolí je tvořeno hnacím pastorkem a ozubeným 

věncem. Ozubený věnec, který je v porovnání s pastorkem podstatně větší, 

nebývá zpravidla jednolitým kusem. Je vyroben a sloţen z několika 

segmentů, jejichţ počet závisí na celkovém průměru. Ten můţe dosahovat 

aţ dvanácti metrů. Rozdělení věnce do segmentů přináší výhody především 

pro transport. Ulehčená je manipulace a nabízejí se výhodnější moţnosti 

přepravy. Usnadněná je také montáţ. Nevýhodou je pak klesající tuhost 

s rostoucím počtem segmentů a jejich vzájemných spojení. [18] 
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Obr. 9  Ozubené věnce dělené do několika segmentů [18] 
 

V dnešní době se ozubené věnce vyrábějí jiţ ze specificky odlévaných 

materiálů určených přímo pro daný účel pouţití - např. společnost 

SEW-Eurodrive pouţívá k výrobě ozubených věnců speciální materiál 

označovaný ADI. Tyto moderní materiály s sebou přináší lepší odolnost proti 

opotřebení nejvíce namáhaných ploch, coţ se projeví moţností sníţení 

mnoţství pouţitého materiálu. Ta pak přirozeně vyplyne ve sníţení celkové 

hmotnosti rotační hmoty. Škála přenositelných výkonů, na jaké jsou ozubené 

věnce dimenzovány, dosahuje hodnot okolo 8 MW. [18] 

 

2.2.2 ŘETĚZOVÝ PŘEVOD 

Jak jiţ bylo uvedeno, vedle velkých ozubených převodů se u menších 

zařízení pouţívá k přenosu hnacího momentu také řetězový převod. Jeho 

vyuţitelnost jen pro menší stroje vyplývá z vlastností řetězových převodů. Ty 

se pouţívají pro přenášení pouze malých aţ středních výkonů do 1 MW mezi 

nepříliš vzdálenými rovnoběţnými hřídeli. Řetězový převod s sebou přináší 

výhody niţších výrobních nákladů, snadné montáţe či výměny řetězu a niţší 

nároky na kvalitu mazání. Řetěz není ani příliš náchylný na vlivy pracovního 

prostředí. Naopak mezi nevýhody se řadí zvětšování délky řetězu 

opotřebováním čepů, coţ ústí v  potřeby nutného dodatečného napínání 

řetězu, případně jeho kompletní výměnu. [4] 
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Obr. 10  Přenos hnacího momentu řetězovým převodem [13] 

 
 

2.2.3 DALŠÍ PŘEVODOVÉ MECHANISMY 

Pro přenos hnacího momentu na těleso rotačního stroje nenacházejí 

v oblasti velkých rotačních strojů vyuţití řemenové převody ani převody 

realizované způsobem elektrickým, hydraulickým, pneumatickým či jejich 

kombinací. Důvodem jsou vysoké poţadavky na přenášený výkon, agresivní 

prostředí a potřebná spolehlivost při zachování přijatelně náročné údrţby 

převodu. 
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3 VYTVOŘENÍ CAD MODELU 

Geometrický model byl vytvořen v komerčním programu ANSYS Workbench 15.0 

na základě výkresové dokumentace společnosti Trinom s.r.o. Potřebné informace, jeţ 

nebyly podloţeny výkresy, byly předány elektronickou formou komunikace. 

Model se skládá z těchto dílů: ozubeného věnce, celkem deseti pér, bubnu rotační 

pece, dvaceti svarů a osmdesáti šroubových spojů. 

Zadaná geometrie pér, strojních dílů jeţ byly podrobeny pevnostní analýze, jsou 

vyobrazeny na Obr. 11 aţ Obr. 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 11  Náhled zadané geometrie pér [zdroj: Trinom s.r.o.] 
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Obr. 12  Náhled zadané geometrie pér [zdroj: Trinom s.r.o.] 

