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Seznam použitého značení 

Značka Název veličiny Jednotka 

𝐀 Tažnost  % 

𝐄 Modul pružnosti v tahu 𝑀𝑃𝑎 

𝑭𝒑 Tlaková síla 𝑁 

𝑭𝝈𝒎 Vnitřní síla 𝑁 

𝛗 Úhlová souřadnice ° 

𝐝𝛗 Elementární úhlová souřadnice ° 

𝒈 Gravitační zrychlení m/𝑠2 

𝑮 Tíhová síla 𝑁 

𝑯𝟏−𝟒 Výška hladiny směsi pro jednotlivé části nádoby 𝑚𝑚 

𝒌 Bezpečnost − 

𝒌𝑫 Bezpečnost pro dna nádoby − 

𝒌𝑽𝑷 Bezpečnost pro válcový plášť nádoby − 

𝝁 Poissonovo číslo − 

𝒑 Obecný tlak 𝑀𝑃𝑎 

𝐩𝟎 Vnitřní přetlak 𝑀𝑃𝑎 

𝐩𝐡 Hydrostatický tlak 𝑀𝑃𝑎 

𝝅 Ludolfovo číslo − 

𝐑𝟏−𝟒 Poloměry jednotlivých částí nádoby 𝑚𝑚 

𝐑𝐞 Mez kluzu 𝑀𝑃𝑎 

𝐑𝐦 Mez pevnosti 𝑀𝑃𝑎 

𝛒 Hustota oceli kg/m3 

𝛒𝐀𝐔 Hustota granulovaného aktivního uhlí kg/𝑚3 

𝝆𝒎 Meridiánový poloměr křivosti 𝑚𝑚 

𝛒𝐒 Hustota směsi kg/𝑚3 

𝝆𝒕 Tečný poloměr křivosti 𝑚𝑚 

𝛒𝐕 Hustota vody kg/𝑚3 

𝝈𝑫 Dovolené napětí 𝑀𝑃𝑎 

𝝈𝒎 Meridiánové napětí 𝑀𝑃𝑎 

𝝈𝑹𝒆𝒅 Redukované napětí 𝑀𝑃𝑎 

𝝈𝒕 Tečné napětí 𝑀𝑃𝑎 



~ 7 ~ 
 

𝒕 Tloušťka pláště nádoby 𝑚𝑚 

𝑽 Objem 𝑚3 

𝒅𝑽 Elementární objem 𝑚3 

𝒙 Proměnná souřadnice 𝑚𝑚 

𝒚 Proměnná souřadnice 𝑚𝑚 

𝒅𝒚 Elementární proměnná souřadnice 𝑚𝑚 
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1 Úvod 

Nádoba, jak už vyplývá z názvu, slouží k filtraci kontaminované vody, která je nežádoucím 

produktem na větších stavbách. Znečištěná voda se zachytává do jímacích jam, ze kterých se 

následně přečerpává do nádoby pomocí čerpadla. Vstupní trubice a směr proudu je znázorněn 

na Obrázku 3.  

Nádoba se zaplní pouze z 80% celkového objemu. Z toho 1/3 je tvořena aktivním 

granulovaným uhlím, další 2/3 jsou tvořeny kontaminovanou vodou. Zbylých 20% objemu 

tvoří vzduchový polštář, který se vytvoří pozdějším natlakováním nádoby na provozní tlak 

0,4 MPa. Takto vzniklý přetlak slouží k dopravě vody do větších výšek než je pozice nádoby 

(je možné dosáhnout převýšení až cca 23 m). Aby nedošlo k překročení hodnoty přetlaku, je 

nádoba opatřena pojistným ventilem. Ten je umístěn na horním víku nádrže. 

 

Obrázek 4 Filtr kontaminované vody 

Obrázek 3 Detail napouštěcí 

trubice 

Obrázek 2 Odtoková trubice s T-spojkou 

Obrázek 1 Odtoková U-trubice s koncovkou 

pro připevnění rychlospojky 

Směr proudění 

vytékající vody 

Směr proudění 

vtékající vody 
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Aby nedocházelo k úniku aktivního uhlí, je odtok opatřen závitem, na který se našroubuje 

tyčové síto (stočená perforovaná trubka). K vypouštění slouží odtoková trubice, která je na 

počátku opatřena T-spojkou viz Obrázek 2. Na užším konci T-spojky bude usazen kohout, 

kterým bude možno upouštět kontaminovanou vodu na její rozbor. Širší konec T-spojky je 

osazen U-trubicí (Obrázek 1), která vytváří takzvaný sifon. Na konci U-trubice je vyroben 

vnitřní závit pro uchycení rychlospojky. 

Po uplynutí životnosti se musí aktivní uhlí reaktivovat. Reaktivace je proces zahrnující 

vyjmutí uhlí z nádoby, transport do reaktivačního centra, vlastní reaktivaci prováděnou 

zahříváním na různé teploty, doplnění úbytku aktivního uhlí a zpětné naplnění nádoby [1]. 

K tomuto účelu je nádoba opatřena servisním otvorem, který je zobrazen na Obrázku 5.  

Rám, ke kterému jsou přivařeny nohy nádoby, je rozměrově uzpůsoben vidlicím 

vysokozdvižného vozíku, což umožňuje rychlou a snadnou manipulaci s nádobou. Rám je 

znázorněn na Obrázku 5. 

Voda může být znečištěna různými způsoby. Podle toho se také odvíjí čas, který voda musí 

strávit v kontaktu s aktivním uhlím a také samotná životnost uhlí. Jednotlivé druhy znečištění 

a příslušné doby filtrace jsou uvedeny v Tab. 1. Po uplynutí požadované doby se přefiltrovaná 

voda dále nevyužívá, pouze se vypouští do řek nebo do odpadních vod. 

Obrázek 5 Pohled na servisní otvor, stojny a rám nádoby 

Servisní otvor 

Stojny 

Rám 
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 Tab. 1 Kontaktní doby a životnost aktivního uhlí pro různé aplikace [1] 

  

Typ znečištění Kontaktní doba [min] Životnost [roky] 

Zlepšování organoleptických vlastností 6 - 12 2 - 4 

Odstraňování pesticidů 10 - 15 1 - 3 

Odstraňování trihalometanů 15 - 30 1,5 - 3 

Chlorované uhlovodíky 20 - 30 0,5 - 3 

Dechlorace 4 - 8 1 - 2 
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2 Popis řešeného problému 

Původně byla nádoba navržena z obyčejné konstrukční oceli DIN 1.0038 (dle ČSN 11 375). 

Jelikož je nádoba prakticky v nepřetržitém styku s vodou, musel původní návrh věnovat 

pozornost i opatřením proti korozi. Z tohoto důvodu se vnitřní část nádoby natírala epoxidovou 

barvou o tloušťce vrstvy cca 600 µ𝑚 (Obrázek 6). Tato nátěrová vrstva je poměrně drahá 

a navíc není otěruvzdorná. Vlivem nepříznivých podmínek (eroze) mohlo docházet k jejímu 

zeslabení nebo úplnému vymizení.  Z toho důvodu se museli tloušťky nádoby dimenzovat na 

korozi. Přídavky na korozi se pohybují v rozmezí od 1 do 3 mm podle agresivity vody.  

Tyto úpravy zvyšují celkovou cenu nádoby. Proto jsem se zabýval myšlenkou, zda by 

nebylo výhodnější pro výrobu této nádoby využít ocel nerezovou. Tím by se odstranily náklady 

na vnitřní nátěr i přídavky na korozi.  

Nerezovou ocel jsem zvolil s ohledem na doporučení konstruktérů firmy m-tec CZ. 

Doporučená ocel má označením DIN 1.4404 (dle ČSN 17 349). Jedná se o chrom niklovou 

austenitickou ocel, která se používá v agresivním prostředí průmyslového typu [2].  

V Tab. 2 jsem pro porovnání uvedl parametry výše zmiňovaných ocelí. Snížená hodnota 

modulu pružnosti v tahu a Poissonova čísla u nerezové oceli je způsobena vyšším obsahem 

niklu. Jeho obsažení se pohybuje v rozmezí 10 – 12 %.  

 

 

 

Obrázek 6 Pohled servisním otvorem na vnitřní nátěr 
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Tab. 2 Parametry materiálů [3] 

Materiál 1.0038 1.4404 

Mez kluzu Re 235 MPa 220 MPa 

Mez pevnosti Rm 360 MPa 520 MPa 

Tažnost A 20 % 34 % 

Modul pružnosti v tahu E 210 000 MPa 189 000 MPa 

Poissonovo číslo µ 0,3 0,29 

Hustota ρ 7850 kg/m3 8000 kg/m3 

 

 Na dimenzování nádoby jsem se musel dívat ze dvou úhlů pohledu. První pohled se týkal 

bezpečnosti nádoby. Navržené tloušťky musí zajistit bezpečný provoz nádoby a především také 

bezpečí obsluhy. To znamená, že síla stěn nádoby nesmí být moc malá. Kdyby tento případ 

nastal, mohlo by snadno dojít k havárii. Na druhou stranu jsem musel brát v potaz i ekonomický 

pohled na věc. Síla stěn tudíž nesměla být ani příliš velká. Hledal jsem tedy mezi těmito pohledy 

střední cestu, která zaručí dostatečnou bezpečnost s přiměřenou cenou nádoby. 

Nádoba je zatížena vnitřním přetlakem, hydrostatickým tlakem a vlastní tíhou. Jednotlivé 

parametry zatížení jsou uvedeny v Tab. 3. Definice a postup výpočtu hustoty směsi je popsán 

v kapitole 3.1. Mezi zatížení jsem nezahrnul vlivy prostředí, ve kterém bude nádoba umístěna 

(povětrnostní vlivy, seismická aktivita, …). Značně by zkomplikovaly výpočet a navíc zásobník 

nebude umístěn pouze v jedné lokalitě. 

Tab. 3 Parametry zatížení nádoby 

Vnitřní přetlak p0 0,4 MPa 

Gravitační zrychlení 𝑔 9,807 m/𝑠2 

Hustota směsi ρS 830 kg/𝑚3 

 

 Ve všech výpočtech a analýzách jsem předpokládal lineární chování materiálu (platnost 

Hookova zákona).  

