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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Hajdík P. Úprava pohonu sušící pece za účelem zabránění šíření trhlin - bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechaniky,  

2015, 48s. Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá úpravou pohonu sušící pece za účelem zabránění šíření 

trhlin. V úvodu práce popisuje problémy ohledně konstrukčních vrubů, vzniku a šíření trhlin 

a základní informace o únavě materiálu. V hlavní části se práce zabývá tvorbou CAD modelu 

dané sušicí pece a její úpravou pro použití metody konečných prvků ve výpočetním softwaru 

ANSYS Workbench 15.0. Závěr práce se pak věnuje úpravám součásti pece, na které se 

objevuje kritické místo. Na dvou z těchto úprav jsou provedeny výpočty a je zde srovnání 

poklesu napětí v kritickém místě při využití dané úpravy. 

 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS 

Hajdík P. Adjustment of the Kiln for Elimenitation of the Crack Propagation - bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Mechanics, 48 p. Thesis head: Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. 

 

This bachelor thesis is concerned with adjustment of the kilns propultion in order to 

eliminate the cracks. The introduction describes issues of construction notches, origin and 

spreading of the cracks and basic information on weariness of material. In the main part the 

thesis is concerned with tha making of CAD model of said kiln and its alterations for use of 

metod of final elements in computing software ANSYS Workbench 15.0. The conclusion is 

dedicated to modifications to component of the kiln, on which the critical part is discovered. 

On two of these adjustments are conducted calculations  and there is also comparison of 

decrese of stress in the critical point in case of application of given modification. 
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Seznam použitých značek a symbolů 

Značení Popis veličiny Jednotka 

A Práce vnějších sil působící na těleso J 

𝐶𝜎 Bezrozměrný gradient napětí - 

E Modul pružnosti v tahu MPa 

𝐺𝐼 Hnací síla trhliny pro mód I. MN/m 

𝐺𝐼𝐼 Hnací síla trhliny pro mód II. MN/m 

𝐺𝐼𝐼𝐼 Hnací síla trhliny pro mód III. MN/m 

𝐾𝐼 Faktor intenzity napětí pro mód I. 𝑀𝑃𝑎√𝑚 

𝐾𝐼𝐼 Faktor intenzity napětí pro mód II. 𝑀𝑃𝑎√𝑚 

𝐾𝐼𝐼𝐼 Faktor intenzity napětí pro mód III. 𝑀𝑃𝑎√𝑚 

𝐾𝐶  Lomová houževnatost 𝑀𝑃𝑎√𝑚 

R Odpor tělesa proti šíření trhliny - 

RD Rovinná deformace - 

RN Rovinná napjatost - 

U Deformační elastická energie tělesa J 

𝑊𝑐 Celková energie tělesa J 

𝑊𝛾 Potencionální energie trhliny J 
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c Poloviční velikost defektu mm 

g Gravitační síla 𝑚/𝑠2 

�́� Převracená hodnota gravitační síly 𝑚/𝑠2 

𝑔𝑥 x-ová složka gravitační síly 𝑚/𝑠2 

𝑔�́� x-ová složka převracené gravitační síly 𝑚/𝑠2 

𝑔𝑦 y-nová složka gravitační síly 𝑚/𝑠2 

𝑔�́� y-nová složka převracené gravitační síly 𝑚/𝑠2 

l Délka trhliny mm 

𝑙𝑐 Kritická délka trhliny mm 

   

𝛼𝑡 Teoretický součinitel koncentrace napětí - 

𝜇 Poisonovo číslo - 

𝜋 Ludolfovo číslo - 

𝜌 Poloměr zaoblení čela trhliny mm 

𝜎 Napětí v tahu MPa 

𝜎𝑚𝑎𝑥 Maximální napětí MPa 

𝜎𝑛 Střední napětí MPa 

𝜎𝑥 Napětí v ose x MPa 
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𝜎𝑦 Napětí v ose y MPa 

𝜎𝑧 Napětí v ose z MPa 

𝜒𝜎 Poměrný gradient napětí  - 
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1. Úvod  

První zmínky o pecích nalezneme už u primitivních 

národů, kdy byly využívány pro výrobu nádob na semena 

a sklizené potraviny, nebo jako nádoby pro přepravu 

vody. Tyto první pece byly jen vykopané díry v zemi, 

kde byly nádoby z hlíny položeny a přikryty hořlavým 

materiálem. [1.] 

 

Postupem času se přicházelo na nedokonalost pecí 

vyplývající z uložení paliva na povrchu. Díky tomuto 

objevu se pece měnily. Jedna z hlavních změn bylo 

umístění paliva do spodní části pece a vytvoření 

systému odvodu spalin. Historické zmínky o těchto 

pecích se datují kolem roku 6000 před naším 

letopočtem díky nálezům v Yarim Tepe v Iráku. [1.] 

 

Jak plynul čas, tak se přicházelo na nové technologie. Účinnější spalování a to se  

také projevilo na zdokonalování pecí např. tvaru, použitého paliva, atd. V dnešní době se  

již pece převážně nevyužívají pro výrobu hliněných nádob, ale pro výrobu různých materiálů 

od železa, oceli, přes různé plasty, sklo až po potravinářský a zemědělský průmysl.  

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.1 Jámová pec [1.] 

Obr. 1.2 Úlová pec [1.] 