 

 

 

Obr. 13  Náhled svařovací sestavy [zdroj: Trinom s.r.o.] 
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3.1 MODEL OZUBENÉHO VĚNCE 

Ozubený věnec je na reálném stroji poháněn hnacím pastorkem. Toto soukolí 

tak zajišťuje přenos a převod hnacího momentu. Pro modelování byl věnec 

zjednodušen. Ve skutečnosti ze dvou segmentů sloţený věnec byl vymodelován 

jako jednolitý a nebylo modelováno ozubení ani sraţení a zaoblení hran. (Sraţení 

a zabolení hran nebylo modelováno z důvodu snadnějšího vtvoření sítě tělesa 

o vyšší kvalitě). Naopak nezbytným bylo vymodelování děr včetně zahloubení pro 

šrouby slouţící k předepjatým šroubovým spojům věnce s péry. 

Obr. 14  Vytvořený model ozubeného věnce 
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3.2 MODEL PÉRA 

Pér je po obvodu celkem deset a plní funkci spojujících členů mezi ozubeným 

věncem a sušícím bubnem. Jsou konstrukčními díly, které jsou v této práci 

podrobovány pevnostní analýze. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí vyvarovat se co 

moţná nejvíce zjednodušení a drţet se při modelování striktně zadaných 

výkresových podkladů. Opětovně však bylo provedeno zjednodušení v podobě 

nesraţených hran. Důvodem je opětovně snadnější vytvoření sítě o vyšší kvalitě pro 

výpočet. 

Pro správné provedení výpočtu ovšem bylo nutné provést úpravu 

geometrického modelu péra v podobě jeho podřezání na ploše, která je v kontaktu 

s rotačním bubnem. V praxi je totiţ zatíţení přenášeno jen plochami svarů, nikoliv 

celou touto plochou. Podřezáním o 0,1 mm jsme tak zamezili styku mezi pérem 

a bubnem v modelu. 

Obr. 15  Vytvořený model péra 
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3.3 MODEL BUBNU SUŠÍCÍ PECE 

Buben rotační sušící pece byl vymodelován jako prostý tenkostěnný válec. 

Pro modelování byl zjednodušen, a to zkrácením jeho celkové délky na délku 

nezbytně nutnou. Vzhledem k tomu, ţe buben byl v konečnoprvkovém modelu 

zcela nahrazen pouze okrajovými podmínkami aplikovanými na plochy svarů 

a výpočet byl proveden pouze na převodu realizovaným jen jedním ozubeným 

soukolím, bylo uvedené zjednodušení moţné provést bez jakýchkoliv negativních 

dopadů na výsledek. 

 

Obr. 16  Vytvořený model bubnu sušící pece 
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3.4 MODEL PŘEDEPJATÝCH ŠROUBOVÝCH SPOJŮ 

Předepjaté šroubové spoje zajišťují uchycení pér k ozubenému věnci. Šrouby 

společně s maticemi byly nahrazeny prostými geometrickými útvary - válci. 

Důvodem bylo snadnější následné síťování těles a aplikace předpětí, při kterém 

má větší význam kvalita sítě neţli samotný tvar šroubu a matice. 

Obr. 17 a  Vytvořený model šroubových spojů 

 

Obr. 17 b  Pohled na šroubové spoje péra s ozubeným věncem 

 

 



24 
 

3.5 MODEL SVAROVÝCH SPOJŮ 

Svarovými spoji je zaručeno vzájemně nepohyblivé spojení pér s bubnem 

sušící pece. Svary byly vymodelovány metodou vytaţení (Sweep) trojúhelníkového 

průřezu o přeponě 10 mm po dráze stanovené hranami pér dle svařovací sestavy 

(viz. Obr. 13). 

  

 

Obr. 18 a  Vytvořený model svaru 

 

 

 

Obr. 18 b  Podsestava svarů s pérem 
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3.6 MODEL CELKOVÉ SESTAVY 

Na Obr. 19 a aţ Obr. 19 c je vyobrazen geometrický model celkové sestavy 

pohonu stroje potřebný k pevnostním výpočtům. 