 Pro provedení MKP analýz jsem využil výpočtový software  ANSYS Workbench Release 

15.0. V tomto programu jsem jak model vytvořil, tak vysíťoval i vyřešil. 
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3 Řešení technického problému – návrh tlouštěk nádoby 

Jelikož je nádoba osově symetrická, současně k této ose symetricky zatížená a tloušťka 

stěny bude zanedbatelná vůči průměru (desetinásobek a více), mohl jsem pro analytický 

výpočet využít membránovou teorii tenkostěnných nádob. Teorie zanedbává radiální napětí.  

Je řádově nižší než napětí meridiánové nebo tečné. Tato metoda však nezahrnuje namáhání 

nádoby ohybem, které vzniká v přechodových místech mezi jednotlivými úseky nádoby [4] [5]. 

Pro výpočet jsem využíval Laplaceovu rovnici (3.1). Ta vznikne z podmínky rovnováhy 

vnějších a vnitřních sil na elementu pláště nádoby. Element je zde chápán jako nekonečně malá 

část pláště, vzniklá čtyřmi pomyslnými řezy. Dva řezy jsou vedeny v meridiánovém směru 

a další dva pak ve směru rovnoběžném (tečném). Proces vyjmutí elementu je znázorněn na 

Obrázku 7. 

𝜎𝑚

𝜌𝑚
+

𝜎𝑡

𝜌𝑡
=

𝑝

𝑡
 (3.1) 

 

Při použití analytického výpočtu jsem musel uplatnit určitá zjednodušení. Nádobu jsem 

počítal jako by byla celistvá (tzn. bez otvorů). Dále jsem byl nucen zjednodušit uložení nádoby. 

Zde jsem musel klást důraz na umožnění rotačně symetrické deformace nádoby, která je jednou 

z podmínek aplikace membránové teorie. Toto uložení prakticky zabraňuje nádobě pouze 

osovému posuvu a je umístěno ve výšce nohou. Do výpočtů jsem taktéž nezahrnul vlastní tíhu 

nádoby, která by výpočet značně zkomplikovala a navíc, jak se ukáže později, výsledky téměř 

neovlivnila.  

Obrázek 7 Proces vyjmutí elementu z tenkostěnné nádoby [4] 
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Nádobu jsem musel rozdělit na 7 částí a to z důvodů rozdílné geometrie nebo změny 

v zatížení. Pro každou část jsem sestrojil graf s průběhy jednotlivých napětí po délce segmentu. 

Díky těmto průběhům jsem dokázal najít nejkritičtější místo (místo s největším redukovaným 

napětí) a z něj jsem následně určil minimální tloušťku úseku.  

 

3.1 Určení hustoty směsi 

Směs je kombinace granulovaného aktivního uhlí s kontaminovanou vodou. Obě tyto 

složky mají rozdílnou hustotu jak je patrné z Tab. 4. Proto bylo nutné stanovit hodnotu hustoty 

směsi. Její výpočet je dán rovnicí (3.2), kde čísla před hustotami značí podíl jednotlivých složek 

v zaplněném objemu nádoby. 

ρS =
1

3
∙ ρAU +

2

3
∙ ρV (3.2) 

Obrázek 8 Schéma nádoby pro analytický výpočet 

𝜌𝑆 

𝑔 
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𝐹𝑝(𝜑) 

𝐺𝐾(𝜑)
𝐼  

𝜎𝑚(𝜑) 𝜎𝑚(𝜑) 

Hustotu aktivního granulovaného uhlí jsem získal z katalogů firmy CPL Carbon Link, která 

je dodavatelem aktivního uhlí právě pro tento filtr.  

Tab. 4 Přehled hustot jednotlivých složek směsi [6] 

 

3.2 Stanovení dílčích bezpečností 

Pro výpočty jsem používal dvě rozdílené bezpečnosti. První hodnotu bezpečnosti jsem 

stanovil pro výpočet den nádoby. Jelikož jsou dna poměrně nízká, popis membránovou teorií 

nemusí být zcela správný. Proto jsem pro výpočet den použil poměrně vyšší hodnotu 

bezpečnosti 𝑘𝐷 = 2,7.  

 U válcového pláště by popis membránovou teorií měl být relativně přesný. Proto jsem zde 

zvolil bezpečnost 𝑘𝑉𝑃 = 1,7. 

 

 

3.3 Stanovení tloušťky I. části nádoby – spodní dno 

První část dna má tvar kulového vrchlíku. Do Obrázku 9 jsem zanesl základní parametry, 

které se budou vyskytovat v dalších rovnicích. Meze pro úhel 𝜑 jsem stanovil na základě 

geometrie a jsou 𝜑 ∈ 〈0°;  26,39°〉. 

  

Hustota vody ρV 1000 kg/𝑚3 

Hustota granulovaného aktivního uhlí ρAU 490 kg/𝑚3 

Obrázek 9 Výpočtové schéma I. části nádoby 
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3.3.1 Odvození rovnic pro výpočet tloušťky 

V prvním kroku jsem musel odvodit vzorec pro výpočet objemu kulového vrchlíku 

v závislosti na úhlu 𝜑. Vyjmul jsem nekonečně malý objem 𝑑𝑉, který se vypočítá jako: 

Závislost souřadnice 𝑥 na úhlu 𝜑 je patrná z Obrázku 9. Dá se tedy zapsat následující 

rovnicí: 

 

 Abych vyjádřil závislost mezi úhlem 𝜑 a nekonečně malou vzdáleností 𝑑𝑦, musel jsem si 

uvědomit, že kružnice je tvořena nekonečným množstvím bodů, které jsou vzájemně spojeny 

úsečkami. Proto jsem si mohl představit, že nekonečně malý úhel 𝑑𝜑 vynásobený poloměrem 

𝑅1 vytvoří úsečku nikoli oblouk, jak je patrné na Obrázku 10. Mohl jsem tedy napsat: 

 

 

 

 

 

 

Po dosazení rovnic (3.4)(3.5) do rovnice pro výpočet nekonečně malého objemu (3.3) a její 

následné integraci v mezích od 0 do 𝜑 jsem získal výsledný vztah pro výpočet objemu kulového 

vrchlíku v závislosti na úhlu 𝜑: 

 

 V dalším kroku jsem určil meridiánový a tečný poloměr křivosti: 

 

𝑑𝑉 = π ∙ 𝑥2 ∙ 𝑑𝑦 (3.3) 

  

𝑥 = 𝑅1 ∙ sin(𝜑) (3.4) 

𝑑𝑦 = 𝑅1 ∙ sin(𝜑) ∙ 𝑑𝜑 (3.5) 

𝑉(𝜑) = π ∙ 𝑅1
3 ∙ [

2

3
+

cos(𝜑)

3
− cos(𝜑)] (3.6) 

𝜌𝑚 = 𝜌𝑡 = 𝑅1 (3.7) 

𝑑𝜑 ∙ 𝑅1 
𝑑𝑦 

𝜑 

Obrázek 10 Myšlený trojúhelník pro definici 𝑑𝑦 
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 Tíhová síla od směsi je dána objemem kulového vrchlíku, hustotou směsi a gravitačním 

zrychlením: 

 

Tlaková síla je součet vnitřního přetlaku s hydrostatickým tlakem působícího na danou 

plochu. Vyjádří se jako: 

 

 Vnitřní síla je reakce nádoby na vnější zatížení, působící ve směru osy kulového vrchlíku. 

Její výpočet je následující: 

 

Rovnice rovnováhy sil v ose kulového vrchlíku: 

 

Dosazením rovnice (3.10) do rovnice (3.11) a následným vyjádřením meridiánového napětí 

jsem získal vztah pro jeho výpočet: 

 

Výpočet tečného napětí z Laplaceovy rovnice (3.1), kde se tlak 𝑝 skládá z vnitřního přetlaku 

a tlaku vodního sloupce, je dán vztahem: 

 

Pro výpočet redukovaného napětí jsem zvolil HMH hypotézu. Tato hypotéza je založena 

na energetickém přístupu a je vhodná pro houževnaté materiály [7]. Jelikož membránová teorie 

tenkostěnných nádob zanedbává radiální napětí, je výpočet redukovaného napětí dán vztahem: 

 

 

𝐺(𝜑)
𝐼 = 𝑔 ∙ 𝜌𝑆 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅1

3 ∙ [
2

3
+

cos(𝜑)

3
− cos(𝜑)] (3.8) 

𝐹𝑝(𝜑) = 𝜋 ∙ 𝑅1
2 ∙ sin2(𝜑) ∙ [𝑝0 + 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻1 − 𝑅1 + 𝑅1 ∙ cos(𝜑))] (3.9) 

𝐹𝜎𝑚(𝜑) = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡𝐼 ∙ 𝑅1 ∙ sin2(𝜑) ∙ 𝜎𝑚(𝜑) (3.10) 

𝐹𝜎𝑚(𝜑) = 𝐹𝑝(𝜑) + 𝐺(𝜑)
𝐼  (3.11) 

𝜎𝑚(𝜑) =
𝐹𝑝(𝜑) + 𝐺(𝜑)

𝐼

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡𝐼 ∙ 𝑅1 ∙ sin2(𝜑)
 (3.12) 

𝜎𝑡(𝜑) =
[𝑝0 + 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻1 − 𝑅1 + 𝑅1 ∙ cos(𝜑))] ∙ 𝜌𝑡

𝑡𝐼
− 𝜎𝑚(𝜑) ∙

𝜌𝑡

𝜌𝑚
 (3.13) 

𝜎𝑅𝑒𝑑(𝜑) = √𝜎𝑚(𝜑)
2 + 𝜎𝑡(𝜑)

2 − 𝜎𝑚(𝜑) ∙ 𝜎𝑡(𝜑) (3.14) 
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3.3.2 Získané výsledky 

Jelikož je napětí nepřímo úměrné tloušťce (s narůstající tloušťkou klesá napětí) mohl jsem 

provést výpočet na jednotkovou tloušťku bez potřeby jejího vyjadřování. Parametry 

hydrostatického tlaku a vnitřního přetlaku jsou uvedeny v Tab. 3. Rozměry nutné pro výpočet 

jsem zanesl do Tab. 5. Výsledky jsem následně zaznamenal do Grafu 1. Z něj jsem určil místo 

s největším redukovaným napětím a pro něj jsem stanovil výslednou tloušťku pro tento 

segment. 

Tab. 5 Rozměrové parametry I. části nádoby 

 

  Z Grafu 1 je patrné, že všechna napětí mají mírně klesající charakter. Taky lze pozorovat, 

že redukované napětí je přibližně průměrná hodnota mezi tečným a meridiánovým napětím. 

