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ANOTACE BAKÁLÁŘSKÉ PRÁCE

Kravčík Z. Stacionární zásobník na demineralizovanou vodu. Ostrava: Katedra 

výrobních strojů a konstruování, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, 

2012, 42 s. Bakalářská Práce, vedoucí Učeň, O.

Bakalářská práce se zabývá návrhem stacionárního zásobníku na demineralizovanou 

vodu. První část práce obsahuje možnosti způsobu výroby a seznámení s jednotlivými 

technologiemi. Následně je proveden výpočet dle německé normy AD-Merkblatt N1. 

Výpočet je zaměřen na návrh tloušťky stěn a následně na výpočet tloušťky přelaminace vík 

a přírub. Dalším krokem je návrh sedel nádrže a kontrola nádrže pomocí metody MKP. 

Součástí práce je výkres sestavy a výrobní výkres příruby. 

ANNOTATION OF BACHELOR THESIS

Kravčík Z. Stationary Storage Tank for Demineralized Water. Ostrava: Department of 

Production Machines and Design, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical 

University of Ostrava, 2012, 42 p. Bachelor Thesis, head: Učeň, O.

This thesis describes the design of stationary storage tank for demineralized water.The 

first part contains options for how the production and introduction to varioustechnologies. 

Then calculation is carried out by German standard AD-Merkblatt N1. The calculation is 

focused on the design wall thickness, and then to calculate the thickness relamination of 

the lids and flanges The next step is to design saddle tanks and tank inspection using the 

MKP. The workplan sets and production drawing flange.
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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ

A celkový korekční faktor [1]

A1 korekce pro časovou stabilitu [1]

A2 korekce vlivu plnění a počasí [1]

A3 korekce vlivu pracovní teploty [1]

A4 korekce vlivu nehomogenit [1]

C2v tvarový koeficient pro víko [1]

Da vnější průměr [mm]

DN průměr [mm]

E modul pružnosti [MPa]

KR pevnost ručního laminátu [N/mm2]

KZ1 pevnost laminátu v obvodovém směru [N/mm2]

KZ2 pevnost laminátu v osovém směru [N/mm2]

S bezpečnostní koeficient [1]

T provozní teplota [°C]

V objem [mm3]

h výška válcové části [mm]

h1 výška víka [mm]

mm hmotnost média [kg]

mn hmotnost nádrže [kg]

pp maximální konstrukční (pod)tlak [MPa]
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pz zkušební tlak [MPa]

ρ hustota média [kg/m3]

μ Poissonovo číslo [1]
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1 Úvod

Demineralizace (deionizace) je proces odstraňování rozpustných solí z vody 

iontovou výměnou, která se uskutečňuje pomocí iontoměničů. Tyto iontoměniče -

katexy a anexy mají schopnost zachytit ionty solí přítomných ve vodě a vyměňovat 

je za vodíkové a hydroxilové ionty. Katexy odstraňují kationty rozpuštěných solí 

a anexy anionty rozpuštěných solí. Deionizační stanice může být tvořena buď 

oddělenou katexovou a anexovou kolonou (náplní), jenž jsou zapojeny v sérii, nebo 

jednou smíšenou katexo-anexovou kolonou (Mix-Bed). Po vyčerpání výměnné 

kapacity iontoměničů se katex regeneruje kyselinou chlorovodíkovou HCl a anex 

hydroxidem sodným NaOH, přičemž obě chemikálie jsou do deionizační linky 

přisávány deionizovanou vodou čerpanou z akumulační nádrže u automatických 

demineralizačních stanic. [1]

Obrázek 1.1 Demineralizační linka [2]

1.2 Tlakové nádoby

Po zhlédnutí nabídky na trhu můžeme konstatovat, že existují spousty firem, které

nám jsou schopny dodat různě vypadající tlakové nádoby vyrobené z kovu. Tyto 

nádoby dokážou dokonale plnit svou funkci, a tudíž se velmi často používají.
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Technologie výroby nekovových materiálů se stále posouvá kupředu a díky tomu 

již dnes dokážou tyto materiály předčit svými vlastnostmi i mnohé kovy. V našem 

případě se bavíme o laminátu, kdy při použití vhodně zvolených přísad dosáhneme 

obrovské pevnosti. Kompozit nepodléhá korozi, a proto nám umožňuje konstrukci 

tlakových a podzemních nádob.