 

Obr. 19 a  Nárys geometrického modelu celkové sestavy  

 

 

 

 

 

 

Obr. 19 b  Bokorys geometrického modelu celkové sestavy  
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Obr. 19 c  Pohled na geometrický model celkové sestavy  
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4 KONEČNOPRVKOVÝ MODEL 

Po zhotovení kompletního geometrického modelu bylo zapotřebí z něj úpravami 

vytvořit model konečnoprvkový. Tato úprava obnášela aplikování okrajových 

podmínek, vytvoření sítě, vytvoření kontaktních spojení, vygenerování předpětí ve 

šroubových spojích, zanesení účinků vlastní tíhy do modelu a nasimulování zatíţení. 

 

4.1 APLIKACE OKRAJOVÝCH PODMÍNEK - ZAMEZENÍ POSUVŮ  

Jak jiţ bylo uvedeno v podkapitole 3.3, rotační buben pece byl potlačen a jeho 

reálný vliv na péra byl nahrazen právě zamezením posuvů ve všech třech osách 

spodních ploch svarů (na Obr. 20 jsou zeleně vyznačeny). 

Je důleţité si ovšem uvědomit, ţe tímto dochází k zanesení chyby do výpočtu. 

Buben totiţ není naprosto tuhý, a tak k určitým malým posuvům svarů v reálné 

praxi dochází. Dráhy skutečných posuvů jsou však v porovnání s rozměry stroje 

tak malé, ţe je moţné je zanedbat a předpokládat pro výpočet naprosto tuhý 

buben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 20  Zamezení posuvů na spodních 

plochách svarů (Displacement) 
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4.2 VYTVOŘENÍ SÍTĚ 

V dalším kroku došlo k vytvoření sítě na všech dílech, z nichţ se 

konečnoprvkový model skládá. Pro vysíťování byla zvolena jednotná metoda 

síťování objemu pomocí šestistěnů (metoda Hex Dominant). Podle potřeby se 

jednotlivým entitám přiřazovala velikost elementů v síti. Bylo tak konáno 

s přihlédnutím na přesnost dosaţených výsledků a hardwarové moţnosti 

výpočetní stanice. Síť na celém modelu je tvořena 2 575 945 uzly a 717 798 

elementy. 

4.2.1 VYTVOŘENÍ SÍTĚ NA OZUBENÉM VĚNCI 

Na ozubeném věnci byla vytvořena síť o programem automaticky 

zvoleném počtu elementů. Jiţ na první pohled je patrné, ţe takto 

poloautomaticky vygenerovaná síť není zcela ideální. Protoţe vypočtené 

posuvy a napětí na věnci však nejsou předmětem hlavního sledovaného 

zájmu v této práci, je tato síť dostačující.  

 
Obr. 21   Síť na ozubeném věnci 
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4.2.2 VYTVOŘENÍ SÍTĚ NA PÉRECH A SVARECH 

Síť na pérech byla vytvořena šestistěnnými elementy, kterými byla 

pomocí funkce Sizing globálně přiřazena velikost 12 mm. Pro svary byla 

velikost elementů v síti upravena na 8 mm. Důvodem je menší objem svarů, 

u kterého zmenšením velikosti elementů dosáhneme vytvoření sítě vyšší 

kvality. Nadefinování velikosti elementů sítě bylo pro dané entity nezbytné za 

účelem co moţná nejpřesněji dosaţených výsledků. 

Obr. 22 a  Síť na pérech a svarech 

Obr. 22 b  Detail vysíťovaného 

svaru 
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4.2.3 VYTVOŘENÍ SÍTĚ NA ŠROUBOVÝCH SPOJÍCH 

Pro síť šroubových spojů bylo nutné její vytvoření z šestistěnných 

elementů o co moţná nejpravidelnějším tvaru. Důvodem bylo následné 

aplikování předpětí, které se váţe právě na síť dříku šroubu – čím 

rovnoměrněji a pravidelněji je síť vytvořena, tím rovnoměrněji budou 

rozloţeny účinky předpětí. 