Redukované napětí dosahuje maximální hodnoty 𝜎𝑅𝑒𝑑
𝐼 = 266,25 𝑀𝑃𝑎/𝑚𝑚 pro 𝜑 = 0°. 

 Tloušťku tohoto segmentu jsem stanovil podle rovnice: 

 

 Tloušťka první části nádoby je po dosazení číselných hodnot 𝑡𝐼 = 3,27 𝑚𝑚. 

 

Výška hladiny 𝐻1 1970 𝑚𝑚 

Poloměr kulového vrchlíku 𝑅1 1280 𝑚𝑚 

Úhel 𝜑 〈0°; 26,39°〉 

(3.15) 𝑡𝐼 =
𝜎𝑅𝑒𝑑(𝜑=0°) ∙ 𝑘𝐷

𝑅𝑒
  

Graf 1 Průběhy jednotlivých napětí v I. části nádoby 
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3.4 Stanovení tloušťky II. části nádoby – spodní dno 

Druhá část dna je tvořena necelou čtvrtinou anuloidu. Do Obrázku 11 jsem zaznačil 

všechny důležité parametry, které se budou vyskytovat v rovnicích pro určení tloušťky tohoto 

segmentu. Interval pro úhel 𝜑 jsem určil z geometrie a je následující: 𝜑 ∈ 〈26,39°; 90°〉. 

 

3.4.1 Odvození rovnic pro výpočet tloušťky  

Pro odvození vzorce na výpočet objemu jsem postupoval obdobně jako v kapitole 3.3.1, 

proto zde uvedu pouze jednotlivé vztahy bez rozsáhlejšího komentáře. 

Vzorec pro výpočet elementárního objemu: 

 

Vyjádření závislosti souřadnice 𝑥 na úhlu  𝜑: 

 

 Vyjádření závislosti souřadnice 𝑑𝑦 na úhlu 𝜑: 

  

Výsledný vztah pro výpočet objemu po dosazení rovnic (3.17)(3.18) do rovnice pro výpočet 

elementárního objemu a následné integraci v mezích od 26,39° do 𝜑 je: (číslo 0,46059, které 

se vyskytuje ve vzorci pro výpočet objemu, je úhel 26,39°  vyjádřen v radiánech) 

 

  

𝑑𝑉 = π ∙ 𝑥2 ∙ 𝑑𝑦 (3.16) 

𝑥 = 𝑅2 ∙ sin(𝜑) + 𝑅3 (3.17) 

𝑑𝑦 = 𝑅1 ∙ sin(𝜑) ∙ 𝑑𝜑 (3.18) 

𝜎𝑚(𝜑) 𝜎𝑚(𝜑) 

𝐹𝑝(𝜑) 

𝐺𝐾(𝜑)
𝐼𝐼  

𝐺𝐾
𝐼  

Obrázek 11 Výpočtové schéma II. části nádoby 
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 Určení meridiánového poloměru křivosti: 

 

 Pro stanovení tečného poloměru křivosti jsem vytvořil jednoduchý Obrázek 12. Červeně 

jsem v něm znázornil trojúhelník, z něhož jsem pomocí goniometrické funkce vyjádřil vztah 

pro výpočet tečného poloměru křivosti: 

 

  

 

 

 

 

 Tíha od směsi v II. části: (vzorec pro výpočet objemu jsem kvůli přehlednosti 

nerozepisoval) 

 

 Tlaková síla: 

 

 Vnitřní síla se určí dle vztahu:  

  

𝑉(𝜑) = π ∙ 𝑅2
3 ∙ [

cos(𝜑)

3
− cos(𝜑)] + 𝜋 ∙ 𝑅2

2 ∙ 𝑅3 ∙ (𝜑 −
1

2
∙ sin(2 ∙ 𝜑)) − 𝜋 ∙ 𝑅2𝑅3

2 ∙ cos(𝜑) 

    −π ∙ 𝑅2
3 ∙ [

cos(𝜑)

3
+ cos(26,39°)] − 𝜋 ∙ 𝑅2

2 ∙ 𝑅3 ∙ (0,46059 +
1

2
∙ sin(2 ∙ 26,39°)) 

           −𝜋 ∙ 𝑅2𝑅3
2 ∙ cos(26,39°) 

 

(3.19) 

𝜌𝑚 = 𝑅2 (3.20) 

𝜌𝑡(𝜑) =
𝑅2 ∙ sin(𝜑) + 𝑅3

sin(𝜑)
 (3.21) 

𝐺(𝜑)
𝐼𝐼 = 𝑔 ∙ 𝜌𝑆 ∙ 𝑉(𝜑) (3.22) 

𝐹𝑝(𝜑) = [𝑝0 + 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻2 − 𝑅2 + 𝑅2 ∙ cos(𝜑))] ∙ 𝜋 ∙ 

                      ∙ [(𝑅3 + 𝑅2 ∙ sin(𝜑))2 − (𝑅3 + 𝑅2 ∙ sin(26,39))2] 
(3.23) 

𝐹𝜎𝑚(𝜑) = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡𝐼𝐼 ∙ (𝑅2 ∙ sin(𝜑) + 𝑅3) ∙ sin(𝜑) ∙ 𝜎𝑚(𝜑)             (3.24) 

𝜑 
𝜌𝑡(𝜑)

𝐼𝐼  

𝑅3 𝑅2 

Obrázek 12 Náčrt pro určení tečného poloměru křivosti 



~ 21 ~ 
 

Do rovnice rovnováhy jsem musel zahrnout i tíhovou sílu od objemu prvního segmentu. 

Rovnice má tvar: 

  

Abych vyjádřil meridiánové napětí, musel jsem do rovnice (3.25) dosadit rovnici (3.24). 

Tímto postupem jsem získal následující vztah: 

  

Určení tečného napětí: 

 

 Pro výpočet redukovaného napětí jsem opět využil HMH hypotézu. Vztah pro výpočet je 

obdobný jako v minulém případě (3.14), proto ho zde již uvádět nebudu. 

 

3.4.2 Získané výsledky 

Parametry zatížení nádoby jsou uvedeny v Tab. 3. Pro přehlednost jsem, všechny rozměry 

vyskytující se ve vzorcích pro určení tloušťky II. úseku, zaznačil do Tab. 6. 

Tab. 6 Rozměrové parametry II. části nádoby 

 

 Výsledky řešení jsem zanesl do Grafu 2. Meridiánové napětí roste se zvětšujícím se úhlem 

𝜑. Maximální hodnoty nabývá pro úhel 𝜑 = 90°. Je patrné, že tečné napětí je několika násobně 

větší než napětí meridiánové. To je způsobeno tím, že čtvrtina anuloidu není kompletní 

(počáteční úhel 𝜑 není 0°). Redukované napětí zde nabývá maximální hodnoty 

𝜎𝑅𝑒𝑑 = 527,52 𝑀𝑃𝑎/𝑚𝑚 v počátku II. části, tedy když 𝜑 = 26,39°.  

  

𝐹𝜎𝑚(𝜑) = 𝐹𝑝(𝜑) + 𝐺𝐼 +  𝐺(𝜑)
𝐼𝐼  (3.25) 

𝜎𝑚(𝜑) =
𝐹𝑝(𝜑) + 𝐺𝐼 + 𝐺(𝜑)

𝐼𝐼

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡𝐼𝐼 ∙ (𝑅2 ∙ sin(𝜑) + 𝑅3) ∙ sin(𝜑)
 (3.26) 

𝜎𝑡(𝜑) =
[𝑝0 + 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻2 − 𝑅2 + 𝑅2 ∙ cos(𝜑))] ∙ 𝜌𝑡(𝜑)

𝑡𝐼𝐼
− 𝜎𝑚(𝜑) ∙

𝜌𝑡(𝜑)

𝜌𝑚
 (3.27) 

Výška hladiny 𝐻2 1837 𝑚𝑚 

Poloměr zaoblení 𝑅2 128 𝑚𝑚 

Poloměr zaoblení „vnitřního válce“ 𝑅3 512 𝑚𝑚 

Úhel 𝜑 〈26,39°; 90°〉 
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Při porovnání I. a II. části nádoby jste mohli zjistit, že jednotlivá napětí na sebe nenavazují 

a jsou zde skokové změny. Tyto skoky jsou způsobeny zvolenou teorií, která nezahrnuje 

momenty vznikající na čelech (hranách) jednotlivých částí. Ve skutečnosti na sebe jednotlivá 

napětí mezi částmi nádoby navazují, jak uvidíte v kapitole 4. 

 

 Tloušťku pro tento úsek nádoby jsem stanovil z rovnice: 

   

Hodnota tloušťky po číselném dosazení je 𝑡𝐼𝐼 = 6,47 𝑚𝑚. To je dvojnásobně větší 

tloušťka než u první části nádoby. Navíc spodní dno nádoby je namáháno více než horní, a proto 

můžu s předstihem říci, že výsledná tloušťka dna bude 7 𝑚𝑚. 

  

𝑡𝐼𝐼 =
𝜎𝑅𝑒𝑑(𝜑=26,39°) ∙ 𝑘𝐷

𝑅𝑒
 (3.28) 

Graf 2 Průběhy jednotlivých napětí v II. části nádoby 
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3.5 Stanovení tloušťky III. části nádoby – válcový plášť 

Z dimenzování dna jsem se přesunul na válcový plášť. Třetí část je přechod mezi spodním 

dnem a válcovým pláštěm nádoby. Na jeho horní hraně je umístěna vazba zamezující nádobě 

v osovém posuvu. Na Obrázku 13 jsou zaznačeny důležité parametry vyskytující se v rovnicích 

pro výpočet tloušťky. 

 

 

 

 

 

Y; 

 

 

 

3.5.1 Odvození rovnic pro výpočet tloušťky 

Jako v předchozích částech jsem si nejprve odvodil vzorec pro výpočet objemu. 

Elementární objem se vypočte dle vztahu: 

  

Po integraci v mezích od 0 do 𝑦 jsem získal vztah pro výpočet objemu v závislosti na 

souřadnici 𝑦.  