Obr. 1.3 Ukázka pecí (Vysoká pec, Pec na výrobu skla) [3, 4.] 
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Má práce se zabývá určitým typem pecí a to sušicími pecemi. Ty se dělí podle použití na: 

Pece pro ztvrdnutí předmětu - například pece  

na výrobu keramiky, skla, cihel atd. Tyto pece pracují  

na principu, kdy za vysokých teplot dojde k malému 

roztavení částic, které se spojí a vytvoří jednotnou hmotu. 

[2.] 

 

 

Rotační pece - pro výrobu sypkých materiálů např. cementu, 

vápna, hnojiva atd. Tyto pece pracují na principu, kdy do válcové 

nádoby s mírným horizontálním nakloněním, otáčející se kolem své 

osy, přivádíme z horní části materiál a z dolní části proudí horký 

plyn, který nám tento materiál zahřívá. Díky tomu vzniká sypký 

materiál (viz. Obr. 1.5). [2.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1.3 Keramická pec [5.] 

Obr. 1.4 Rotační pec [6.] 

Obr. 1.5 Schéma rotační pece [7.] 
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2. Vliv konstrukčních vrubů na napěťově – deformační stav 

strojních součástí, vznik a šíření trhlin  

 

Konstrukční vruby neboli koncentrátory napětí a deformace jsou místa na součásti,  

jako jsou díry, drážky, vybrání, zaoblení, atd. Tyto vruby jsou důležité pro funkčnost 

součásti. Jejich přítomnost však v součásti zvyšuje napětí (toto zvýšení se vyjadřuje 

součinitelem koncentrace napětí) a deformaci (to díky nelineárnímu vztahu mezi napětím  

a přetvořením), také mění napjatost a součinitel koncentrace a to vše ve svém okolí. Těmito 

nárůsty a změnami dochází ke vzniku únavových trhlin. Podobný vliv jako konstrukční 

vruby mají i defekty materiálu. [8.] 

 Defekty materiálu (strukturní vruby) jsou např.: 

 vměstky 

 strukturální vruby (nedokonalost materiálu) 

 trhliny 

 dutiny 

 bubliny 

 

Tyto defekty nahradíme a počítáme s nimi  

jako s konstrukčními vruby. Náhradou  

je jednoduchý geometrický tvar jako kružnice, 

elipsa, atd. [8.] 

 

 

 

  

Obr. 2.1 Náhrada materiálové vady 
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Na obr. 2.2 je ukázáno porovnání účinku konstrukčního a strukturního vrubu v poli 

napětí od vlastních sil a napětí I. druhu.  

 

 

V  případě za a) si lze všimnout, že u konstrukčního vrubu je kritické napětí 

konstantní v čase. K porušení dojde tehdy, pokud vnější síla a vlastní napětí překročí  

tuto kritickou hodnotu. V případě za b) vidíme, že u strukturního vrubu dojde k poruše tehdy, 

když v důsledku tohoto vrubu poklesne kritické napětí pod nominální napětí součásti. 

Obrázek c) ukazuje hodnotu kritického napětí, která je funkcí času. [8.] 

2.1   Průběh napětí a změna mechanických vlastností v čase  

 

Obr. 2.3 Průběh napětí v čase [9.] 

 

 

Obr. 2.2 schéma porovnání účinku [8.] 
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Z obrázku 2.3 vidíme, že průběh napětí v čase se mění. Jeho maximální hodnota  

je v místě, kde vrub končí. Tomuto místu se říká kořen vrubu. Dále můžeme pozorovat,  

že napětí exponenciálně klesá. Dále lze pozorovat, že u tenkých desek úloha spadá do 

rovinné napjatosti a tedy 𝜎𝑧 = 0. U tlustých desek je úloha v oblasti rovinné deformace a 

pro 𝜎𝑧 odvozen vzorec. [8, 9, 10.] 

 

Změna napětí příčinou vrubu je v oblasti elastických napětí definovaná  

jako teoreticky součinitel koncentrace napětí 𝜶𝒕. [8, 9, 10.] 

 𝛼𝑡 =
𝜎𝑚𝑎𝑥

𝜎𝑛
 (2.1) 

Protože na velikost tohoto součinitele má největší vliv poloměr zakřivení  

kořene 𝜌 a hloubka h, můžeme pak tento součinitel vyjádřit jako funkci (h, 𝜌). [8, 9, 10] 

 𝛼𝑡 = 𝑓(ℎ/𝜌) (2.2) 

Součinitel koncentrace napětí pro poruchu eliptického tvaru je: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑛 ∙ 𝛼𝑡 = 𝜎𝑛 ∙ (1 + 2 ∙ √
𝑐

𝜌
) 

c = poloviční velikost defektu 

𝜌 = poloměr zaoblení čela trhliny 
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2.2  Zákon poklesu  

Čím vyšší je napětí 𝜎𝑚𝑎𝑥 v kořenu vrubu tím rychleji klesá špička napětí  

ve vzdálenosti od vrcholu. Tento pokles lze zaznamenat pomocí poměrného gradientu napětí 

𝝌𝝈 a bezrozměrného gradientu napětí  𝑪𝝈. Obě veličiny nám ukazují sklon (velikost klesání 

napětí) pomocí tečny (Obr. 2.3). 𝜒𝜎 nám ukazuje daný pokles a 𝐶𝜎 nám pak slouží po 

jednodušší porovnávání s ostatními napětími. [8, 10] 