Z tohoto důvodu byla k vygenerování sítě na šroubových spojích pouţita 

metoda taţení sítě (Sweep). Jednotlivým elementům pak byla nadefinována 

velikost 5 mm. 

Obr. 23 a  Síť na šroubových spojích 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23 b  Detail sítě na šroubovém spoji 
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4.3 VYTVOŘENÍ KONTAKTNÍCH SPOJENÍ 

Pro správné chování modelu bylo nutné nastavit nepohyblivé kontaktní 

spojení typu slepeno (Bonded) mezi: 

 péry a ozubeným věncem, 

 

Obr. 24  Ukázka kontaktního spojení 

mezi pérem a ozubeným věncem 

 

 

 hlavou šroubu a ozubeným věncem, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25  Ukázka kontaktního spojení 

mezi hlavou šroubu a ozubeným věncem 

 

 

 

Oblast kontaktního 

spojení 

Oblast kontaktního 

spojení 
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 maticí a pérem. 

 
Obr. 26  Ukázka kontaktního spojení 

mezi maticí a pérem 

 

 

4.4 SIMULACE PŘEDPĚTÍ VE ŠROUBOVÝCH SPOJÍCH 

Předpětí - síla F0, vzniká ve šroubech od montáţního utaţení matic. Velikost 

osové síly F0, kterou je kaţdý ze šroubů natahován a naopak věnec s pérem 

stlačovány, byla vypočtena ze zadaného utahovacího momentu MU na základě 

následujícího vztahu: 

MU   F0   tg(ψ   φ )    
d2

2
   Fo  fM   

Ds

2
     [ , s.   ,     

Výše uvedený vztah byl upraven pro výpočet neznámé hodnoty předpětí. 

Dosazením do takto upraveného vztahu byla dopočtena hodnota ţádané veličiny.  

F0   
MU

 tg(ψ   φ )    
d2
2
    fM   

Ds
2

   
1 000 000

 tg(2,30°   9,18°)    
27,727
2

   0,15   
39,5
2

 

F0   173 069,62 N 

 předepsaný utahovací moment šroubů M30: 

1 000 N m   1 000 000 N mm 

 hodnotu součinitele tření fM v kontaktu matice a péra uvaţuji 

fM = 0,15   [22] 

 

Oblast kontaktního 

spojení 
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 výpočet úhlu stoupání závitu ψ 

ψ   arctg 
Ph

    d2
   arctg 

3,5

    27,727
   2,30°     [ , s.     

 stoupání závitu M30: Ph  3,5 mm   [3, s. 359] 

 střední průměr závitu závitu M30: d2  27,727 mm  [3, s. 359] 

 výpočet třecího redukovaného úhlu φ  

φ    arctg 
fZ

cos
 
2

   arctg 
0,14

cos
60°
2

   9,18°     [ , s.     

 součinitel smykového tření na závitu volím pro 

předpokládaný zinkovaný šroub a zinkovanou matici 

fZ = 0,14   [7, s. 12] 

 úhel profilu metrického závitu     60°   [6, s. 11] 

 

 střední průměr stykové plochy matice a péra DS 

DS   
sK dD

2
    

46 33

2
   39,5 mm    [ , s.     

 rozměr pro klíč sK = 46 mm   [3, s. 406] 

 předepsaný průměr díry pro šroub v péru a v ozubeném 

věnci dD   33 mm 

 

Obr. 27 a  Ukázka nasimulovaného předpětí ve šroubech 
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Obr. 27 b  Nasimulované předpětí ve šroubech na celém modelu 
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4.5 ZANESENÍ ÚČINKŮ VLASTNÍ TÍHY  

Z důvodu zajištění samovolného posunu granulovaného hnojiva v peci je celý 

stroj podélně nakloněn o hodnotu 1,6 %. Díky této skutečnosti bylo zapotřebí 

sofistikovanějšího zanesení účinků tíhového zrychlení na model, neboť gravitační 

účinky bylo nutné rozloţit do dvou vzájemně kolmých sloţek (viz Obr. 29). 