 

 Následně jsem určil meridiánový a tečný poloměr: (zde jsem si musel uvědomit, že přímka 

je vlastně kružnice s nekonečně velkým poloměrem) 

 

 Tíha směsi v III. části nádoby: 

𝑑𝑉 = π ∙ 𝑅4
2 ∙ 𝑑𝑦 (3.29) 

𝑉(𝑦) = π ∙ 𝑅4
2 ∙ 𝑦 (3.30) 

𝜌𝑚 = ∞ (3.31) 

𝜌𝑡 = 𝑅4 (3.32) 

𝐺(𝑦)
𝐼𝐼𝐼 = 𝑔 ∙ 𝜌𝑆 ∙ π ∙ 𝑅4

2 ∙ 𝑦 (3.33) 

𝐺𝐾
𝐼  

𝐺𝐾
𝐼𝐼 

𝐺𝐾(𝑦)
𝐼𝐼𝐼  

𝜎𝑚 𝜎𝑚 
𝐹𝑝(𝑦) 

Obrázek 13 Výpočtové schéma III. části nádoby 
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 Tlaková síla: 

  

Na rozdíl od minulých částí je zde vnitřní síla po celé délce 𝑦 konstantní: 

  

Do rovnice rovnováhy jsem musel zahrnout i tíhu směsi od první a druhé části nádoby: 

  

Meridiánové napětí se v tomto případě stanoví jako: 

  

Poněvadž je meridiánový poloměr křivosti roven nekonečnu, z Laplaceovy rovnice (3.1) 

vymizí člen s meridiánovým napětím a po úpravě se tečné napětí ve třetí části nádoby vypočítá 

dle vzorce: 

  

Jelikož se jedná o víceosé namáhání, musel jsem použít některou z hypotéz na výpočet 

redukovaného napětí. Opět jsem zvolil hypotézu HMH, která má vzorec: 

 

3.5.2 Získané výsledky 

Pro výpočet jsem použil parametry zatížení, které jsou uvedeny v Tab. 3. Pro přehlednost 

jsem opět všechny potřebné rozměry zaznamenal do Tab. 7. 

Tab. 7 Rozměrové parametry III. části nádoby 

Výška hladiny 𝐻3 1722 𝑚𝑚 

Vnitřní poloměr válcového pláště 𝑅4 640 𝑚𝑚 

Souřadnice 𝑦 〈0 𝑚𝑚; 281 𝑚𝑚 〉 

𝐹𝑝(𝑦) = [𝑝0 + 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻3 − 𝑦)] ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4
2 (3.34) 

𝐹𝜎𝑚 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4 ∙ 𝑡𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝜎𝑚 (3.35) 

𝐹𝜎𝑚 = 𝐹𝑝(𝑦) + 𝐺𝐼 + 𝐺𝐼𝐼 +  𝐺(𝑦)
𝐼𝐼𝐼  (3.36) 

𝜎𝑚 =
𝐹𝑝(𝑦) + 𝐺𝐼 + 𝐺𝐼𝐼 +  𝐺(𝑦)

𝐼𝐼𝐼

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4 ∙ 𝑡𝐼𝐼𝐼
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (3.37) 

𝜎𝑡(𝑦) =
[𝑝0 + 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻3 − 𝑦)] ∙ 𝜌𝑡

𝑡𝐼𝐼𝐼
 (3.38) 

𝜎𝑅𝑒𝑑(𝑦) = √𝜎𝑚
2 + 𝜎𝑡(𝑦)

2 − 𝜎𝑚 ∙ 𝜎𝑡(𝑦) (3.39) 
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Graf 3 Průběhy jednotlivých napětí v III. části nádoby 

  

Průběhy napětí v závislosti na souřadnici 𝑦 jsem zanesl do Grafu 3. Jak už jsem psal, 

meridiánové napětí je po celé délce konstantní. Tečné napětí se mírně zmenšuje se vzrůstající 

souřadnicí 𝑦. Z toho vyplývá, že maximální redukované napětí se v této části vyskytuje hned 

na jejím počátku (𝑦 = 0 𝑚𝑚) a nabývá hodnoty 𝜎𝑅𝑒𝑑 = 229,47 𝑀𝑃𝑎/𝑚𝑚. 

 Tak jako v předchozích případech, jsem i zde určil tloušťku podílem maximálního 

redukovaného napětí k dovolenému napětí: 

  

Po dosazení do vzorce jsem získal hodnotu pro tloušťku třetího úseku 𝑡𝐼𝐼𝐼 = 1,77 𝑚𝑚.  

  

𝑡𝐼𝐼𝐼 =
𝜎𝑅𝑒𝑑(𝑦=0 𝑚𝑚) ∙ 𝑘𝑉𝑃

𝑅𝑒
 (3.40) 
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3.6 Stanovení tloušťky IV. části – válcový plášť 

Čtvrtá část nádoby je poslední úsek, který je ještě zatížen hydrostatickým tlakem. Jelikož 

je spodní hrana zavazbena proti osovému posuvu, nepromítají se již do výpočtu tíhové síly 

předchozích částí. Parametry vyskytující se v rovnicích jsem znázornil na Obrázku 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.1 Odvození rovnic pro výpočet tloušťky 

Vzorec pro výpočet objemu (3.30) i jeho odvození jsou stejné jako u III. části nádoby 

v kapitole 3.5.1, proto je zde již uvádět nebudu. 

Poloměry křivosti pláště jsou totožné s poloměry z předchozí části (3.31)(3.32). 

Tíha směsi ve IV. segmentu: 

 

Výpočet tlakové síly je téměř stejný. Změnila se pouze výška hladiny směsi. 

 

 

 

𝐺(𝑦)
𝐼𝑉 = 𝑔 ∙ 𝜌𝑆 ∙ π ∙ 𝑅4

2 ∙ 𝑦 (3.41) 

𝐹𝑝(𝑦) = [𝑝0 + 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻4 − 𝑦)] ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4
2 (3.42) 

Obrázek 14 Výpočtové schéma IV. části nádoby 

𝐺𝐾(𝑦)
𝐼𝐼𝐼  

𝜎𝑚 
𝐹𝑝(𝑦) 

𝜎𝑚 
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 Výpočet vnitřní síly IV. části nádoby: 

  

Díky uložení se v rovnici rovnováhy již nevyskytují tíhové složky od dřívějších segmentů. 

Rovnice má následující tvar: 

 

 Meridiánové napětí je opět konstantní po celé výšce segmentu. Vyjádří se jako: 

   

Přesně jako tomu bylo v minulé části, i zde je meridiánový poloměr křivosti roven 

nekonečnu. V Laplaceově rovnici tedy vypadne člen s meridiánovým napětím. Tečné napětí se 

po úpravě vypočítá dle rovnice: 

  

Pro výpočet redukovaného napětí jsem opět využil hypotézu HMH, jejíž vzorec (3.39) je 

uveden v kapitole 3.5.1. 

3.6.2 Získané výsledky 

Hodnoty vnitřního přetlaku a hydrostatického tlaku jsem již v úvodu zaznamenal do  

Tab. 3. Rozměrové parametry jsem pro přehlednost uvedl do tabulky níže (Tab. 8). 

Tab. 8 Rozměrové parametry IV. části nádoby 

Výška hladiny 𝐻4 1722 𝑚𝑚 

Vnitřní poloměr válcového pláště 𝑅4 640 𝑚𝑚 

Souřadnice 𝑦 〈0 𝑚𝑚; 1441 𝑚𝑚 〉 

 

 Závislost jednotlivých napětí na souřadnici 𝑦 jsem zanesl do Grafu 4. Lze vidět, že 

meridiánové napětí je opravdu po celé výšce čtvrtého segmentu konstantní. Tečné napětí je jako 

v minulém případě několikanásobně větší a s rostoucí vzdáleností 𝑦 mírně klesá. Toto klesání 

je způsobeno zmenšujícím se hydrostatickým tlakem. Na rozdíl od I. a II: části nádoby, zde na 

sebe jednotlivá napětí (z III. části nádoby) navazují.  

𝐹𝜎𝑚 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4 ∙ 𝑡𝐼𝑉 ∙ 𝜎𝑚 (3.43) 

𝐹𝜎𝑚 = 𝐹𝑝(𝑦) +  𝐺(𝑦)
𝐼𝑉  (3.44) 

𝜎𝑚 =
𝐹𝑝(𝑦) +  𝐺(𝑦)

𝐼𝑉

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4 ∙ 𝑡𝐼𝑉
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (3.45) 

𝜎𝑡(𝑦) =
[𝑝0 + 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ (𝐻4 − 𝑦)] ∙ 𝜌𝑡

𝑡𝐼𝑉
 (3.46) 
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Graf 4 Průběhy jednotlivých napětí ve IV. části nádoby 

 

 Maximální redukované napětí se nachází na počátku IV. segmentu a je rovno 

𝜎𝑅𝑒𝑑 =  228,20 𝑀𝑃𝑎/𝑚𝑚.  

 Tloušťka tohoto segmentu podle velikosti maximálního napětí nebude příliš odlišná od 

tloušťky III. části nádoby. Stanový se dle vzorce: 

  

Po číselném dosazení je tloušťka čtvrtého segmentu 𝑡𝐼𝑉 = 1,76 𝑚𝑚. Je tedy o pouhou 

setinu milimetru menší než tloušťka části předchozí.  

  

𝑡𝐼𝑉 =
𝜎𝑅𝑒𝑑(𝑦=0 𝑚𝑚) ∙ 𝑘𝑉𝑃

𝑅𝑒
 (3.47) 
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3.7 Stanovení tloušťky V. části nádoby – válcový plášť 

Poslední část válcového pláště již zatěžuje pouze vnitřní přetlak. Jelikož je přetlak 

konstantní zatížení, budou konstantní i obě hlavní napětí. Podle průběhů napětí z minulých částí 

by tato válcová část měla být zatížena nejméně. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1 Odvození rovnic pro výpočet tloušťky 

Meridiánový a tečný poloměr křivosti jsou opět totožné s poloměry pro III. část nádoby 

(3.31)(3.32). 