 

 
𝜒𝜎 =

1

𝜎𝑚𝑎𝑥
∙ |

𝑑𝜎

𝑑𝑥
| (2.3) 

 𝐶𝜎 = 𝜌 ∙ 𝜒𝜎 (2.4) 

   

 

 

 

  

Obr. 2.3 Záznam poklesu [10.] 
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2.3   Trhliny 

Trhlina v tělese je vrub s maximálně ostrým kořenem. [9, 10] 

Zatěžovací módy trhlin: 

I. Tahový mód 

 Vnější síla působí kolmo na rovinu lomu 

 

 

 

 

II. Smykový mód 

 Vnější síla působí ve stejném směru jako směr šíření trhliny 

 

 

 

 

III. Střihový mód 

 Vnější síla působí ve směru rovnoběžném s čelem trhliny 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Tahový mód [9, 10] 

Obr. 2.5 Smykový mód [9, 10] 

Obr. 2.6 Střihový mód [9, 10] 
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2.4  Faktor intenzity napětí  

Pomocí něj můžeme určit konečné napětí 

bezprostředně v okolí trhliny. Je definován pro tři 

zatěžovací módy trhlin. Při složitějších případech 

se používá princip superpozice. Značíme ho 

velkým písmenem K s dolním indexem, který 

určuje mód trhliny (I - tahový mód, II – smykový 

mód, III – střihový mód).  Nejhorší z těchto módu 

je mód I. Z obrázku 2.7 můžeme potom určit 

posunutí u, v a také napětí v ose x, y, z. Další úpravou těchto 5 rovnic získáme vztah pro 

výpočet intenzity napětí pro první mód (2.5). U módu dva a tři postupujeme podobným 

způsobem. Této metodě získání faktoru intenzity napětí se říká metoda přímá.  

[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 

 𝐾𝐼 = 𝜎 ∙ √𝜋 ∙ 𝑙 (2.5) 

 𝐾𝐼𝐼 = 𝜏 ∙ √𝜋 ∙ 𝑙 (2.6) 

 𝐾𝐼𝐼𝐼 = 𝜏 ∙ √𝜋 ∙ 𝑙 (2.7) 

Druhá metoda jak získat faktor intenzity napětí je metoda energetická. Je založena 

na přístupu reakce mezi hnací silou trhliny a faktorem intenzity napětí. 

 𝐺𝐼 =
𝐾𝐼

2

�̅�
 (2.8) 

 𝐺𝐼𝐼 =
𝐾𝐼𝐼

2

�̅�
 (2.9) 

 
𝐺𝐼𝐼𝐼 =

𝐾𝐼𝐼𝐼
2

2 ∙
�̅�

(1 + 𝜇)

 
(2.10) 

Obr. 2.7 Význam vzdálenosti r [10.] 
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Pro rovinou napjatost �̅� = 𝐸 (2.11) 

Pro rovinou deformaci �̅� =
𝐸

1 − 𝜇2
 (2.12) 

 

2.5   Hnací síla trhliny 

Je to vlastně práce, která je vyvozena od působení vnějších sil, nebo od uvolněné 

deformační energie od zatížení. Pokud je těleso s trhlinou zatíženo, vytváří se v okolí trhliny 

potenciál k dalšímu šíření. Proti šíření trhliny působí odpor materiálu. Pokud je tento odpor 

menší než rychlost, bude se trhlina šířit dál. Pokud ale rychlost šířeni trhliny je menší  

než odpor materiálů, trhlina se už nešíří a součást může pracovat ve své činnosti dál. 

Rychlost šíření trhliny se dá ovlivnit například odlehčením součásti. Definice tedy plyne 

z energetické bilance s trhlinou. [ 10, 11, 12, 13, 14] 

 

𝑊𝑐 = −𝐴 + 𝑈 + 𝑊𝛾 

 

(2.13) 

 

𝑑

𝑑𝑎
(𝐴 − 𝑈) =

𝑑𝑊𝛾

𝑑𝑎
 

 

(2.14) 

 

 

Podmínka stability 𝐺 = 𝑅 (2.15) 

 

  

Hnací síla trhliny (G) Odpor tělesa proti šíření (R) 
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2.6   Plastická zóna v čele trhliny 

Před čelem trhliny se nachází plastická zóna  

a pro každý mód má jiný tvar (Obr. 2.9).  

Tyto oblasti jsou odvozeny vztahu z Mohrovy kružnice 

a obsahují nějakou podmínku plasticity (např. HMH).  

V oblasti dochází vlivem plastické deformace 

k vychýlení od přímky (elastické). (viz. Obr.2.8)  

[8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 

 

 

2.7   Lomová houževnatost 

Pokud trhlina dosáhne kritické délky (po překročení dané délky těleso praskne), pak 

součinitel intenzity napětí dosáhne své kritické hodnoty. Této kritické hodnotě se říká 

Lomová houževnatost. Lomová houževnatost se zjišťuje pomocí zkoušek. [8.] 

 𝐾𝐶 = 𝜎 ∙ √𝜋 ∙ 𝑙𝑐 (2.16) 

 

Obr. 2.9 Tvary plastických zón pro jednotlivé módy [6.] 