První krok spočíval v přepočtu sklonu zadaného v procentech na úhel, pod 

jakým je pec skloněna. Situaci je moţno si pro lepší názornost ilustrovat jako 

pravoúhlý trojúhelník (viz Obr. 28). Dále bylo vycházeno z faktu, ţe matematický 

výpočet sklonu v procentech se stanoví jako poměr výškového převýšení (v) 

k vodorovné délce (l), na níţ převýšení nastane, vynásobený stem. [23] 

V daném konkrétním příkladu, kdy známe jen hodnotu sklonu, je moţné zvolit 

si libovolnou odvěsnu v ilustrovaném pravoúhlém trojúhelníku a druhou dopočítat 

dle uvedeného postupu. 

Pro vyřešení byla zvolena vodorovná délka l = 1 000 mm a výpočtem bylo 

určeno výškové převýšení v: 

v

l
  100   1,6 %   v   

1,6

100
   l 

v   
1,6

100
   1 000   16 mm 

Nyní jiţ bylo moţné velmi snadno provést výpočet tangenty úhlu naklopení 

pece , a to jako poměr výškového převýšení (v) k vodorovné délce (l). 

tg     
16

1 000
   0,016 

    0,917° 

 

l = 1 000 mm 

v = ? mm 

Obr. 28  Ilustrace sklonu rotační pece 
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Druhým a zbývajícím krokem bylo vytvoření pomyslného souřadného systému 

tím, ţe se celková velikost tíhového zrychlení přepočtem rozdělila a zapsala do 

dvou sloţek (gz a gy) vzájemně kolmých, ale pootočených o úhel  od vodorovného 

směru. Ve výpočetním softwaru umoţnila rozdělení účinků vlastní tíhy do sloţek 

funkce Acceleration. Jelikoţ však hodnoty byly zadávány jako běţné zrychlení, 

muselo tak být učiněno s opačnými znaménky (na Obr. 29 vyznačeny jako az a ay). 

Jedině tak se dosáhlo správného účinku na model.  

 

Obr. 29  Schéma náklonu pece a řešení účinků vlstní tíhy 
 

V globálním souřadnicovém systému platí: 

g =  9 810 mm   s-2 

gz = - g   sin  = - 9 810   sin 0,917°   - 156,94 mm   s-2 

gy = - g   cos  = - 9 810   cos 0,917°   - 9 808,7 mm   s-2 

az = - gz = 156,94 mm   s-2 

ay = - gy = 9 808,7 mm   s-2 

 

      g – celkové tíhové zrychlení  

gz, gy – tíhové zrychlení rozloţené do sloţek  

      a – celkové zrychlení vytvořené pomocí funkce Acceleration 

az, ay – sloţky zrychlení zadávaného do výpočetního softwaru 

 

 

ay 

gy 

T 

 = 0,917° 
g 

az gz 

y 

z 

a 

gy g 

gz 



  

Obr. 30 Detailní ilustrace rozložení tíhového zrychlení do složek 
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4.6 SIMULACE ZATÍŽENÍ 

Jak jiţ bylo uvedeno v podkapitole 3.1, na ozubeném věnci nebylo 

modelováno ozubení. Síly, které jsou na věnec přenášeny hnacím pastorkem, se 

do modelu aplikovaly na speciálně připravenou plochu, kterou bylo nutno vytvořit -

otisknout pomocí funkce Imprintface na vnější obvod věnce v místě záběru 

soukolí. 

Obr. 32  Speciálně vytvořená 

plocha (vyznačena zeleně) na 

vnějším obvodu ozubeného 

věnce. 

Obr. 31  Zadání účinků vlastní tíhy  

do výpočetního programu 
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Zadané hodnoty jak radiální, tak tečné síly, které přenáší hnací pastorek na 

věnec, je potřeba převést na dvě vzájemně kolmé sloţky v existujícím souřadném 

systému, protoţe pastorek se nenachází v osách tohoto systému. Je o 30°  

vychýlen od svislé osy, coţ je znázorněno na Obr. 33.  