Podzemní nádrže

Válcové části nádrží jsou opatřeny masivními žebry pro posílení statiky. Nádrže 

jsou opatřeny přivinutými ocelovými kotevními úchyty, umožňujícími kotvení 

k podkladu (obvykle betonový základ). Nádrže se zasypávají štěrkopískem nebo 

tříděnou zeminou, zbavenou větších kamenů.

Nadzemní nádrže

Stěny nadzemních nádrží jsou obvykle bez výztužných žeber. Nádrže jsou 

opatřeny přivinutými kotvami, případně úchyty pro ocelové konstrukce obslužných 

plošin a podobně. Povrchové vrstvy mají zvýšenou odolnost proti UV záření. 

Dle způsobu uložení rozlišujeme:

Svislé – možno ukotvit kotvícími patkami, nebo uloženy na nohách (klenuté dno)

Ležaté – uloženy na sedla [3]

Obrázek 1.2.1 Ležatá tlaková nádoba [4]
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2 Materiál nádrže

Materiál použitý na výrobu zásobníku je sklolaminát. Sklolaminát získáme 

postupným prosycováním tkaniny pojivem. Tkanina je zpravidla skelná, popřípadě 

uhlíková. Nejpoužívanějším pojivem jsou polyesterové nebo epoxidové pryskyřice. 

Typ pryskyřice, iniciátoru nebo tužidla volíme dle potřebné doby zpracování 

při výrobě, podle požadavků na pevnostní charakteristiky, teplotní a chemickou 

odolnost nebo speciální požadavky (snížená hořlavost, nízké smrštění pro stavbu 

forem apod.) vždy s ohledem na konečné použití výrobku. Po vytvrzení pojiva vznikne 

díl, kombinující vlastnosti obou materiálů. 

V našem případě použijeme rovingy a polyesterovou pryskyřicí. Rovingy jsou 

sdružené prameny s nulovým nebo malým počtem zákrutů (méně než 40 zákrutů/m) 

pro výrobu profilů tažením (pultruzí) a pro navíjení. Jsou dodávány na válcových 

cívkách o větší hmotnosti (u skleněných vláken do 15 kg). Rovingy určené k výrobě

tkanin jsou dodávány na menších cívkách s kónickým zakončením (rovingy kolem 3k,

číslo udává kolik tisícovek elementárních vláken je v rovingu). 

Jemnost rovingu v metrické soustavě je udávána v tex (délková hmotnost -měrná 

lineární hustota). Udává kolik gramů má 1000 m vlákenného produktu (starší míra 

je denier, hmotnost v gramech při délce produktu 9000 m) nebo v dtex. [5]

Obrázek 2.1 Roving [6]
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Obrázek 2.2 Roving z uhlíkového vlákna [7] Obrázek 2.3 Roving ze 

skelného vlákna [8]
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3 Technologie výroby

3.1 Ruční laminace 

Sklolaminát můžeme získat buď ruční laminací anebo za pomocí strojů. Ruční 

laminace spočívá v kladení jednotlivých kusů skelné tkaniny do předem připravené 

negativní formy nebo na pozitivní „kopyto“ a následné prosycení pryskyřicí. Kladené

jednotlivé vrstvy výztuže jsou prosycovány iniciovanou pryskyřicí pomocí štětce 

nebo nanášecím válečkem a pak se přebytečná pryskyřice a vzduchové bubliny 

vytlačují rýhovanými válečky. 

Obrázek 3.1.1 Ruční kladení jednotlivých vrstev [9]

Obrázek 3.1.2 Ruční laminace [10]
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3.2 Stříkání laminátu do formy

Za pomoci speciální pneumatické pistole se do formy nanáší současně sekaný 

roving a iniciovaná pryskyřice. Nanášení provádíme převážně ručně nebo za pomocí 

počítačově řízeného mechanismu. 

Použité formy vypadají téměř identicky jako pro ruční laminace a ve velké většině 

jsou vyrobeny z kompozitů.

Nasekaný roving s pryskyřicí do formy stříkáme v několika vrstvách „mokré 

do mokrého“ v závislosti na požadované tloušťce výrobku. Po nanesení každé vrstvy 

musíme směs zhutnit rýhovanými nebo štětinovými válečky různé velikosti a tvaru. 