Obr. 2.8 Vliv plastické deformace 
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2.8   Únava materiálu 

Příčinou je vyčerpání plastických 

vlastností v mikro objemu, což v dané oblasti 

změní mechanické vlastnosti. Díky změně se 

začnou objevovat mikrotrhliny. Ty se buď 

zastaví o hranice zrn, nebo se spojují a vytváří 

pak tzv. magistrální trhlinu, která pak způsobí 

náhlý lom. [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] 

Je rozdělen do tří fázi: 

 Nukleační místo (99% na povrchu)  

 Šíření trhliny (únavový lom, šíři se postupně na obr 2.9 je znázorněn písmenem A) 

 Náhlý lom (jednorázový odlom, na obr 2.9 je znázorněn písmenem B)   

 

Druhy únavy:  

 Nízkocyklová (103 ÷ 104 cyklů)  

 Vysokocyklová (106 ÷ 107 cyklů) 

Charaktery únavy:  

 Cyklická (opakující se průběh) 

 Stochastická (náhodný průběh)  

  

 

 

 

 

Obr. 2.9 Únavový lom [15.] 
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3. Původní model 

3.1  Popis problému 

Praktická část této bakalářské práce řeší problém, který se objevil při používání sušicí 

pece. Tato sušicí pec je rotační a slouží pro sušení hnojiva. Na pohonných pérech,  

které spojují buben sušicí pece s ozubeným věncem se začaly objevovat praskliny.  

Tyto praskliny se nachází poblíž svaru, který spojuje péro se sušicím bubnem. Tento vznik 

trhlin je způsoben vysokým napětím, které se pravděpodobně nachází poblíž tohoto svaru  

a tím vzniká prasklina.  

 

3.2  CAD model 

CAD model jsem vytvořil podle 

výkresové dokumentace v programu 

Inventor. Model se skládá z několika 

základních částí. Věnce, bubnu, deseti 

kusů pér, šroubových spojení a svarů.  

Tento model dále upravím 

v programu ANSYS Workbench 15.0. 

Provedu zde několik úprav  

a zjednodušení pro snadnější výpočet, 

který následně provedu a vyhodnotím 

výsledky. Tyto zjednodušení dále více 

rozeberu v následující kapitole.  

 

 

 

Obr. 3.1 CAD model 

Věnec 

Buben 

Péro 

Šroubový spoj 
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3.3  Model pro MKP 

a)  Věnec 

Věnec slouží k tomu, aby převedl 

krouticí moment od motoru na péro a díky 

tomu rozpohyboval buben. Věnec má  

na obvodu ozubení. Toto ozubení  

je v záběru s ozubenými koly, které jsou 

součástí převodovky a motoru.  

Protože pro výpočet není toto ozubení 

důležité, tak ho při tvorbě zanedbáváme. 

Také jsou na něm pomocí šroubů, matic  

a podložek připevněny péra. Toto šroubové 

spojení v tomto modelu 

nahradíme  kontaktem. (connections  => 

joints => Revolute). 

 

 

b) Buben 

Uvnitř bubnu se suší hnojivo, a protože je 

jeho osa nakloněna o 2% vůči rovině tak se 

v něm i hnojivo posouvá. V bubnu jsou 

umístěny lopatky, které zlepšují promíchávání 

a posuv materiálu. Na vnější časti, jsou k němu 

pomocí svaru přivařena péra.  

Protože při výpočtu by nám buben ovlivňoval 

výsledky kvůli své tuhosti, tak ho v modelu 

 pro výpočet odstraníme a nahradíme pomocí 

vazby v okrajových podmínkách.  

 

 

Obr. 3.2 Model věnce 

 

Obr. 3.3 Model bubnu 

 

 



VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní  2014 – 2015 

 

 

Pavel Hajdík  - 25 - Aplikovaná mechanika 

 

c) Péra 

 

Jsou to spojnice mezi věncem a bubnem. 

K věnci jsou přišroubovány a k bubnu 

přivařeny. Po obvodu se jich nachází deset  

a jsou pravidelně rozloženy.  

 

 

 

 

d) Svar 

 

 

 

 

 

 

Svar je trvalý, nerozebíratelný spoj, který vznikl technologií zvanou svařování. V tomto 

případě jde o koutový svar velikosti 𝑎 = 11 𝑚𝑚. Koutový svar je takový svar, který svírá 

úhel v rozmezí 60° až 120°. Na každém péru jsou dva, z každé strany jeden. Svar je zde 

vymodelován jako trojúhelník s přeponou délky a.  

 

  

Obr. 3.4 Model péra 

 

Obr. 3.5 Svar 

Koutové svary 
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e) Sestava modelu pro výpočet 

Sestava modelu pro výpočet se skládá z již upravených částí, kde je něco nahrazeno,  

či zanedbáno a jsou na něj později aplikovány okrajové podmínky a síť.  Tyto části teda jsou 

věnec bez ozubení, deset kusů pér a ke každému péru patří dva kusy svaru. A také je na věnci 

vytvořená otisknutá plocha (imprint faces), která pak bude využitá při aplikaci okrajových 

podmínek. V sestavě se již nevyskytuje buben, který byl díky okrajové podmínce zanedbán.  