 Tlaková síla je v páté části rovna součinu vnitřního přetlaku a obsahu průřezu válce:  

 

Výpočet vnitřní síly: 

  

V rovnici rovnováhy je vnitřní síla rovna pouze síle tlakové: 

 

Po vyjádření meridiánového napětí z rovnice, lze výraz upravit na: 

 

 Z Laplaceovy rovnice (3.1) se po úpravě tečné napětí vypočítá jako: 

𝐹𝑝 = 𝑝0 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4
2 (3.48) 

𝐹𝜎𝑚 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4 ∙ 𝑡𝑉 ∙ 𝜎𝑚 (3.49) 

𝐹𝜎𝑚 = 𝐹𝑝 (3.50) 

𝜎𝑚 =
𝑝0 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4

2

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑅4 ∙ 𝑡𝑉
=

𝑝0 ∙ 𝑅4

2 ∙ 𝑡𝑉
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (3.51) 

𝜎𝑡 =
𝑝0 ∙ 𝜌𝑡

𝑡𝑉
=

𝑝0 ∙ 𝑅4

𝑡𝑉
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (3.52) 

𝜎𝑚 

𝐹𝑝 

𝜎𝑚 

Obrázek 15 Výpočtové schéma V. části nádoby 
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Jelikož jsou rovnice pro výpočet tečného a meridiánového napětí poměrně jednoduché, 

upravil jsem rovnici pro výpočet redukovaného napětí do tvaru: 

 

3.7.2 Získané výsledky 

Pro výpočet jednotlivých napětí je nutno znát hodnotu vnitřního přetlaku. Ta je zaznačena 

v Tab. 3. Dále se v rovnicích vyskytuje vnitřní poloměr válcového pláště nádoby. Tuto hodnotu 

je možno nalézt v Tab. 8. 

Průběhy jednotlivých napětí v páté části nádoby jsem zanesl do Grafu 5. Jak je z grafu 

patrné, všechna napětí jsou konstantní po celé výšce této části válcového pláště. Opět je zde 

návaznost napětí na napětí z předchozí části nádoby. 

Graf 5 Průběhy jednotlivých napětí v V. části nádoby 

 

Redukované napětí je maximální po celé výšce pátého segmentu. Jeho hodnota je 

𝜎𝑅𝑒𝑑 =  221,70 𝑀𝑃𝑎/𝑚𝑚.  

Výpočet tloušťky pátého segmentu: 

  

Po číselném dosazení je minimální tloušťka pátého segmentu 𝑡𝑉 = 1,71 𝑚𝑚. 

  

𝜎𝑅𝑒𝑑 = √𝜎𝑚
2 + 𝜎𝑡

2 − 𝜎𝑚
2 ∙ 𝜎𝑡

2 =
√3

√4
∙

𝑝0 ∙ 𝑅4

𝑡𝑉
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (3.53) 

𝑡𝐼𝑉 =
𝜎𝑅𝑒𝑑(𝑦=0 𝑚𝑚) ∙ 𝑘𝑉𝑃

𝑅𝑒
 (3.54) 
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3.8 Stanovení tloušťky VI. části nádoby – horní dno 

Šestá část nádoby je o 180° potočený druhý segment. Zatížení této části bude menší, jelikož 

na ni nepůsobí hydrostatický tlak. Zde bude možno vidět, jak silně hydrostatický tlak ovlivňoval 

výpočet. Do následujícího obrázku (Obrázek 16) jsem zaznačil jednotlivé parametry, které se 

vyskytují v rovnicích pro stanovení tloušťky VI. segmentu nádoby. Interval úhlu 𝜑 jsem určil 

z geometrie nádoby a je následující: 𝜑 ∈ 〈0°; 63,61°〉. 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.1 Odvození rovnic pro výpočet tloušťky 

Meridiánový poloměr je totožný s poloměrem křivosti pro II. část nádoby. Jeho určení je 

znázorněno v rovnici (3.20). 

Stanovení tečného poloměru křivosti se provede stejným principem jako v kapitole 3.4.1. 

Výsledný vzorec je tedy: 

 

Tlaková síla: 

 

Vnitřní síla: 

  

𝜌𝑡(𝜑) =
𝑅2 ∙ cos(𝜑) +𝑅3

cos(𝜑)
 (3.55) 

𝐹𝑝(𝜑) = 𝑝0 ∙ 𝜋 ∙ [(𝑅3 + 𝑅2 ∙ cos(𝜑))2 − (𝑅3 + 𝑅2 ∙ cos(63,61))2] (3.56) 

𝐹𝜎𝑚(𝜑) = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡𝑉𝐼 ∙ (𝑅2 ∙ cos(𝜑) + 𝑅3) ∙ cos(𝜑) ∙ 𝜎𝑚(𝜑) (3.57) 

Obrázek 16 Výpočtové schéma VI. části nádoby 

𝜎𝑚(𝜑) 

𝐹𝑝(𝜑) 

𝜎𝑚(𝜑) 
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 V rovnici rovnováhy jsou v rovnosti vnitřní síly se silou tlakovou: 

 

Po dosazení a vyjádření meridiánového napětí jsem dostal následující vzorec pro výpočet 

meridiánového napětí: 

 

Využitím Laplaceovy rovnice (3.1) lze po vyjádření vypočítat tečné napětí jako: 

  

I zde jsem pro výpočet využil hypotézu HMH, jejíž vzorec (3.14) je uveden v kapitole 3.3.1. 

 

3.8.2 Získané výsledky 

Pro výpočet napětí je nutno znát zatěžující vnitřní přetlak. Jeho hodnota je zaznamenána 

v Tab. 3. Dále také rozměrové parametry, které jsou uvedeny v Tab. 9. 

Tab. 9 Rozměrové parametry VI. části nádoby 

 

Závislosti napětí na úhlu 𝜑 jsem zanesl do Grafu 6. Na první pohled se průběhy od II. části 

nádoby liší tím, že jsou zrcadlově otočené. Maximální redukované napětí má hodnotu 

𝜎𝑅𝑒𝑑 =  511,99 𝑀𝑃𝑎/𝑚𝑚. Vliv hydrostatického tlaku na maximální redukované napětí je 

15,53 𝑀𝑃𝑎/𝑚𝑚. Z toho vyplývá, že hydrostatický tlak napjatost příliš neovlivnil a nádoba je 

nejvíce zatěžována vnitřním přetlakem. 

Tloušťka předposledního segmentu se stanoví jako: 

  

Po číselném dosazení do rovnice (3.61), jsem získal tloušťku VI. části nádoby 

𝑡𝑉𝐼 =  6,28 𝑚𝑚.  

𝐹𝜎𝑚(𝜑) = 𝐹𝑝(𝜑) (3.58) 

𝜎𝑚(𝜑) =
𝐹𝑝(𝜑)

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡𝑉𝐼 ∙ [(𝑅2 ∙ cos(𝜑) + 𝑅3) ∙ cos(𝜑)]
 (3.59) 

𝜎𝑡(𝜑) =
𝑝0 ∙ 𝜌𝑡(𝜑)

𝑡𝑉𝐼
− 𝜎𝑚(𝜑) ∙

𝜌𝑡(𝜑)

𝜌𝑚
 (3.60) 

Poloměr zaoblení 𝑅2 128 𝑚𝑚 

Poloměr zaoblení „vnitřního válce“ 𝑅3 512 𝑚𝑚 

Úhel 𝜑 〈0°; 63,61°〉 

𝑡𝑉𝐼 =
𝜎𝑅𝑒𝑑(𝜑=63,31°) ∙ 𝑘𝐷

𝑅𝑒
 (3.61) 
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Graf 6 Průběhy jednotlivých napětí v VI. části nádoby 

 

 

 

3.9 Stanovení tloušťky VII. Části nádoby – horní dno 

Poslední části nádoby je opět kulový vrchlík. Tentokrát je zatížen pouze vnitřním 

přetlakem. Tudíž i zde jsem mohl pozorovat, do jaké míry navýšil hydrostatický tlak maximální 

hodnotu napětí. Interval pro úhel 𝜑 jsem určil z geometrie: 𝜑 ∈  〈63,61°;  90°〉. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

𝜎𝑚(𝜑) 
𝜎𝑚(𝜑) 

𝐹𝑝(𝜑) 

Obrázek 17 Výpočetní schéma VII. části nádoby 
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3.9.1 Odvození rovnic pro výpočet tloušťky 

Stejně jako u první části, kulového vrchlíku spodního dna, i tady jsou meridiánový a tečný 

poloměr křivosti rovny poloměru zaoblení. Platí tedy rovnice (3.7). 

Tlaková síla: 

 

 Vnitřní síla: 

 

 Rovnice rovnováhy sil: 

 

 Meridiánové napětí po dosazení a úpravě: 

 

 Tečné napětí se po dosazení do Laplaceovy rovnice (3.1) a následném upravení vypočítá: 

 

Pro výpočet redukovaného napětí jsem použil hypotézu HMH. Po dosazení a následné 

úpravě jsem dostal následující výraz: 

 

3.9.2 Získané výsledky 

Z odvozených rovnic vyplývá, že jednotlivá napětí mají totožnou velikost na celém 

intervalu 𝜑.  

Pro jejich výpočet jsem použil hodnotu vnitřního přetlaku z Tab. 3. Hodnota poloměru 

zaoblení kulového vrchlíku 𝑅1 je zaznačena v Tab. 5. 

 

𝐹𝑝(𝜑) = 𝜋 ∙ 𝑅1
2 ∙ cos2(𝜑) ∙ 𝑝0 (3.62) 

𝐹𝜎𝑚(𝜑) = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡𝑉𝐼𝐼 ∙ 𝑅1 ∙ cos2(𝜑) ∙ 𝜎𝑚(𝜑) (3.63) 

𝐹𝜎𝑚(𝜑) = 𝐹𝑝(𝜑) (3.64) 

𝜎𝑚 =
𝜋 ∙ 𝑅1

2 ∙ cos2(𝜑) ∙ 𝑝0

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑡𝑉𝐼𝐼 ∙ 𝑅1 ∙ cos2(𝜑)
=

𝑅1 ∙ 𝑝0

2 ∙ 𝑡𝑉𝐼𝐼
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (3.65) 

𝜎𝑡 =
𝑝0 ∙ 𝜌𝑡

𝑡𝑉𝐼𝐼
− 𝜎𝑚 ∙

𝜌𝑡

𝜌𝑚
=

𝑅1 ∙ 𝑝0

2 ∙ 𝑡𝑉𝐼𝐼
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (3.66) 

𝜎𝑅𝑒𝑑 = √𝜎𝑚
2 + 𝜎𝑡

2 − 𝜎𝑚 ∙ 𝜎𝑡 =
𝑅1 ∙ 𝑝0

2 ∙ 𝑡𝑉𝐼𝐼
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 (3.67) 
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 Do Grafu 7 jsem vynesl jednotlivá napětí v závislosti na úhlu 𝜑. Jelikož jsou jednotlivá 

napětí stejně velká, jejich průběhy se navzájem překrývají. Hodnota maximálního 

redukovaného napětí na celém intervalu 𝜑 je tedy 𝜎𝑅𝑒𝑑 =  256 𝑀𝑃𝑎/𝑚𝑚. 