Díky tomu dojde také k vytlačení vzduchových bubliny.

Stříkání patří k tzv. otevřeným technologiím, a proto je nutno provádět tuto činnost

v odvětrávaném prostoru a to především z důvodu, že se pro tuto technologii téměř 

výlučně používají polyesterové pryskyřice, obsahující styren. 

Obrázek 3.2.1 Ruční stříkání laminátu [11]
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Obrázek 3.2.2 Stříkací pistole [12]

3.3 Odstředivé lití

Pro výrobu dutých rotačních těles, zejména potrubí, se jeví jako velmi vhodná 

technologie strojního stříkání, která je kombinovaná s odstředivým litím. 

Jako forma nám slouží dutá rotující trubka s danou světlostí. V ose této formy 

se pohybuje počítačově řízené stříkací zařízení, které nanáší směs sekaných vláken, 

iniciované pryskyřice a různých plniv. Díky rychlému otáčení formy vznikají 

odstředivé síly, které nám napomáhají jednotlivé vrstvy postupně zhutnit.

Při výrově potrubí pro odpadní vody nebo pro korozní aplikace se jako poslední 

vnitřní vrstva nanáší vysoce pružná chemicky odolná pryskyřice. Hotové trubky

se dají snadno vytáhnout z formy díky smrštění kompozitu při vytvrzení pryskyřice.

Obrázek 3.3.1 Odstředivé lití [13]
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3.4 Lisováni za tepla a tlaku

Při tomto druhu laminace patří mezi nejdůležitější faktory teplota a tlak. Tkaninu 

s pryskyřicí nanášíme do dvou nebo vícedílné kovové formy, které musí mít před 

použitím důkladně leštěný nebo lépe tvrdě chromovaný pracovní povrch. Pro 

vyhřívání formy nejčastěji používáme elektrický proud nebo jiné topné medium 

a k dosažení dostatečně velkého tlaku používáme hydraulické lisy, které jsou schopné

vyvodit tlaky 1 - 30 MPa . Výchozím materiálem jsou buď pregy- tzv. lisovací rohože, 

lisovací těsta nebo lisovací směsi -premixy.

Prepregy – lisovací rohože (SMC) jsou směsi sekaných, nejčastěji skleněných 

vláken, pojiva, většinou na bázi polyesterových nebo vinylesterových pryskyřic 

převedeného do částečně vytvrzeného stavu B, plniv, pigmentů a různých aditiv 

zlepšujících tokové vlastnosti, kvalitu povrchu a upravujících některé vlastnosti, např. 

snižují hořlavost nebo smrštění. Za zvýšené teploty a tlaku jsou prepregové přířezy 

schopny dalšího toku ve formě, materiál zcela zaplní dutinu formy a dalším působením 

tepla nastane kompletní vytvrzení.

Nevýhodou jsou vysoké pořizovací náklady na lisy a formy.

Obrázek 3.4.1 Lisování [14]
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3.5 Tažení

Touto metodou můžeme vyrábět různé plné, duté i tvarové profily s velkým 

obsahem výztuže a to až 80%. Jako výztuž se volí nejčasněji skelná nebo uhlíková 

vlákna popřípadě jejích kombinace. Rovingová vlákna se odvíjejí z cívek a procházejí 

vanou naplněnou pryskyřicí. Po prosycení a odstranění přebytečného množství 

pryskyřice jsou vlákna vtahována do tvarovacích a vytvrzovacích průvlaků, jejichž 

dutina odpovídá tvaru vyráběných profilů. 

V průvlaku dochází buď působením sdíleného tepla anebo vývojem tepla účinkem 

vysokofrekvenčního pole k vytvrzení. Kompozitní profil je odtahován regulovatelnou 

rychlostí hydraulickými čelistmi nebo pásovými elementy a dělen na požadovanou 

délku.

Technologie je vhodná pro kontinuální výrobu profilů od velmi tenkých 

a jednoduchých (1 mm pásky pro vyztužení hokejek a lyží) až po velmi složité 

a rozměrné (šíře a výška několik desítek cm, tloušťka stěny až 15 mm).

Obrázek 3.5.1 Tažení [15]
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3.6 Navíjení rovingů

K výrobě rotačních dutých součástí můžeme použít metodu navíjení rovingu. 