 

 

 

 

  

Obr. 3.6 Model sestavy 

 

Péro + dva svary 
Věnec 

otisknutá plocha (imprint faces) 
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3.4  Okrajové podmínky 

a) Otočný spoj (Revolute) 

Tato podmínka kontaktu nám nahrazuje šroubové spojení věnce s pérem. Kontakt 

zabraňuje posuvu ve všech třech směrech (x, y, z) a taky v rotaci kolem osy y a kolem osy 

x. Zůstává volná jen rotace kolem osy z. Tento kontakt se musí aplikovat na každém péru 

zvlášť.  

 

 

 

 

 

 

b)  Zrychlení (Acceleration) 

Tato podmínka nám reprezentuje gravitační sílu. Protože je buben pod nakloněním 2%, 

zavádíme zde podmínku z důvodu přepočtu gravitační síly, která nám působí pod určitým 

úhlem. Tímto přepočtem si ulehčíme pozdější operace. Jelikož bez této podmínky bychom 

museli všechny další podmínky přepočítat právě o tento úhel.    

 

Abych tuto podmínku mohl zavést, potřebují znát hodnoty v jednotlivých osách. Tyto 

hodnoty si musím odvodit a dopočítat.   

Obr. 3.7 Otočný spoj (Revolute)  
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Nejprve musíme procenta převést na stupně.  

 

 
 

 

 

tan 𝛼 =
20

1000
= 0,02 → 𝛼 ≅ 1,15 ° (3.1) 

Poté se skutečná gravitační síla 𝑔𝑆𝐾 rozloží na x-ovou a y-novou složku, tedy na 

 𝑔𝑥  a 𝑔𝑦. Pak těmto hodnotám přidělíme opačné znaménko a získáváme 𝑔�̀� a 𝑔�̀�.  

Jejich výslednice nám dá výslednou sílu �̀�, kterou působíme na těleso, aby zůstalo 

v rovnovážné poloze. 

 

 

  

Obr. 3.8 Zobrazení 2%  

Obr. 3.9 Zobrazení gravitační síly a jejích složek 

𝒈�̀� 

 

𝒈𝒚 
𝒈𝑺𝑲 

𝒈𝒙 

𝒈�̀� 

 

�̀� 

 

𝛼 
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Výpočty: 

V ose z nepůsobí v tomto případě žádná síla proto je zde 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 𝑔𝑦 = cos 𝛼 ∙ 𝑔 = cos 1,15 ° ∙ (−9,81) ≅ −9,807 𝑚/𝑠 (3.2) 

 
𝑔𝑥 = sin 𝛼 ∙ 𝑔 = sin 1,15 ° ∙ (−9,81)

≅ −0,24253 𝑚/𝑠 
(3.3) 

 𝑔�̀� = 𝑔𝑦 ∙ (−1) = 9,807 𝑚/𝑠 (3.4) 

 𝑔�̀� = 𝑔𝑥 ∙ (−1) = 0,24253 𝑚/𝑠 (3.5) 

Obr. 3.10 Zrychlení (Acceleration) 
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c) Pevná podpora (Fixed support) 

Podmínka nám nahrazuje buben. Je umístěna na spodní plochu svaru.  

Zabraňuje nám posuvy ve všech třech směrech (x, y, z) a také všechny tři rotace kolem všech 

tří os (x, y, z). 

 

 

 

 

 

d) Síla (Force) 

Jsou zde dvě síly, které nám reprezentují sílu, která vznikla od ozubení pohonu. Je to síla 

radiální a tečná. Obě jsou rozděleny na x-ovou a z-novou složku. Tyto síly jsou umístěny  

na ploše, která je vytvořená pomocí funkce otisknutí plochy (imprint faces) v místě, kde se 

dotýkají zuby od věnce a ozubeného kola od motoru a převodovky. Hodnota těchto sil je  

pro radiální směr 52,5 kN a pro tečný směr 153,5 kN.  

Pro zavedení této podmínky, potřebují znát hodnoty v jednotlivých osách. Hodnoty si 

musím odvodit a dopočítat. 

  

Obr. 3.11 Pevná podpora (Fixed support) 

 

Plochy s podmínkou 
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Výpočet úhlu místa kde se setkává ozubené kolo a věnec. 

 

 cos 𝛽 =
2706

3165
= 0,855 → 𝛽 = 31,24° (3.6) 

Zadanou tečnou a radiální sílu musíme rozdělit na x-ovou a y-novou složku, tyto 

hodnoty se poté vkládají do programu. Výpočty těchto hodnot jsou pod obr. 3.13, na obrázku 

je zobrazen rozklad těchto sil.  

 

 

Obr. 3.12 Pomocný obrázek k výpočtu 

𝛽 

𝐹𝑇 

𝐹𝑅 

 

𝐹𝑇𝑧 

 

𝐹𝑇𝑦 

 

𝐹𝑅𝑦 

 

𝐹𝑅𝑧 

 

Obr. 3.13 Zobrazení rozložení radiální a tečné síly 

z 

y 
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V ose x nepůsobí žádná síla, proto zde bude 0. 