 Rozdíl maximálních hodnot redukovaných napětí mezi prvním a posledním úsekem činí 

10,25 𝑀𝑃𝑎/𝑚𝑚.  

 Minimální tloušťku posledního úseku jsem stanovil dle rovnice: 

  

Vyčíslením jsem dostal hodnotu 𝑡𝑉𝐼𝐼 =  3,14 𝑚𝑚, což je nepatrně menší hodnota než 

u první části nádoby. Zde se potvrdilo, že hydrostatický tlak téměř neovlivnil výsledné tloušťky 

nádoby. 

 

 

 

 

 

 

 

𝑡𝑉𝐼𝐼 =
𝜎𝑅𝑒𝑑 ∙ 𝑘𝐷

𝑅𝑒
 (3.68) 

Graf 7 Průběhy jednotlivých napětí v VII. části nádoby 
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3.10 Dílčí závěr a zhodnocení 

Výsledné tloušťky pro jednotlivé úseky den jsem zanesl do Tab. 10. Tloušťku den jsem 

zvolil s ohledem na nejvyšší vypočtenou hodnotu (6,47 𝑚𝑚). Jelikož se ale plechy vyrábějí 

v celočíselných tloušťkách, provedl jsem normalizaci na hodnotu 7 𝑚𝑚. 

Poněvadž jsou dna poměrně nízká, takto stanovená tloušťka nemusí vyhovět pozdější MKP 

analýze. Důvodem tohoto tvrzení je použitá teorie. Zvolená teorie zanedbává momenty, které 

vznikají na koncích (hranách) jednotlivých úseků. Tato absence momentů byla patrná 

v nenávaznosti jednotlivých napětí mezi úseky I – II (VI – VII).  

Tab. 10 Shrnutí vypočtených tlouštěk – dna nádoby 

Tloušťky jednotlivých úseků – dna nádoby 

Spodní dno 

I. část 3,27 𝑚𝑚 

II. část 6,47 𝑚𝑚 

Horní dno 

VI. část 6,28 𝑚𝑚 

VII. část 3,14 𝑚𝑚 

 

 Výsledné tloušťky u jednotlivých úseků válcového pláště se příliš neliší, viz Tab. 11. 

Z výpočtů vyplývá, že ideální tloušťka válcového pláště po normalizaci by měla být 2 𝑚𝑚. 

Tato hodnota tloušťky vyhovuje zjednodušenému uložení nádoby. Ve skutečnosti se na válcový 

plášť přivaří 4 nohy, které změní napjatost v místě svarových spojů. Z tohoto důvodu jsem sílu 

válcového pláště navýšil na 3 𝑚𝑚. 

Tab. 11 Shrnutí vypočtených tlouštěk - válcový plášť nádoby 

Tloušťky jednotlivých úseků – válcový plášť 

III. část 1,77 𝑚𝑚 

IV. část 1,76 𝑚𝑚 

V. část 1,71 𝑚𝑚 
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4 MKP analýza nádoby – zjednodušené uložení 

V této kapitole jsem provedl MKP analýzu na nádobě se zjednodušeným uložením. Na 

rozdíl od analytického řešení, u MKP analýzy jsem nezanedbával momenty, které vznikají na 

koncích (hranách) jednotlivých úseků. Mohl jsem tedy pozorovat, do jaké míry tyto momentové 

účinky ovlivní průběhy redukovaných napětí (HMH hypotéza) a zda nedojde k takovému 

navýšení napětí, že by navržené tloušťky nevyhověly. 

Metoda konečných prvků je jednou z metod numerického řešení. Tímto postupem se 

převádí hledané spojité funkce na konečný počet neznámých parametrů, pomocí nichž se 

hledané funkce přibližně aproximují. Tento postup se označuje jako diskretizace spojitého 

problému [8].  
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4.1 Výpočtový model 

Model jsem vytvářel v modeláři programu ANSYS Workbench. Cílem bylo udělat model 

tak, aby pozdější síť mohla být tvořena shellovými prvky. Z toho důvodu jsem rotací hran 

vytvořil pouze plochy, kterým jsem následně přiřadil patřičnou tloušťku a materiál. Použil jsem 

již zmiňovanou nerezovou ocel 1.4404, jejíž parametry jsou uvedeny v Tab. 2. 

 Jelikož nádoba splnila podmínky pro použití membránové teorie tenkostěnných nádob 

(kapitola 3), splnila tím zároveň podmínky pro použití symetrie. Výhodou symetrické úlohy je, 

že dojde k redukci elementů nutných k jejímu popisu. Tím se také výrazně zkrátí výpočetní čas, 

přičemž přesnost řešení zůstane zachována. 

 V případě nádoby jsem využil rovinnou symetrii. Model je symetrický dle roviny XY a YZ. 

Analýzu jsem tedy prováděl na čtvrtině nádoby. Tu můžete vidět na Obrázku 18, kde jsem 

barevně odlišil jednotlivé tloušťky nádoby. 

Obrázek 18 Vytvořený geometrický model – zjednodušené uložení 
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4.2 Síť 

Proces náhrady modelu konečnými prvky se nazývá síťování a výsledkem je konečno-

prvková síť. Aby výsledek konvergoval ke správnému řešení, musí být síť dostatečně hustá. 

Obecně tedy platí, čím větší je počet elementů, tím přesnější je taky řešení. Jak už jsem ale 

poznamenal, s narůstajícím počtem prvků roste i výpočetní čas. Proto je dobré zvolit takový 

počet prvků, který zajistí dostatečně přesné řešení [8].  

Již při tvorbě modelu jsem usiloval o použití shellových prvků, které v softwaru ANSYS 

nesou označení SHELL181. Tento typ prvků je vhodný pro analýzu tenkých až středně tlustých 

skořepinových modelů. Je to čtyřuzlový element s šesti stupni volnosti (posuvy v osách X, Y, 

Z a rotace kolem těchto os). Prvek může mít i tvar trojúhelníku, ale jeho použití se nedoporučuje 

[9].  

Tento typ prvku je vhodný pro analýzu v lineární oblasti chování materiálu. SHELL181 se 

také může využívat pro analýzu kompozitů nebo sendvičových konstrukcí [9].  

 

  

Obrázek 19 Geometrie prvku SHELL181 [9] 
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Při použití automatické sítě byly elementy příliš velké a docházelo by ke zkreslení 

výsledků. Proto jsem pro válcový plášť nastavil velikost elementů na hodnotu 10 𝑚𝑚 

a následně jsem využil funkci mapování. Tím jsem docílil rovnoměrné sítě po celém válcovém 

plášti nádoby. Dna jsem vysíťoval jemněji s velikostí prvků 6 ÷ 8 𝑚𝑚.  

 

  

Obrázek 20 Vytvořená síť na modelu nádoby 

Detailní pohled na síť válcového pláště 

Detailní pohled na síť dna nádoby 



~ 41 ~ 
 

4.3 Okrajové podmínky 

Nejprve jsem aplikoval geometrické okrajové podmínky. První podmínkou byla simulace 

zjednodušeného uložení, které jsem použil již při analytickém řešení a je patrné na Obrázku 8. 

Zde jsem zamezil pouze posuvu hrany v ose Y. Jelikož jsem analýzu prováděl pouze na čtvrtině 

nádoby, musel jsem navíc použít okrajové podmínky rovinné symetrie podle rovin XY a YZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uložení nádoby – zamezení posuvu v ose Y 

Rovinná symetrie dle XY 

Rovinná symetrie dle YZ 

Obrázek 21 Geometrické okrajové podmínky 
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 Dále jsem na vnitřní plochy nádoby zadal hydrostatický tlak. Pro jeho správnou funkci jsem 

musel vytvořit nový souřadný systém ve výšce hladiny směsi. Průběh hydrostatického tlaku 

můžete vidět na Obrázku 22. Pro kontrolu jsem provedl jednoduchý výpočet tlaku v nejnižším 

místě nádoby. Parametry hydrostatického tlaku jsou uvedeny v Tab. 3 a výška hladiny 𝐻1 je 

uvedena v Tab. 5. 

𝑝ℎ = 𝜌𝑆 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻1 (4.1) 

  

Hodnota hydrostatického tlaku na dně nádoby dle analytického výpočtu je 0,016 035 𝑀𝑃𝑎. 

Vygenerovaný tlak má ve stejném místě hodnotu o 0,000 001 𝑀𝑃𝑎 vyšší, což je zanedbatelný 

rozdíl. Hydrostatický tlak je tedy zadán správně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 22 Aplikace hydrostatického tlaku [MPa] 

Hydrostatický tlak ph  [𝑀𝑃𝑎] 

Hladina směsi 
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Následně jsem na všechny plochy nádoby aplikoval vnitřní přetlak. Že se jedná opravu 

o přetlak, naznačuje červená šipka na Obrázku 23, která směřuje ven z nádoby. 

 Do MKP analýzy jsem zahrnul i vlastní tíhu nádoby. Musel jsem tedy nastavit smysl 

a velikost gravitačního zrychlení. 

 

 

 

 

  

  

Obrázek 23 Definice gravitačního zrychlení (vlevo), aplikace vnitřního přetlaku (vpravo) 
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4.4 Získané výsledky a porovnání s analytickým výpočtem 

Nejprve jsem zkontroloval, jak a v jaké míře se nádoba deformuje. Jelikož jsem uvažoval 

lineární chování materiálu, deformace by neměly být příliš velké.  

 Na Obrázku 24 je zachycena 140𝑥 zvětšená celková deformace nádoby. Hodnoty 

deformací jsou podle předpokladů poměrně malé. Deformace na horním dnu nádoby jsou 

nepatrně vyšší než u dna spodního. Tento fakt je způsoben nesymetrický uložením nádoby. 

 

  

Obrázek 24 Celková deformace nádoby [mm] 
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4.4.1 Srovnání průběhů redukovaných napětí - I. část nádoby 

Na Obrázku 25 můžete vidět průběh redukovaného napětí v první části nádoby. Zda se 

jedná o správné výsledky, jsem posoudil při srovnání s analytickým výpočtem. Srovnání je 

zobrazeno v Grafu 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vidět, že z počátku se redukovaná napětí téměř překrývají, což naznačuje správnost 

výpočtů. Od úhlu 𝜑 = 17° se začne projevovat již zmiňovaný vliv momentových účinků. 

Nejmarkantnější rozdíl je patrný na konci prvního úseku. Napětí se zde liší o 72,15 𝑀𝑃𝑎. 