Tento způsob výroby nám umožňuje přizpůsobit mechanické vlastnosti výrobku

dle přání zákazníka. Jednotlivé vlastnosti můžeme ovlivnit vhodně zvoleným 

rovingem, pryskyřicí, počtem vrstev a také způsobem navíjení jednotlivých vrstev. Dle 

zvolených komponentů a podle navíjecího úhlu můžeme optimalizovat pevnost, tuhost 

a tepelnou odolnost. Vhodné orientace vláken ve stěně nádoby je dosahováno volbou

rychlosti posuvu kladecího ústrojí (vlákna procházejí tzv. „okem”) při dané rychlosti 

otáčení jádra (trnu). Vhodné množství pryskyřice je dosahováno průchodem 

namočeného rovingu „stěrkou”, která přebytečnou pryskyřici odstraní (roving 

„vyždíme“) a volbou vhodného tahového napětí v navíjeném rovingu. Při navíjení 

trubek menších průměrů mají navíjecí stroje více trnů. 

Zařízení pro šroubové navíjení vláken se dodává v různých velikostech a s různým 

počtem trnů.  Stroje pro navíjení vláken jsou počítačové řízené (CNC) stroje, vysoce 

automatizované, které nám umožňují přizpůsobit nastavení v několika 

minutách. Flexibilita těchto strojů umožňuje výrobu téměř všech geometrických tvarů.

Obrázek 3.6.1 Navíjení rovingů [16]

Nástroje používané v procesu navíjení vláken, mohou být vyrobeny z různých 

materiálů včetně oceli, hliníku, keramiky a kompozitu. Na trn, který má tvar 

požadované součásti, navíjíme rovingy smočené v pryskyřici. Po dokončení procesu 

navíjení vláken, se vlákna s pryskyřicí vytvrzují při pokojové teplotě nebo v peci

s řízenou teplotou, což záleží na typu použité pryskyřice. Po vytvrzení se trn 
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odstraní. Trny musíme vyrobit s dostatečnou přesností průměru. U každého trnu 

kontrolujeme průměr a házení. Taktéž zároveň kontrolujeme celkovou přesnost 

a házení konečného výrobku. Pro velké nádoby se používají zvláštní trny, které před 

snímáním výrobku sklopí dovnitř segmenty. U menších průměrů lze trn z výrobku 

vytlačit pomocí lisu. V případě, že je vyráběna tlaková nádoba (nádoby na stlačený 

plyn pro letadla), zůstává tzv. „liner” uvnitř nádoby a zaručuje těsnost nádoby. 

Mechanickou pevnost stěny nádoby zaručuje kompozit

Mnou navržená nádoba se vyrábí technologií, která se nazývá „mokré vinutí“. 

Tento proces začíná u suchých cívek rovingu. Vlákna jsou postupně namočená 

do pryskyřice a za pomocí CNC stroje navíjena na trn. Při navíjení nám CNC stroj 

udržuje konstantní napětí jednotlivých vláken navíjených na trn. Velikost napětí 

je závislá na materiálu rovingu, na použité pryskyřici, na průměru vyráběné součásti 

a na způsobu navíjení. Napětí ve vláknech nám dále může ovlivnit objemový poměr 

mezi rovingem a pryskyřicí, díky kterému se nám změní pevnost a tuhost výsledného 

materiálu. 

Obrázek 3.6.2 Cívky s rovingem [17]

Z cívek vlákna směřují do vany s pryskyřicí, kde dojde k nasycení rovingu. Dále 

vlákna putují k takzvané „stěrce“, kde dochází k odstranění nadbytečné pryskyřice. 

Nyní jsou už vlákna téměř připravená k umístění na trn.
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Obrázek 3.6.3 Smáčení rovingů [18]

Po výstupu z mokré lázně procházejí vlákna ještě přes hřeben, za jehož pomoci 

se jednotlivá vlákna oddělují od sebe. Dále pak nasycený roving prochází přes oko,

díky kterému jsou následně vlákna přesně umisťována na trn. Takto připravený roving

se nyní musí ručně namotat na trn a následně se pak spustí program v CNC stroji 

a začíná samotný proces navíjení. 