 

 

 

Radiální síla 𝐹𝑅 𝑦 = cos 𝛽 ∙ 52,5 = cos 31,24° ∙ 52,5 = 44,888 𝑘𝑁 (3.6) 

 
𝐹𝑅 𝑧 = sin 𝛽 ∙ (−52,5) = sin 31,24° ∙ (−52,5) =

= −27,228 𝑘𝑁 
(3.7) 

Tečná síla 𝐹𝑇 𝑦 = sin 𝛽 ∙ 153,5 = sin 31,24° ∙ 153,5 = 79,609 𝑘𝑁 (3.8) 

 𝐹𝑇 𝑧 = cos 𝛽 ∙ 153,5 = cos 31,24° ∙ 153,5 = 131,24 𝑘𝑁 (3.9) 

Obr. 3.14 Síla (Force) 
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3.5  Kroky 

Důležitá část je také nastavení kroků. Budou dva. V prvním kroku bude působit jen 

tíhová síla, tedy zrychlení (Acceleration) a pevná podpora (Fixed support). V druhém kroku 

se k těmto podmínkám přidá radiální a tečná síla. Těmito kroky se simuluje nejhorší stav  

pro tento stroj a to je rozběh stroje.   

 

 

3.6  Síť 

Síť jsem vytvořil pomocí metody Hex dominant. Velikost sítě na věnci je automatická 

a velká, protože při výpočtu nás zajímá velikost napětí v péru nikoliv ve věnci. Velikost sítě 

na pérech a svarech je pomocí funkce velikosti (sizing) upravena na velikost 12mm.  

Tuto úpravu jsem provedl, abych mohl lépe vykreslit výsledky na nejvíce namáhané části 

modelu. Velikost 12 mm jsem volil z toho důvodu, protože jsem se měl vejít do tolerance 

1 000 000 ÷ 1 500 000 uzlů (nodes). Je možné, že změnou velikostí sítě na drobnější bych 

mohl dosáhnout lepších výsledků napětí.  

 

 

 
Obr. 3.15 Počet uzlů 

(nodes) 
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3.7  Výsledky 

Protože v realitě nám péro praská za svarem, tak předpokladáný výsledek  

a tedy největší napětí by mělo být právě v místě vzniku trhliny. Předpokad byl správny  

a největší napětí se objevovaly opravdu v místě za svarem (viz. Obr. 3.18). Nejvíce postižené 

místo s největším napětím bylo péro, které se nacházelo nejblíže k místu, kde se setkává 

ozubeny věnec a pastorek od motoru (viz. Obr. 3.19.). Hodnota největšího napětí dosahuje 

99,903 MPa.  

Obr. 3.16 Pohled na celou síť na 

modelu 

 

Obr. 3.17 Síť na 

péru 
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Obr. 3.19 Zobrazení napětí v modelu  

Obr. 3.18 Zobrazení napětí za svarem 

Kritické místo 

Svar 

Péro 
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4. Model s trhlinou 

Tento model je vytvořen pro názornější ukázku toho, co se stane se součásti, když se  

zde objeví trhlina. Model je úplně totožný jako minulý model, jen je zde na každém péru 

přidána trhlina (viz. Obr. 4.1). Tato trhlina je na místě, kde se v minulem případu objevovalo 

největší napětí. To je v místě za svarem a vyskytuje se na obou stranách péra. Délka trhliny 

je do jedné čtvrtiny péra, což je zhruba 135 mm. Tuto hodnotu jsem odhadl z fotografie  

(Obr. 4.2), která ukazuje reálnou součást z provozu. Okrajové podmínky, síť a krokování 

zůstalo stejné.  

 

 

Trhlina 

Obr. 4.1 Péro s trhlinou  

Obr. 4.2 Fotografie trhliny na součásti z provozu  
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4.1   Výsledky 

Při výpočtu modelu s trhlinou se hodnota maximálního napětí zmenšila a místo  

jeho působení zůstalo stejné. Je to dáno tím, že díky trhlině, která v součásti vznikne  

je součást poddajnější. Může se mírně vychýlit ze své polohy a tím vstřebat určitou energii, 

která způsobí pokles napětí. Z původního napětí 99,903 MPa nám tato hodnota klesla na 

hodnotu 89,531 MPa, což je pokles asi o 11 %. Ověřit si to můžeme na Obr. 4.3 a Obr. 4.4. 

 

 

Obr. 4.3 Zobrazení napětí na péru s trhlinou  

Obr. 4.4 Zobrazení napětí v celém modelu 
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5. Úpravy modelů  

Úprava modelu spočívá v tom, že pomocí nějakých úprav potřebujeme snížit napětí 

v nebezpečném místě. Potřebujeme vlastně trhlinu převést do ustáleného tvaru, kdy už se 

samovolně nešíří a její délka už se zatížením nezmění. Tím může zařízení pracovat do doby, 

než se takto poškozený díl vymění. Pomocí výpočtu jsem ověřil dvě možnosti,  

ale samozřejmě jich je daleko více. Při modelování modelu s úpravami jsem se snažil dodržet 

stejnou velikost sítě, okrajové podmínky a kroky, aby dané výsledky bylo co nejvíce 

podobné a mohl jsem je mezi sebou porovnávat. Například změna velikosti sítě by mohla 

výsledky mezi sebou tak ovlivnit, že dané výsledky napětí by mohlo být několikanásobně 

vyšší, než ty s menší velikosti sítě. Proto se snažím všechny hodnoty moc neměnit a tedy  

i výsledky by mohly tak být vhodné k porovnání. Nejdůležitější hodnota pro výsledek není 

největší napětí, ale o kolik procent se nám na dané součásti snížilo napětí.  