Zadané velikosti sil: 

 radiální síla FR = 141 670 N, 

 tečná síla FT = 389 250 N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30° 

FR FT 

Obr. 33 a  Rozbor působících sil na 

ozubený věnec 

 

 0°

° 

FRx 

FR FRy 

 0°

° 

Obr. 33 b  Rozložení radiální síly 

do složek 

 

FT 
FTy 

FTx 

Obr. 33 c  Rozložení tečné síly 

do složek 
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Výpočet sloţek radiální síly: 

FRx   FR   sin 30 °    141 670   sin 30 °   70 835 N 

FRy   FR   cos 30 °   141 670   cos 30 °   122 690 N 

Výpočet sloţek tečné síly: 

FTx   FT   cos 30 °   389 250   cos 30 °   337 100 N 

FTy   - FT   sin 30 °   - 389 250   sin 30 °   - 194 625 N 

 
Obr. 34  Nasimulované zatížení v podobě radiální a tečné síly 

 na modelu ozubeného věnce 
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5 MATERIÁLOVÉ PARAMETRY 

Jako materiál všech dílů sestavy, tedy jednotný pro celý model, byla zvolena 

standartní ocel o Youngově modulu E = 2,1   105 MPa. 

Péro je vyrobeno z oceli 11 523.1. Jedná se tedy o normalizačně ţíhanou ocel se 

zaručenou minimální mezí v kluzu Re min = 333 MPa a mezí pevnosti 

Rm = (520 ÷ 628) MPa. [3, s. 216, 234] 

 

6 NASTAVENÍ VÝPOČTU 

Výpočet bylo zapotřebí rozdělit celkem do tří kroků. V prvním zátěţném kroku 

působí na model pouze předpětí ve šroubech, ve druhém se pak do výpočtu zahrnuje 

i zatíţení od vlastní tíhy stroje a konečně ve třetím kroku dochází k plnému zatíţení 

silami od hnacího pastorku. Třetí krok je nastaven tak, aby radiální a tečná síla 

nabývaly hodnot od nuly do svého maxima postupně. Tento způsob zajišťuje simulaci 

nejhoršího moţného zátěţného stavu – tedy rozběhu stroje.  
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7 VÝSLEDKY PEVNOSTNÍ ANALÝZY 

7.1 PEVNOSTNÍ ANALÝZA PÉR O STÁVAJÍCÍ GEOMETRII 

Na Obr. 35 je vykreslen průběh redukovaného napětí na celém modelu 

získaného řešičem podle metody HMH (Huber, von Mises, Henckey). Z obrázku 

je zřejmé, ţe maximální napětí na modelu dosahuje nejvyšší hodnoty 761 MPa  

v místech šroubového spojení péra s ozubeným věncem. 

 
Obr. 35  Redukované napětí dle metody HMH vyobrazené 

na modelu celé sestavy 
 

Bude-li vykreslen na modelu průběh napětí v oblasti, kde dosahuje 

maximálních hodnot, jak je tomu na Obr. 36, zjistíme, ţe napětí dosahuje svého 

maxima ve šroubu. Přesně ve vrubu mezi hlavou šroubu a jeho dříkem. Přestoţe 

zde dosaţené výsledky napětí jsou vysoké a navíc nelze zcela vyloučit jejich 

ovlivnění singularitou, hodnota napětí není pro pevnostní šrouby neúnosná. 

Jelikoţ však nejsou předepjatá šroubová spojení předmětem pevnostní analýzy 

této práce, budou dále podrobněji analyzována jen pevnostní namáhání pér. 
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Obr. 36  Redukované napětí dle metody HMH vyobrazené 

na modelu šroubu 
 

Při pohledu na Obr. 37, který vykresluje redukované napětí na péru, je na 

první pohled zřejmé, ţe napětí dosahuje maximálních hodnot v předpokládaných 

místech – tedy v místě vzniku trhlin.  Maximální redukované napětí v pérech je 

rovno hodnotě 578  MPa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37  Redukované napětí dle 

metody HMH vyobrazené na 

modelu péra o stávající 

geometrii 
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Na Obr. 37 je moţno pozorovat rovněţ zvýšené napětí v oblasti děr pro 

šrouby způsobené deformací péra v důsledku montáţního předpětí šroubů. 