Obrázek 3.6.4 Jednotlivá vrstvy[19]

CNC stroj pokládá jednotlivé vrstvy v určitých geometrických vzorech podle 

návrhu konstruktéra. Většina navíjených nádob a potrubí obsahuje jak radiální 
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tak axiální vrstvy. Axiální vrstvy nám zaručují odolnost proti ohybu a radiální vrstvy 

zaručí odolnost proti vnitřnímu tlaku. 

Obrázek 3.6.5 Navíjecí stroj[20]

Průběh a způsob vytvrzení pryskyřice má velký vliv na vlastnosti výsledného 

materiálu. Stejně jako pokládání jednotlivých vrstev, tak i teploty při vytvrzování

pryskyřice jsou klíčové. Po dokončení procesu navíjení putuje trn i s rovingem 

do pece, kde nadále setrvává v rotačním pohybu. Pece mohou být také 

programovatelné. Tyto pece mohou postupně měnit teplotu v různých cyklech 

až do samotného vytvrzení pryskyřice. Některé druhy pecí mohou být vybavené

funkcí, která je schopna odhalit některé abnormality a následně na ně upozornit. Tato 

funkce taktéž přispívá k dokonalosti výsledného výrobku. 
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Obrázek 3.6.6 Vytvrzovací pec[21]

Posledním krokem po navíjení vláken je „odstranění" trnu z vytvrzeného 

kompozitu. Trny mohou být buď jako součást nádoby a zajišťovat například dokonalou 

těsnost anebo se za pomocí lisu trn vytlačí z nádoby ven. 
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4 Statický výpočet dle AD-Merkblatt N1 danému zatížení

4.1 Válcový plášť

V mém případě je nádoba vyrobená z několika částí a podle tohoto způsobu 

výroby se musí i odvíjet výpočet. Jako první musím navrhnout dostatečnou tloušťku 

stěny nádoby tak, aby odolala přetlaku v nádobě a zároveň, aby se nám nádrž nezačala 

deformovat vlivem vlastní tíhy. 

ZADANÉ HODNOTY

Provozní hodnoty:

- hustota média ………………… ρ = 1000 [kg/m3]

- maximální konstrukční (pod)tlak…… pp = 0,1 [MPa]

- hmotnost média ………………… mm = 8000 [kg]

- provozní teplota ........................... T = -3°/60 [°C]

- zkušební tlak ........................... pz = 0,13 [MPa]

Nádrž:

- průměr ………………… DN = 1800 [mm]

- výška válcové části ………………… h = 2970 [mm]

- výška víka ………………… h1 = 435 [mm]

- objem ………………… V = 9,1·109 [mm3]

- hmotnost nádrže ………………… mn = 850 [kg]

- vnější průměr ………………… Da = 1823,2 [mm]
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Korekční a bezpečnostní koeficienty dle AD-Merkblatt N1

- korekce pro časovou stabilitu … A1 = 2 [1]

- korekce vlivu plnění a počasí … A2 = 1,1 [1]

- korekce vlivu pracovní teploty … A3 = 1,2 [1]

- korekce vlivu nehomogenit … A4 = 1,2 [1]

- celkový korekční faktor … A =A1·A2·A3·A4= 3,168 [1]

- bezpečnostní koeficient … S = 8 [1]

- tvarový koeficient pro víko … C2v = 2,4 [1]

- pevnost laminátu v obvodovém směru … KZ1 = 264 [N/mm2]

- pevnost laminátu v osovém směru … KZ2 = 183 [N/mm2]

- pevnost ručního laminátu … KR = 180 [N/mm2]

Válcový plášť

Požadovaná tloušťka stěny pro zatížení v obvodovém směru

� =
��∙�

��∙
���

�∙�

=
����,�∙�,�

��∙
���

�,���∙�

= 0,87 [ mm] (4.1)

Požadovaná tloušťka stěny pro zatížení v osovém směru

� =
��∙�

��∙
���

�∙�

=
����,�∙�,�

��∙
���

�,���∙�

= 0,63 [mm] (4.2)

Navržená výrobní tloušťka stěny s = 8 [ mm]
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Kontrolní výpočet tloušťky stěny nádrže pro zkušební tlak 0,13 MPa

- v obvodovém směru:

� =
��∙��

��∙
���

�∙�

=
����,�∙�,��

��∙
���

�,���∙�

= 1,14 [mm] (4.3)

- v osovém směru:

� =
��∙��

��∙
���

�∙�

=
����,�∙�,��

��∙
���

�,���∙�

= 0,82 [mm] (4.4)

Navržená výrobní tloušťka stěny s = 8 [mm] vyhovuje i pro zkušební tlak.