5.1   Model s dírou  

Pro tuto úpravu jsem použil model z minulých výpočtu. Tedy je zde model složený 

z věnce, deseti pér, které obsahují trhlinu a svaru. Nově jsem na konci každé trhliny vytvořil 

díru, která by měla snížit napětí v součásti. Tato díra má průměr 25mm. Okrajové podmínky, 

krokování i velikost a metoda sítě zůstala stejná.  

 

 

 
Obr. 5.1 Péro, které obsahuje trhlinu a vyvrtanou díru  

Trhliny 

Díry 
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5.1.1   Výsledky 

Podle teorie se hodnota napětí měla snížit a díky výpočtům jsem to měl ověřit.  

Výpočet nám opravdu prokázal to, že se maximální napětí opravdu snížilo. Z jeho původní 

hodnoty 89,531 MPa, tedy ze stavu, kdy zde na modelu byla jen trhlina na hodnotu 87,49 

MPa. Takže úprava součásti o vyvrtanou díru snížila napětí zhruba o 3%. To potvrdilo 

teoretické předpoklady. Vše ostatní zůstalo stejně jako u předchozího výpočtu, tedy místo 

s největší napětím se nachází na péru, které je nejblíže působení sil od ozubeného spoje. 

Opět dva obrázky pro lepší znázornění napětí.  

 

 

 

 

Obr. 5.2 Zobrazení napětí na péru s trhlinou a dírou 
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5.2   Model s přeplátováním 

Další úpravou, kterou jsem zkontroloval výpočtem je varianta, kde na horní část péra je 

připevněn pomocí svarového spojení obdélníkový kus plechu. Tento plech se nachází poblíž 

trhliny a vyztužuje kritickou oblast. Tento kus plechu kopíruje tvar péra a je umístěn 

uprostřed (viz. Obr. 5.5). Jeho rozměr jsou 20x210x350. Svar, kterým je plech přivařen 

k péru je koutový a jeho velikost je 

 𝑎 = 25 𝑚𝑚. Na obrázku 5.4 vidíme 

tvar plechu spolu se svarem. Pro výpočet 

jsem opět použil model, který obsahuje 

věnec, deset kusu pér s trhlinou  

a svarem. Na každé péro jsem umístil 

toto přeplátování. Okrajové podmínky, 

krokování i velikost a metoda sítě 

zůstala stejná.  

Obr. 5.3 Zobrazení napětí v celém modelu 

Obr. 5.4 Zobrazení plechu se svarem 
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5.2.1   Výsledky 

Výsledky výpočtů opět prokázaly pokles napětí. Z původního napětí 89,531 MPa  

na péru s trhlinou se díky této úpravě snížilo na hodnotu 71,725 MPa (viz. Obr. 5.6).  

Tento pokles činí zhruba o 20%, což je daleko lepší než minulá úprava. Místo s největším 

zatížením je opět na péru, které je nejblíže místu styku ozubeného kola a věnce 

(viz. Obr. 5.7). Tato úprava je rozhodně lepší než minulá, co se týče poklesu napětí.  

Když bychom se chtěli zaměřit na jiný faktor, je zase náročnější na čas, protože navařit plech 

na péro je složitější úprava než jen vyvrtat díru jako v předchozím případu. Také díky 

svařování zde vzniká tepelně ovlivněná oblast, která by mohla negativně ovlivnit součást. 

Ale úkolem výpočtu bylo ověření poklesu napětí při použití přeplátování a to se povedlo.   

 

Svar 

Plát plechu 

Trhlina 

Obr. 5.5 Zobrazení umístění přeplátování 

 

Obr. 5.6 Zobrazení napětí na péru s trhlinou a přeplátováním 
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5.3   Další možné úpravy 

Je samozřejmě jasné, že by šlo vymyslet a použít spoustu dalších zlepšení na snížení napětí. 

Zde je výčet některých, nad kterými by se dalo uvažovat a brát v úvahu. Tyto úvahy  

už nejsou ověřeny výpočtem, ale s největší pravděpodobností by mělo dojít k úbytku napětí. 

V první řadě by také šlo zvětšit průměr díry v kapitole 5.1, nebo použit více kusů plechu, 

nebo zvolit jiné umístění přeplátování v kapitole 5.2.  

 

 

Obr. 5.7 Zobrazení napětí v celém modelu  
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5.3.1.  Vytvoření drážek  

Vytvoření drážek a tím zmenšení hmotnosti a rozložení napěti v péru. To by teoreticky 

mohlo také snížit napětí v kritickém místě a tím zabránit v šíření trhliny. Umístění, velikost 

a hloubka by musely být velice přesně spočítány, aby daná součást vydržela, tedy byla 

v potřebné bezpečnosti a splnila podmínku snížení napětí v kritickém místě.  

5.3.2.  Žebra 

Místo výztuhy pomocí přeplátování by teoreticky mohla snížit napětí i nějaká výztuha 

ve formě žebra, která by byla k péru připevněná pomocí svaru. Umístění žebra by mohlo být 

například někde mezi bubnem a pérem a mohlo by tvořit podpěru péra. Tato výztuha by 

teoreticky měla lépe rozložit vyvinutou sílu na péro a tím snížit napětí v kritickém místě.  