Obrázek 25 Rozložení redukovaného napětí na I. části nádoby [MPa] 

Graf 8 Srovnání průběhů redukovaných napětí - I. část nádoby 
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4.4.2 Srovnání průběhů redukovaných napětí - II. část nádoby 

Rozložení napětí na druhé části nádoby je patrné na Obrázku 26. Právě tato část je z celé 

nádoby nejvíce namáhána. Maximální napětí zde dosahuje hodnoty 150,93 𝑀𝑃𝑎.  

 

 Avšak, jak je patrné z grafu, průběh napětí vůbec neodpovídá analytickému výpočtu. Zde 

se nejvíce projevil vliv momentových účinků, který kompletně ovlivnil celou II. část nádoby. 

S tímto faktem jsem počítal již při návrhu tlouštěk nádoby zvýšenou bezpečností.  

Graf 9 Srovnání průběhů redukovaných napětí - II. část nádoby 

Obrázek 26 Rozložení redukovaného napětí na II. části nádoby [MPa] 
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4.4.3 Srovnání průběhů redukovaných napětí - III. část nádoby 

Třetí část nádoby již představuje válcový plášť. Zde napětí nedosahuje takových hodnot 

jako u dna nádoby. Přesto je tato část nejvíce zatíženým segmentem válcového pláště, kde 

redukované napětí dosahuje hodnoty až 78,23 𝑀𝑃𝑎.  

 Průběh napětí získaný pomocí MKP je zpočátku velmi odlišný. Oblast prvních 27 𝑚𝑚 je 

ovlivněna tloušťkou válcového pláště. Tento úsek je ještě součástí dna a proto má tloušťku 

7 𝑚𝑚. Nabízelo by se tento úsek počítat individuálně, ale kvůli přímému kontaktu s válcovým 

pláštěm nádoby, je tato oblast velmi ovlivněna momentovými účinky. Výsledky by tudíž vůbec 

nesouhlasily.  Tento přechod je však nebezpečný z důvodu koncentrace napětí. Více se tomuto 

problému budu věnovat v závěru této kapitoly.  

 

Graf 10 Srovnání průběhů redukovaných napětí - III. část nádoby 

Obrázek 27 Rozložení redukovaného napětí na III. části nádoby [MPa] 
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4.4.4 Srovnání průběhů redukovaných napětí - IV. část nádoby 

Na následující části je patrný pokles redukovaného napětí v závislosti na změně 

hydrostatického tlaku. Maximální napětí je v místě uložení nádoby a má hodnotu 76,09 𝑀𝑃𝑎. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na prvních 100 𝑚𝑚 výšky válcového pláště je vidět mírná odchylka (0,4 𝑀𝑃𝑎) od 

redukovaného napětí získaného analytickým řešením. Ta je způsobena vlivem vlastní tíhy 

nádoby, která je právě v tomto místě nejmarkantnější. Po této výchylce se však napětí dokonale 

překrývají. 

Graf 11 Srovnání průběhů redukovaných napětí - IV. část nádoby 

Obrázek 28 Rozložení redukovaného napětí na IV. části nádoby [MPa] 
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4.4.5 Srovnání průběhů redukovaných napětí - V. část nádoby 

Poslední část válcového pláště nádoby je zatěžována pouze vnitřním přetlakem. 

Obrázek 29 může být lehce matoucí. Maximální napětí o hodnotě 75,87 𝑀𝑃𝑎 je pouze lokální 

a nepůsobí v celé červeně zbarvené oblasti. Lepší pohled na průběh napětí poskytuje Graf 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpočátku jsou obě napětí konstantní, jelikož je plášť zatěžován pouze vnitřním přetlakem. 

Opět je zde patrné dokonalé překrytí s analytickým řešením. Od 212 𝑚𝑚 výšky úseku se však 

opět začnou na průběhu redukovaného napětí dle MKP projevovat momentové účinky. 

Posledních 27 mm pátého segmentu má opět tloušťku dna (7 mm) a proto zde došlo 

k podstatnému poklesu napětí.  

Graf 12 Srovnání průběhů redukovaných napětí - V. část nádoby 

Obrázek 29 Rozložení redukovaného napětí na V. části nádoby [MPa] 
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4.4.6 Srovnání průběhů redukovaných napětí - VI. část nádoby 

Vrchní dno nádoby je zatíženo pouze vnitřním přetlakem, proto je zde menší maximální 

napětí než u dna spodního. Jeho hodnota je 144,81 𝑀𝑃𝑎. Rozdíl mezi maximálními napětími 

druhé a šesté části nádoby činí necelých 7 𝑀𝑃𝑎.  

 

 

 

 

 

Tak jako u druhého segmentu i zde je celý průběh redukovaného napětí ovlivněn 

momentovými účinky. Proto se redukované napětí získané analytickým výpočtem vůbec 

neshoduje s výsledky MKP analýzy. 

Graf 13 Srovnání průběhů redukovaných napětí - VI. část nádoby 

Obrázek 30 Rozložení redukovaného napětí na VI. části nádoby [MPa] 



~ 51 ~ 
 

4.4.7 Srovnání průběhů redukovaných napětí - VII. část nádoby 

Poslední částí nádoby je kulový vrchlík zatížen vnitřním přetlakem. Největší redukované 

napětí se nachází na přechodové hraně mezi šestým a sedmým segmentem nádoby. Jeho 

hodnota je 105,74 𝑀𝑃𝑎. 

 

 

 

 Zpočátku je opět patrný vliv momentových účinků tak jako tomu bylo u první části nádoby. 

Od úhlu 𝜑 = 73° se ale průběh uklidní a napětí se postupně začnou scházet až do úplného 

překrytí.   

Obrázek 31 Rozložení redukovaného napětí na VII. části nádoby [MPa] 

Graf 14 Srovnání průběhů redukovaných napětí - VII. část nádoby 
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4.5 Dílčí závěr a zhodnocení 

Jak vyplynulo z porovnání jednotlivých úseků, vyskytlo se zde několik navýšení 

redukovaných napětí. Tyto navýšení snížily bezpečnosti jednotlivých částí nádoby, proto jsem 

provedl jednoduchou kontrolu pro každý segment nádoby. Bezpečnosti jsem počítal dle vzorce: 

𝑘 =
𝑅𝑒

𝜎𝑚𝑎𝑥
 (4.2) 

 

Tab. 12 Bezpečnosti jednotlivých částí po provedení MKP analýzy – zjednodušené uložení 

Spodní dno nádoby 

Část nádoby Bezpečnost 𝑘 

I. 2,0 

II. 1,5 

Horní dno nádoby 

Část nádoby Bezpečnost 𝑘 

VI. 1,5  

VII. 2,1 

Válcový plášť nádoby 

Část nádoby Bezpečnost 𝑘 

III. 2,8 

IV. 2,9 

V. 2,9 

 

Jak je patrné z tabulky, bezpečnost u den nádoby se z navrhovaných 2,7 zmenšila u 

anuloidových částí až na hodnotu 1,5. Je vidět, že výpočet takto nízkých den membránovou 

teorií tenkostěnných nádob není příliš přesný. Avšak výsledná bezpečnost 1,5 je optimální pro 

bezpečné používání nádoby. 

Naopak, bezpečnost válcového pláště je v tuto chvíli poměrně vysoká. V následující 

kapitole by však mělo dojít k poklesu bezpečnosti na III. části nádoby, kde jsou přivařeny nohy 

nádoby. 

Přechod mezi dny a válcovým pláštěm je velmi problematický. Díky skokovému přechodu 

mezi jednotlivými tloušťkami zde bude docházet ke koncentraci napětí. Což znamená, že se 

zde několikanásobně zvýší napětí. S největší pravděpodobností by zde došlo k poruše nádoby 

již při jejím zkoušení. Proto se tento nežádoucí skokový přechod musí konstrukčně upravit.  
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Jednou z možností je přivařit dno nádoby k plášti vnitřním koutovým svarem. Ten by se 

následně vybrousil na maximální poloměr zaoblení. Na Obrázku 32 je zobrazen návrh 

provedení tohoto svaru. 

 

 

 

 

Druhou možností je zkosení vnitřní hrany dna nádoby. Tím by se vytvořil hladký přechod 

mezi jednotlivými tloušťkami. Návrh toho konstrukčního řešení je patrný na Obrázku 33. 

 

 

  

Dno nádoby 
Válcový plášť nádoby 

Obrázek 32 Úprava skokového přechodu - vydutý koutový svar 

Dno nádoby 
Válcový plášť nádoby 

Obrázek 33 Úprava skokového přechodu – zkosení vnitřní hrany dna nádoby 
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5 MKP analýza nádoby – skutečné uložení 

V této kapitole jsem se věnoval skutečnému uložení nádoby a jeho vlivu na navržené 

tloušťky válcového pláště. Jak bylo patrné z tabulky bezpečností, s navýšením napětí na 

válcovém plášti nádoby jsem počítal.  

 Pro výpočet jsem použil jiný typ nohou, než bylo vidět na úvodních obrázcích nádoby. 

Původní nohy měly základ tvořený masivním L-profilem 𝐿 100 × 100 × 10, na který se 

následně přivařil plech o tloušťce 5 𝑚𝑚. Celek tvořil nohu trojúhelníkového profilu.  

Tento typ nohy jsem nahradil jednoduchým U-profilem 𝑈65. Tuto náhradu jsem si mohl 

dovolit, jelikož celková hmotnost nádoby bude menší než u původního návrhu.  

  

Hrany, které budou přivařeny 

k plášti nádoby 

Hrany, které budou 

přivařeny k plášti 

nádoby 

 

Obrázek 35 Noha trojúhelníkového tvaru – původní návrh 

Obrázek 34 Noha tvořená U-profilem – nynější návrh 



~ 55 ~ 
 

5.1 Výpočtový model 

Model skutečného uložení nádoby jsem opět vytvářel v programu ANSYS Workbench.  

I zde jsem model přizpůsobil pro pozdější využití SHELL prvků. Proto jsem model vytvořil 

pouze pomocí „ploch“. Těmto plochám jsem následně přiřadil patřičnou tloušťku a materiál.  

Nohy jsou rozmístěné symetricky a ovlivní pouze oblast v jejich bezprostřední blízkosti. 

Z toho důvodu jsem i zde mohl využít rovinnou symetrii dle rovin XY a YZ. MKP analýzu 

jsem tedy prováděl pouze na čtvrtině nádoby. 