4.2 Přelaminace pláště s víkem

V následujícím kroku musím navrhnout spoje válcového pláště nádoby s víky. 

Z obrázku je patrné, že dosedací plochy jsou opracovány šikmo. Vzniklá mezera 

ve tvaru V je vyplněná tmelem a následně přelaminována. Za pomoci výpočtu musím

určit tloušťku a délku přelaminace tak, aby za provozu nedošlo k roztržení nádrže. 

K dosažení rychlého a přesného výpočtu je zapotřebí použít vhodný software

(Microsoft Office Excel nebo OpenOffice), protože vzorce jsou postavené tak, 

že k výpočtu jedné hodnoty musím znát hodnotu druhou a naopak. Dle zásad 

konstrukce se tloušťka přelaminace víka a pláště volí stejná jako tloušťka víka nádrže, 

proto se v této kapitole věnuji nejprve výpočtu tloušťky stěny víka.

Obrázek 4.2.1 Přelaminace víka a pláště
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Požadovaná tloušťka stěny víka 

�� =
��∙�∙���

��∙
��
�∙�

=
����,�∙�,�∙�,�

��∙
���

�,���∙�

= 1,54 [mm] (4.5)

Navržená výrobní tloušťka stěny víka s2 = 8 [mm]

Požadovaný přesah přelaminace víka s pláštěm

� ≥ ��� ∙ �� = �1823,2 ∙ 1,54 = 53 [mm] (4.6)

Navržená výrobní délka x = 100 [mm]

4.3 Přelaminace přírub

Spojení přírub s pláštěm je realizováno taktéž přelaminací a i zde je nutno 

dle výpočtu určit tloušťku a délku přelaminace. Výpočty se liší v závislosti na umístění 

příruby. I zde je zapotřebí použít vhodný program. V mém případě byl použit 

Microsoft Office Excel. V první části výpočtu přelaminace přírub se budu věnovat 

přírubám umístěným na válcovém plášti nádoby. V druhé části budu navrhovat spoje 

přírub umístěných na víku. 

Příruby na plášti

Obrázek 4.3.1 Přelaminace přírub na plášti
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Příruba DN100

Požadovaná tloušťka sA spoje včetně tloušťky pláště

�� =
��∙�

��∙��∙
��
�∙�

=
����,�∙�,�

��∙�,����∙
���

�,���∙�

= 2,85 [mm] (4.7)

Navržená výrobní tloušťka sA = 12 mm včetně tloušťky pláště

Požadovaná délka spoje na plášti

�� ≥ ��� ∙ �� = �1823,2 ∙ 2,85 = 72,2 [mm] (4.8)

Navržená výrobní délka spoje na plášti x1 = 100 [mm]

Požadovaná délka spoje na přírubě

�� ≥ ��� ∙ �� = �110 ∙ 2,85 = 17,7 [mm] (4.9)

Navržená výrobní délka spoje na přírubě x2 = 70 [mm]

Příruba DN50

Požadovaná tloušťka sA spoje včetně tloušťky pláště

�� =
��∙�

��∙��∙
��
�∙�

=
����,�∙�,�

��∙�,����∙
���

�,���∙�

= 2,56 [mm] (4.10)

Navržená výrobní tloušťka sA = 12 [mm] včetně tloušťky pláště

Požadovaná délka spoje na plášti:

�� ≥ ��� ∙ �� = �1823,2 ∙ 2,56 = 68,3 [mm] (4.11)

Navržená výrobní délka spoje na plášti x1 = 80 [mm]
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Požadovaná délka spoje na přírubě:

�� ≥ ��� ∙ �� = �60 ∙ 2,56 = 12,4 [mm] (4.12)

Navržená výrobní délka spoje na přírubě x2 = 60 [mm]

Příruba DN25

Požadovaná tloušťka sA spoje včetně tloušťky pláště:

�� =
��∙�

��∙��∙
��
�∙�

=
����,�∙�,�

��∙�,����∙
���

�,���∙�

= 1,2 [mm] (4.13)