Situace zde ovšem není tak kritická, jako v oblasti konců svarů. 

Při přiblíţení a vyobrazení detailu (viz Obr. 38) je jasně patrné, ţe přesné 

místo, ve kterém napětí dosahuje maximální hodnoty 578 MPa, se nachází 

bezprostředně za koncem svaru. 

 

Obr. 38  Redukované napětí dle metody HMH vyobrazené detailně 

na kritické části péra 
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7.2 PEVNOSTNÍ ANALÝZA PÉR S PROVEDENOU KONSTRUKČNÍ ÚPRAVOU č. 1 

7.2.1 PODSTATA KONTRUKČNÍ ÚPRAVY  

Konstrukční úprava č. 1 spočívá ve vytvoření půlkruhového vrubu 

o poloměru 15 mm v péru v místě, kde končí navařený svar. Vytvořeným 

vrubem dojde k rozloţení koncentrovaného napětí na větší plochu a také ke 

zpoddajnění lopatky, coţ se projeví poklesem napětí. 

 

 

 

  

Obr. 39  Náhled upravené geometrie pér 
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7.2.2 MODEL PÉRA 

Obr. 40  Vytvořený model péra s konstrukční úpravou č. 1 

 

7.2.3 VYSÍŤOVÁNÍ MODELU PÉRA 

 
Obr. 41  Vytvoření sítě na modelu péra s konstrukční úpravou č. 1 
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7.2.4 PEVNOSTNÍ ANALÝZA 

Obr. 42 a Obr. 43 znázorňují pevnostní analýzu péra, z níţ je jasně 

patrné, ţe daná konstrukční modifikace vyústila ve sníţení maximální hodnoty 

napětí na 337 MPa. Zaznamenaný pokles tedy činí téměř 42 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 42  Redukované napětí dle metody HMH vyobrazené na modelu péra 

s upravenou geometrií 
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Obr. 43  Redukované napětí dle metody HMH vyobrazené detailně na 

kritické části péra 
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7.3 PEVNOSTNÍ ANALÝZA PÉR S PROVEDENOU KONSTRUKČNÍ ÚPRAVOU č. 2 

7.3.1 PODSTATA KONTRUKČNÍ ÚPRAVY  

Konstrukční úprava č. 2 vyobrazená na Obr. 44 spočívá v rozsáhlejší 

úpravě geometrie. Vychází z celkově širší spodní části (730 mm), v níţ jsou 

obsaţena dvě rádiusová vykrojení o poloměru 40 mm. Péro tak můţe svým 

způsobem do jisté míry připomínat tvar kotvy.  

  

Obr. 44  Náhled upravené geometrie pér 
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7.3.2 MODEL PÉRA 

 
Obr. 45  Vytvořený model péra s konstrukční úpravou č. 2 

 

7.3.3 VYSÍŤOVÁNÍ MODELU PÉRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 46  Vytvoření sítě na modelu péra s konstrukční úpravou č. 2 
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7.3.4 PEVNOSTNÍ ANALÝZA 

Obr. 47 a Obr. 48 znázorňují průběh redukovaného napětí v péru dle 

metody HMH. Z obrázků je patrné, ţe se druhou konstrukční modifikací 

podařilo také příznivě ovlivnit napěťově-deformační chování dílu. Maximální 

hodnota je dokonce ještě o několik megapascalů niţší a dosahuje své největší 

hodnoty necelých 312 MPa.  

Z průběhu napětí je zřejmé, ţe napěťová špička se projevuje stále ve 

shodném místě, jako tomu bylo v obou předcházejících případech. Maximální 

dosahované napětí je zde ovšem niţší. Pokles oproti stávající variantě činí 

54 %. 