 

  

Obrázek 36 Vytvořený geometrický model – skutečné uložení 
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5.2 Síť 

I v tomto případě při použití automatické sítě byly elementy příliš velké. Proto jsem zvolil 

maximální velikost elementů 10 𝑚𝑚. Dna nádoby jsem vysíťoval jemněji s velikostí prvků 

6 mm. Ještě jemnější síť jsem použil na předem připravenou část válcového pláště, kde dochází 

ke kontaktu nohy s válcovým pláštěm. Zde jsem zvolil velikost elementu 2 𝑚𝑚. Nohu v místě 

kontaktu jsem taktéž vysíťoval elementy o velikosti 2 𝑚𝑚. 

Tak jak jsem již psal ve tvorbě modelu, k síťování jsem využil shellové prvky, které 

v programu ANSYS Workbench nesou označení SHELL181. Podrobnější informace o tomto 

typu prvků jsou uvedeny v kapitole 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Obrázek 37 Vytvořená síť na modelu nádoby 

Detailní pohled na síť válcového pláště 

Detailní pohled na síť kontaktu nohy 

s válcovým pláštěm 

Detailní pohled na síť nohy nádoby 
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5.3 Okrajové podmínky 

Nejprve jsem aplikoval geometrické okrajové podmínky. Tak jako u zjednodušeného 

uložení jsem musel použít okrajové podmínky rovinné symetrie dle rovin XY a YZ. Poté jsem 

aplikoval vetknutí na spodní hrany nohy. Simuloval jsem tak přivaření nohy k rámu, který 

nebylo nutno modelovat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Rovinná symetrie dle YZ 

Vetknutí spodních hran nohy 

Rovinná symetrie dle XY 

Obrázek 38 Geometrické okrajové podmínky 
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 Další okrajovou podmínkou byla aplikace hydrostatického tlaku na vnitřní plochy nádoby. 

Jeho rozložení je zobrazeno na obrázku níže. Maximální hodnota tlaku na dně nádoby je stejná 

jako u nádoby se zjednodušeným uložením.  

Parametry pro definici hydrostatického tlaku jsou uvedeny v Tab. 3.  

  

Obrázek 39 Aplikace hydrostatického tlaku [MPa] 

Hladina směsi 
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Jako poslední jsem aplikoval vnitřní přetlak a definoval jsem směr a velikost gravitačního 

zrychlení. Obě tyto okrajové podmínky jsou patrné na Obrázku 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 40 Aplikace vnitřního přetlaku (vlevo), definice gravitačního zrychlení (vpravo) 
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5.4 Definice kontaktu 

Kontakt se používá v případě výskytu dvou různých objektů (ploch, těles a čar), které se 

vzájemně dotýkají. ANSYS Workbench nabízí několik typů kontaktů. Já jsem využil kontakt 

typu Bonded. Jak už název napovídá, tento typ kontaktu by měl nejlépe simulovat svarový spoj.  

Kontakt jsem definoval pomocí Multi-Point constraint (dále jen MPC). MPC je přímá a 

efektivní cesta, jak spojit kontaktní plochy, které jsou svařené. Tento typ formulace vnitřně 

přidá vazbové rovnice, které svážou posuvy mezi styčnými hraničními uzly [9].  

Jak je patrné z obrázku, svarový spoj mezi válcovým pláštěm a nohou jsem neuvažoval po 

celé stykové ploše těchto dvou těles. Jelikož mým návrhem došlo k poklesu celkové hmotnosti 

nádoby (viz kapitola 6), takto dlouhý svar již není potřebný. Pro výpočet jsem tedy uvažoval 

svar o délce 150 𝑚𝑚.  

 

Obrázek 42 Aplikace Bonded kontaktu pomocí formulace MPC 

 

Obrázek 41 Kontaktní dvojice s viditelnými hraničními uzly [9] 
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5.5 Získané výsledky 

Tak jako v případě zjednodušeného uložení i zde jsem nejprve zkontroloval, jak a v jaké 

míře se nádoba deformuje. Opět by velikost deformace neměla být příliš výrazná oproti 

rozměrům nádoby.  

Na Obrázku 43 je zachycena 150 × zvětšená absolutní deformace nádoby. Je vidět, že 

nádoba se deformuje podobným stylem jako u zjednodušeného uložení. Rozdíl je samozřejmě 

vidět v oblasti kontaktu nohy s válcovým pláštěm nádoby. V okolí tohoto styku se nádoba téměř 

nedeformuje. Maximální deformace zde dosahuje hodnoty 0,93 𝑚𝑚, což je poměrně 

zanedbatelná hodnota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 43 Absolutní deformace nádoby - skutečné uložení [mm] 
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Detailní pohled kontaktní oblast nohy 

a válcového pláště nádoby 

Ovlivněná oblast nad nohou (vlevo), napětí na 

neovlivněné části pláště nádoby (vpravo) 

Obrázek 44 Rozložení redukovaného napětí na nádobě se skutečným uložením [MPa] 
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5.6 Dílčí závěr a zhodnocení 

V této kapitole jsem sledoval, do jaké míry ovlivní skutečné uložení rozložení napětí na 

plášti nádoby. Jak je patrné z Obrázku 44 maximální napětí zde dosáhlo hodnoty přibližně 

115,68 𝑀𝑃𝑎. To je o 37,45 𝑀𝑃𝑎 více než u zjednodušeného uložení nádoby. Jelikož 

u zjednodušeného uložení nádoby byla bezpečnost válcového pláště 𝑘 = 2,8, toto navýšení by 

nemělo ohrozit navrženou tloušťku válcového pláště.  

Minimální bezpečnost na válcovém plášti bude tedy v místě výskytu právě tohoto 

maximálního napětí. Vypočtenou bezpečnost dle vzorce (4.2) jsem zaznamenal do tabulky níže. 

Tab. 13 Skutečná minimální bezpečnost válcového pláště 

Část nádoby Minimální bezpečnost 𝑘 

Válcový plášť 1,9 

 

Navržená tloušťka pláště by tedy měla s dostatečnou bezpečností přenést navýšení napětí 

od skutečného uložení nádoby. 
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6 Porovnání nádob 

V této kapitole jsem zjišťoval, který z návrhů nádoby je příznivější. Porovnával jsem tedy 

mnou navrženou nádobu z nerezové oceli a původní návrh z oceli konstrukční. 

 Nejprve jsem porovnal hmotnosti nádob. Ty jsem zjistil vymodelování nádob v programu 

Inventor Professional 2015 a následným přiřazením patřičného materiálu.  

Jak je patrné z obrázku, navržená nádoba z nerezové oceli je o více než 200 𝑘𝑔 lehčí. Za 

tento fakt můžou přídavky na korozi a také lehce předimenzovaný válcový plášť nádoby. 

 Abych zjistil, zda mnou navržená nádoba bude i finančně příznivější, provedl jsem velmi 

jednoduché srovnání založené na datech z Tab. 14. Uvedené ceny mi poskytla firma m-tec CZ. 

Tab. 14 Ceny jednotlivých položek na výrobu nádoby 

 

Do celkové ceny nádoby z konstrukční oceli jsem kromě nákladů na materiál zahrnul také 

náklady na vnitřní nátěr a na jeho aplikaci. Nádoba by bez těchto úprav nebyla schopna delšího 

a bezpečného provozu. Nerezová nádoba povrchové úpravy nevyžaduje, a proto jsou náklady 

na výrobu složeny pouze z nákladů na materiál. Toto porovnání je zachyceno v Grafu 15. 

Ceny jednotlivých položek 

Materiál Cena 

Konstrukční ocel 1.0038 25 𝐾č/𝑘𝑔 

Nerezová ocel 1.4404 50 𝐾č/𝑘𝑔 

Vnitřní nátěr (epoxidová barva Permacor) 570 𝐾č/𝑚2 

Aplikace vnitřního nátěru 350 𝐾č/ℎ𝑜𝑑 

Obrázek 45 Hmotnosti jednotlivých návrhů nádoby 

 

Hmotnost nádoby z nerezové oceli 

Hmotnost nádoby z konstrukční oceli 
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Graf 15 Porovnání nákladů na výrobu nádoby 

 

 Varianta nádoby z nerezové oceli je tedy v tomto jednoduchém srovnání o 6 208 𝐾č 

levnější. Tato varianta je nejen úspornější, ale také spolehlivější a při správném zacházení 

dokáže plnit svoji funkci takřka neomezeně.   
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7 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout tloušťku dna a válcového pláště nádoby. Pro 

návrh jsem použil nerezovou ocel, která má oproti původní konstrukční oceli určité výhody. 

Návrh tlouštěk jsem provedl pomocí analytického výpočtu. Po stanovení tlouštěk jsem 

porovnával výsledky analytického výpočtu a MKP analýzy pro zjednodušené uložení nádoby. 

Tímto srovnáním výsledků jsem mohl zjistit, zda jsem při návrhu postupoval správně. Na závěr 

jsem se zabýval skutečným uložením nádoby a jeho vlivem na průběh napětí po válcovém 

plášti.  

Ze získaných výsledků lze tedy říci, že navržené tloušťky dna i pláště nádoby jsou 

vyhovující. Avšak jak bylo patrné při srovnání redukovaných napětí u zjednodušeného uložení 

nádoby, membránová teorie tenkostěnných nádob není vhodný nástroj k popisu takto nízkých 

den nádoby. 

Nádoba z nerezové oceli je o více než 200 𝑘𝑔 lehčí oproti původní nádobě z konstrukční 

oceli. Díky tomuto odlehčení nádoby nebudou zapotřebí původní nohy tvořené svařencem, ale 

mohou se využít nohy jednodušší konstrukce. Mezi další výhody nerezové nádoby patří její 

stoprocentní spolehlivost, jelikož ochranu proti korozi zde nezaručuje pouze vnitřní nátěr, jako 

je tomu u původního návrhu. Na závěr bych ještě apeloval na výrobní náklady nádoby 

z nerezové oceli, díky kterým bude výroba pro podnik finančně příznivější.  

 Díky této práci jsem si mohl ověřit své znalosti z předmětu Pružnost a pevnost na poměrně 

složitějším a hlavně reálném problému. Zdokonalil jsem se také v používání softwaru ANSYS 

Workbench, pomocí kterého jsem prováděl MKP analýzy. Jelikož jsem porovnával výsledky 

analytického výpočtu s MKP analýzou, měl jsem možnost pozorovat nedostatky membránové 

teorie tenkostěnných nádob. Proto byla práce zajímavější a poučnější. 
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