Navržená výrobní tloušťka sA = 12 [mm] včetně tloušťky pláště

Požadovaná délka spoje na plášti:

�� ≥ ��� ∙ �� = √1823,2 ∙ 1,2 = 46,9 [mm] (4.14)

Navržená výrobní délka spoje na plášti x1 = 70 [mm]

Požadovaná délka spoje na přírubě:

�� ≥ ��� ∙ �� = �35 ∙ 1,2 = 6,48 [mm] (4.15)

Navržená výrobní délka spoje na přírubě x2 = 60 [mm]
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Příruby na víku 

Obrázek 4.3.2 Přelaminace přírub na víku

Příruba DN500

Požadovaná tloušťka sA spoje včetně tloušťky pláště

�� =
��∙�

��∙��∙
��
�∙�

=
����,�∙�,�

��∙�,����∙
���

�,���∙�

= 2,9 [mm] (4.16)

Navržená výrobní tloušťka sA = 11 [mm] včetně tloušťky pláště

Požadovaná délka spoje na plášti:

�� ≥ ��� ∙ �� = √1823,2 ∙ 2,9 = 72,4 [mm] (4.17)

Navržená výrobní délka spoje na plášti x1 = 80 [mm]
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Požadovaná délka spoje na přírubě:

�� ≥ ��� ∙ �� = �510 ∙ 2,9 = 38,5 [mm] (4.18)

Navržená výrobní délka spoje na přírubě x2 = 60 [mm]

Příruba DN50

Požadovaná tloušťka sA spoje včetně tloušťky pláště:

�� =
��∙�

��∙��∙
��
�∙�

=
����,�∙�,�

��∙�,����∙
���

�,���∙�

= 1,37 [mm] (4.19)

Navržená výrobní tloušťka sA spoje včetně tloušťky pláště: 9 [mm]

Požadovaná délka spoje na plášti:

�� ≥ ��� ∙ �� = √1823,2 ∙ 1,37 = 49,9 [mm] (4.20)

Navržená výrobní délka spoje na plášti x1 = 50 [mm]

Požadovaná délka spoje na přírubě:

�� ≥ ��� ∙ �� = √60 ∙ 1,37 = 9,1 [mm] (4.21)

Navržená výrobní délka spoje na přírubě x2 = 50 [mm]
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Příruba DN25

Požadovaná tloušťka sA spoje včetně tloušťky pláště:

�� =
��∙�

��∙��∙
��
�∙�

=
����,�∙�,�

��∙�,����∙
���

�,���∙�

= 1,26 [mm] (4.22)

Navržená výrobní tloušťka sA spoje včetně tloušťky pláště: 9 [mm]

Požadovaná délka spoje na plášti:

�� ≥ ��� ∙ �� = √1823,2 ∙ 1,26 = 47,9 [mm] (4.23)

Navržená výrobní délka spoje na plášti x1 = 50 [mm]

Požadovaná délka spoje na přírubě:

�� ≥ ��� ∙ �� = �35 ∙ 1,26 = 6,6 [mm] (4.24)

Navržená výrobní délka spoje na přírubě x2 = 50 [mm]
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5 Návrh sedel

Sedla pod nádrž jsou navržena jako svařenec z ocelového plechu o tloušťce 6mm. 

Mezi sedly a nádrží je vložen pás z technické pryže, který zajišťuje měkkou dosedací 

plochu a díky tomu se snadno přizpůsobí tvaru nádrže. Navržené sedlo bylo 

kontrolováno metodou konečných prvků. Pří této kontrole jsem kladl důraz

i na deformace samotné nádrže, abych zjistil, zda je dosedací plocha dostatečně široká. 

5.1 Vytvoření počítačového modelu pomocí metody konečných prvků

Dle souborů vytvořeného v programu Autodesk Inventor Professional 2011 byl 

v programu ANSYS Workbench 14 vytvořen výpočtový model. Mnou vytvořený 

výpočtový model se liší od skutečného modelu v několika detailech z důvodu 

zjednodušení výpočtu. Charakteristická geometrie nádoby umožnila využít rovinné 

symetrie, viz obrázek 6.1.1 a 6.1.2 Výpočtový model čítá 3494 elementů, 8262 uzlů 

typu Solidshel. Síť konečných prvků je zobrazena na obrázku 6.1.3

Obrázek 5.1.1 Geometrický model poloviny objemu nádoby
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Obrázek 5.1.2 Geometrický model poloviny objemu nádoby