 

 

Obr. 47  Redukované napětí dle metody HMH vyobrazené na modelu péra 

s upravenou geometrií 
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Obr. 48  Redukované napětí dle metody HMH vyobrazené detailně na kritické 

části péra 
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8 ZÁVĚR 

Teoretická část bakalářské práce úzce souvisela s praktickým úkolem. Čtenáře 

uvedla do problematiky velkých rotačních pecí a poskytla základní všeobecný přehled 

o vyuţití těchto rotačních strojů v provozech. Dále se věnovala způsobům přenosu 

hnacího momentu z převodovky na těleso stroje. 

V praktické části práce byl řešen návrh a pevnostní analýza pohonu sušící pece. 

Nejprve byl zanalyzován stávající stav a následně navrhnuty dvě konstrukční 

modifikace, jeţ vedly k příznivějšímu napěťově-deformačnímu chování pohonu. 

Přesněji pak pér spojujících hnaný ozubený věnec s tělesem pece.  

Zatímco u stávající varianty geometrie pér dosahovala maximální hodnota 

redukovaného napětí vypočtená metodou HMH 578 MPa, zmodifikováním tvaru pér se 

dosáhlo sníţení redukovaného napětí nejprve na 336 MPa  a posléze aţ na 312 MPa. 

V prvním případě se podařilo dosáhnout poklesu o 42 % a ve druhém o 54 %. Napětí 

tak bylo sníţeno o více neţ polovinu. 

Z vypočtených hodnot je zřejmá také příčina vzniku trhlin na stávajících pérech. 

Hodnota maximálního redukovaného napětí 578 MPa značně převyšuje hodnotu 

zaručené meze kluzu materiálu 11 523.1, která je Re min = 333 MPa a pohybuje se aţ v 

oblasti meze pevnosti materiálu Rm = (520 ÷ 628) MPa. 

Následnou první konstrukční úpravou sice bylo dosaţeno přiblíţení maximálního 

napětí k mezi kluzu, nicméně zaručená hodnota byla stále překročena o 4 MPa. 

Maximálního redukovaného napětí v oblasti pod mezí kluzu bylo dosaţeno aţ při druhé 

modifikaci tvaru péra, kdy se maximální hodnota redukovaného napětí dle HMH činící 

312 MPa nachází v oblasti pod mezí kluzu. Bezpečnost k mezi kluzu činí k = 1,07.  

Při vyhodnocování grafů bylo moţné si povšimnout, ţe lokace špičky napětí je 

stále stejná a nachází se v místě konce navařeného svaru. Dalším faktem bylo, ţe 

nejvíce namáhaná péra v modelu byla ta v blízkosti hnacího pastorku. Tedy v blízkosti 

působiště sil, jimiţ působí hnací pastorek na ozubený věnec. V praxi je tento efekt 

zcela eliminován rotací pér společně s ozubeným věncem.  Péra jsou tak namáhána 

všechna stejně. 

Důleţité je zmínit, ţe veškeré parametry výpočtu vč. parametrů sítě byly při všech 

třech výpočtech striktně dodrţeny, aby bylo moţné provést relevantní srovnání 

získaných výsledků. Porovnávána byla redukovaná napětí získaná metodou HMH. 

Všechny pevnostní výpočty byly provedeny metodou konečných prvků v komerčním 

výpočetním softwaru ANSYS Workbench 15.0. 
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Bude-li brána do úvahy také zcela logická otázka moţnosti vyuţití navrţených 

konstrukčních úprav v reálném provozu, pak lze konstatovat, ţe potenciál reálného 

vyuţití poskytuje především druhá provedená modifikace. Ta v kombinaci se 

zvoleným materiálem o vyšší mezi kluzu případně doplněná a další vhodné úpravy by 

mohla splňovat nároky reálného provozu. 

 

Obr. 49  Tvary pér 

 

a)  péro o stávající geometrii 

b)  péro upravené modifikací č. 1 

c)  péro upravené modifikací č. 2 
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