5.3.3.  Kombinace 

Tato úprava se jeví jako nejlepší možnost. Použít například úpravu s vyvrtáním kořene 

trhliny a k tomu ještě přidání kusu plechu na horní část péra. Tato kombinace by určitě 

s největší pravděpodobností ještě o něco napětí snížila. Nebo přidáním výztuhy v podobě 

žebra ze spodu péra k těmto dvěma úpravám. Zde by se měl dát pozor na zvýšení hmotnosti, 

která by mohla nepříznivě ovlivňovat výsledky.  

5.3.4.  Úprava lopatky 

Tato varianta má sice velký potenciál, ale není to úprava, která by šla provést  

za provozu, tedy během malé přestávky, kdy je stroj v opravě a chceme ho co nejdříve  

zase uvést do provozu. Tato úprava tedy přichází k úvahu tehdy když se provádí nějaká 

generální oprava, nebo údržba. Jedna z možností je třeba změna tvaru, která by teoreticky 

měla snížit napětí. Protože změnou tvaru by se nám měli změnit i vnitřní síly a celkové napětí 

by se pak nemuselo shromažďovat v kritickém místě za svarem. Příklad změny tvaru je 

vytvořit zaoblení v místě kde se koncertuje největší napětí (viz obr. 5.7), nebo zvolit jiné 

umístění svaru. Například vytvořit díru v péru (viz. Obr. 5.8). Pomocí této díry pak péro 

přivařit k bubnu. Zde je plno možností tvaru jako kruh, elipsa, atd..  
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5.3.5.  Počet pér 

Také zvýšení počtu pér by mohlo lépe rozložit napětí, které vzniká v zařízení, a tím by mohl 

snížit zatížení péra, což by s největší pravděpodobnosti snížilo napětí, které působí 

v kritickém místě péra.   

  

Obr. 5.7 Úprava lopatky – vybrání  

Obr. 5.8 Úprava lopatky – kruhová díra  
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6. Závěr  

Cílem mé bakalářské práce bylo snížení napětí v kritické části stroje. Toto kritické napětí 

jsem snížil pouze na orientační výpočty. Orientační výpočet mi ukázal přesné místo 

kritického napětí, podle kterého jsem se dále postupoval u mých výpočtů. Kdybych tento 

orientační výpočet upravil (zmenšil velikost sítě), dalo by se vypočítat skutečné napětí 

v tomto místě. Jelikož k mé práci stačí pouze orientační výsledky, dál jsem se tímto výpočet 

nezabýval. Orientační výsledky jsem porovnal se skutečností. Ve skutečnosti se zde objevují 

trhliny v místě za svarem na spojovacím péru bubnu sušicí pece a věnce, který má zde funkci 

roztáčení bubnu. Výpočet prokázal, že právě toto konkrétní místo je kritické. Což znamená, 

že se zde nachází potenciální místo pro vznik trhlin.  

Výpočtům jsem používal software WORKBENCH 15.0. Abych mohl tyto výsledky 

porovnat, u všech návrhů. Zadával jsem stejné podmínky – sítě (totožnou velikost, typ), 

krokování a okrajové podmínky.  

Pro lepší dokumentaci a názornou ukázku jsem si vytvořil model, který měl simulovat 

přesný stroj ve skutečnosti. To znamená, že jsem vytvořil trhlinu v kritickém místě. Což mi 

po výsledném přepočítaní ukázalo, že kritické napětí kleslo zhruba o 11%. Snížení napětí 

nám změní některé vlastnosti tělesa jako je jeho tuhost. To v praxi znamená, že těleso se při 

zatížení může mírně pohybovat a vstřebat část energie. Tento jev má právě za následek 

pokles kritického napětí o 11%.  

Pomocí výpočtů jsem vymyslel varianty snížení kritického napětí a tím pádem zabránil 

šíření trhlin v části stroje.  Má práce obsahuje pouze dva ověřené návrhy snížení toho napětí 

a další návrhy, které jsou pouze teoretické, tedy neověřeny výpočtem.  

První návrh úpravy je takový, že jsem na konci trhliny umístil díru. Tato díra umístěna 

na konci vzniklé trhliny mění poloměr zakřivení (zvětšuje) kořene vrubu. Tato zlepšení nám 

snížilo hodnotu napětí o 3%. Výsledné snížení není nikterak velké, ale pro provoz je 

jednoduchá na úpravu a levná na provedení. 

Druhý návrh úpravy spočívá v tom, že model s trhlinou přeplátují. Model je totožný 

s model s prvního návrhu liší se pouze v tom, že obsahuje plech, který byl přidán na vrchní 

část péra. Plech má totožný tvar jako péro a připevněn je pomocí sváru. Výztuž měla za úkol 
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lépe rozložit napětí v dané součásti a tím snížit koncentraci napětí. Úprava nám snížila napětí 

zhruba o 20%.  Toto pro praxi znamená, že je jedno z lepších řešení, jelikož není náročné na 

provedení ani na cenu opravy. 

Výpočty tedy potvrdily skutečnost, že na péru se nachází kritické místo na koci svaru  

a tím se vysvětlila příčina vzniku trhliny na součásti. Dále se potvrdilo to, že pomocí 

celkem jednoduchých úprav jde toto nebezpečné napětí snížit až o jednu pětinu své 

původní hodnoty.  
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