Obrázek 5.1.3 Síť konečných prvků

Materiál nádoby je považován za homogenní a izotropní (sklolaminát: modul 

pružnosti E = 12 500 MPa a Poissonovo číslo μ = 0,35). Materiál sedla je také 

považován za homogenní a izotropní (ocel: modul pružnosti E = 210 000 [MPa]



34

a Poissonovo číslo μ = 0,3). Mezi nádobou a sedlem je pryžová vystýlka (technická 

pryž: modul pružnosti E = 10 000 [MPa] a Poissonovo číslo μ = 0,499).

Hydrostatický tlak vyvolaný působením vody uvnitř nádoby byl vypočten 

ze vztahu � = � ∙ � ∙ �, kde x je souřadnice výšky hladiny. Hustota vody je v mém

případě brána � = 1000 [�� ∙ ���].

Na obrázku 6.1.4 jsou znázorněny kinematické okrajové podmínky vyplývající 

z uložení nádoby (zamezení všem posuvům uzlů na dolní ploše) a na obrázku 6.1.5 

jsou okrajové podmínky vyvolané vnitřní náplní (hydrostatický tlak). 

Obrázek 5.1.4 Kinematické okrajové podmínky
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Obrázek 5.1.5 Silové okrajové podmínky

5.2 Výpočet napjatosti, deformace nádrže a sedel se stávajícím 

zatížením

Zde je analyzována nádrž a sedla na zatížení 8850 [kg]. Dle vypočtených výsledků 

hledám polohu nebezpečných míst. 

Obrázek 5.2.1 Redukované napětí dle HMH [MPa]
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Obrázek 5.2.2 Redukované napětí dle HMH [MPa]

Obrázek 5.2.3 Redukované napětí dle HMH [MPa], detaily místa s nejvyšší 

hodnotou napětí
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Na těchto obrázcích je vidět posuvy soustavy vzniklé při zatížení 8850 [kg].

Obrázek 5.2.4 Výsledné posuvy soustavy /mm/

Obrázek 5.2.5 Výsledné posuvy soustavy /mm/, detaily nádoby
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Obrázek 5.2.6 Výsledné posuvy soustavy /mm/, detaily nádoby

5.3 Vyhodnocení

Díky metodě MKP jsem se ujistil, že jsou sedla dostatečně dimenzována. Během 

tohoto výpočtu bylo zjištěno, že by se sedla mohla vyrobit i z plechu nižší tloušťky, ale 

s ohledem na povětrnostní vlivy, které budou na sedla působit, jsem se rozhodl

tloušťku materiálu ponechat. 

Tabulka vypočtených hodnot

Popis veličiny Hodnota 

veličiny

Poloha hledané veličiny

Redukované napětí cca 20 [MPa] Horní část sedla nádrže 

Obrázek 6.2.3

Posuvy max.1,2 [mm] Horní část pláště nádrže

Posuvy max.1,1 [mm] Bok pláště nádrže
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6 Závěr

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout laminátovou nádobu o objemu 9100 [litrů] 

a průměru DN1800.

V úvodu jsem přiblížil pojem demineralizovaná voda. Uvedl jsem jednotlivé typy 

nádrží a materiály, z kterého jsou nádrže vyráběny.

Dále popisuji samotné technologie výroby z laminátu. Uvedl jsem všechny možné 

postupy, jak lze z tohoto materiálu zhotovit výrobky, které se mohou použít na mnou 

navrhnutou nádobu se sedly.

Pomocí výpočtů jsem provedl statický návrh nádoby. Nenavrhoval jsem ovšem 

velikost šroubů víka a průlezu, jelikož jejich jmenovitý rozměr je normalizovaný 

a nedimenzoval jsem ani přelaminaci kotev, protože jsou strojně přivinuté. Pevnostní 

výpočet byl proveden dle německé normy AD -Merkblatt N1.

V poslední části jsem se věnoval dimenzování sedel pomocí metody MKP, do niž

jsem zakomponoval celou nádrž, abych zjistil její celkové deformace. Nádrž i sedla 

jsou opatřena ochranným nátěrem RAL 1015. Sedla nádrže jsou navržena s dostatečně 

velkou bezpečností.
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