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Anotace
Tato diplomová práce se zabývá pevnostní kontrolou skříně válcového drtiče zrna s cílem
určení poddimenzovaných či předimenzovaných částí rámu a jejich následnou optimalizací.
Jedná se o novou koncepci šroubovaného rámu. Kontrola spočívá ve statické analýze rámu
drtiče, která je provedena pomocí metody konečných prvků. 
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Annotation
This thesis deal with stress control of frame of crushing mill of grain with the aim of defining
and consequent optimalization of undersized and overlarge parts of the construction. This
frame is screwed assembly. Control is static analysis of frame. This analysis use Finite
Element Method.
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1 Úvod

Rámy strojů tvoří kostru každého stroje. Jednotlivé části strojů v nich mají oporu a
jsou jimi sloučeny do jednoho celku. Hlavní funkcí bývá zajištění přesného a neměnného
uložení jednotlivých částí, čehož je dosaženo velkou tuhostí. Z hlediska životnosti tvoří
nejodolnější prvek stroje, protože je většinou snažší vyměnit jednotlivé menší části, než celý
rám. Z těchto důvodů bývají rámy robustní konstrukce, která je tvořena z různých profilů.
Často jsou používány i odlitky. Rámy jsou nejčastěji svařované nebo šroubované   

Použití rámu drtiče S900

Stroj je vyráběn firmou  RomiLL  s.r.o. sídlící v Brně. Firma vznikla v roce 1991 jako
společnost s ručením omezeným a převzala řešení projektů státního výzkumného pracoviště
ve dvou základních oborech: 

technologie pro výrobu krmiv 

zařízení pro průmyslový mikrovlnný ohřev. 

ROmiLL jako první zavedl v České republice výrobu válcových stolic k rozdružování zrnin
pro krmiva. Typy od nízkých výkonností až po velkokapacitní stroje jsou určené pro farmáře,
zemědělské společnosti či družstva a průmyslové výrobny krmných směsí. Vyrábí také
horizontální míchačky krmných směsí.  Firma exportuje své výrobky do mnoha zemí, jako
např. Německo, Velké Británie a Irsko, Slovensko, Polsko,  Rusko, Ukrajina, Maďarsko,
Rakousko, Itálie, Holandsko,  Francie, Vietnam, Mongolsko, Jižní Africe.

Firma vyrábí řadu válcových stolic. Rozdělují se na šrotovníky a mačkače, které se
dále dělí na mobilní a stacionární. Oba tyto typy používají v podstatě stejné rámy, které mají
pouze malé úpravy.

Válcové šrotovníky ROmiLL S rozmělňují obiloviny střihem na šrot mezi dvěma
rýhovanými válci s břity, z nichž se každý otáčí různou rychlostí, přičemž i pomalejší válec
má vyšší otáčky, než je tomu v případě mačkačů.

Válcové mačkače ROmiLL M upravují zrno působením tlaku na téměř hladkých površích
válců. Na rozdíl od šrotovníků jsou mačkače pomaloběžné a oba válce pracují stejnou
obvodovou rychlostí.
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Mobilní válcové drtiče vlhkého zrna jsou součástí technologie tzv. dělené sklizně
vlhkého zrna a jeho silážování. Užívá se na zpracování kukuřice a vlhkého zrna různých
druhů obilovin a luskovin. Zrno vymlácené sklízecí mlátičkou drtič zpracuje a nakonzervuje.
Takto upravený produkt s optimální vlhkostí 30 a 40 % je při maximálním vytěsnění vzduchu
uskladněn – nejčastěji lisováním do vaků. Tímto způsobem zpracování jsou získávány lepší
nutriční hodnoty krmiva a především dochází ke značnému snížení nákladů. Stroje jsou
poháněny od vývodového hřídele traktoru, provozní parametry jsou uvedeny v tab.1. Tyto
stroje je možné také osadit elektromotory, a tak mohou mimo sezónu pracovat jako stationární
drtiče např. suchého zrna. 

Jsou vyráběny dvě základní koncepce:  

mobilní válcový drtič vlhkého zrna - řada M1 a M2 (obr.1)

mobilní válcový drtič vlhkého zrna s lisem – řada CP1 a CP2 (obr.2)

Tab.1 provozní parametry mobilních válcových drtičů

Obr.1 Mobilní válcový drtič vlhkého zrna M2

7

provozní parametry M1 M2 CP1 CP2

počet válcových stolic 1 2 1 2

pohon traktorem min. 60 k min. 120 k min. 100 k min. 160 k

kapacita až 20 t/hod až 40 t/hod až 20 t/hod až 40 t/hod

spotřeba cca 0,5 l/t cca 0,9 l/t
zásobník až 3 m3 až 9 m3 až 3,7 m3 až 3 m3
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Obr.2 Mobilní válcový drtič vlhkého zrna s lisem CP2  

Stacionární jednotky jsou používány velkovýrobci krmných směsí. Patří sem i
válcový drtič zrna S900 (obr.3). Stroje se používají především ke zpracování většiny
krmných surovin. Zvlášť vhodné jsou pro zrniny (pšenice , ječmen, oves, kukuřice), ale i další
krmné plodiny jako např. luštěniny, olejniny atd. Drtič S900 se používá k rozmělňování zrna
na šrot. Jeho modifikace SG900 slouží jako drtič granulí a SR900 k drcení řepkového semene.
K hlavním výhodám patří úspora energie, kde se oproti kladívkovým mlýnům při jemném
šrotování uspoří kolem 30% a při hrubém šrotování až 70% energie. Další výhodou je
jednoduchá a bezúdržbová obsluha. Pro pohon jsou používány elektromotory. Provozní
parametry těchto strojů jsou uvedeny v tab.2.

Tab.2 Provozní parametry stacionárních válcových jednotek

8

elektromotor 37 kW 18,5 kW 15 kW 30 kW
kapacita až 20 t/h Až 6 t/h až 20 t/h Až 9 t/h
hmotnost 1387 kg 1375 kg 1140 kg 1332 kg

provozní 
parametry

šrotovník 
S900

mačkač 
M900

drtič granulí 
SG900

drtič řepky 
SR900
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 Obr.3 Válcový šrotovník ROmiLL S900

Popis práce stroje

Surovina k drcení je přiváděna do násypky, a to buď různými dopravníky, nebo u
mobilních jednotek i přímo ze sklízecí mlátičky, či pomocí čelního nakladače. Pro tento účel
jsou montovány nádstavby násypek pro zvětšení zásoby drcené suroviny, čímž je dosaženo
kontinuálního chodu stroje. Množství přiváděné suroviny z násypky mezi válce je regulováno
pomocí klapky, nově se zavádí regulace pomocí turniketového podavače, pomocí něhož se dá
poměrně přesně stanovit množství drceného materiálu, což je výhodné pro přesné dávkování
konzervační látky. U mobilních jednotek po podrcení materiálu mezi válci drť propadá do
horizontálního šnekového dopravníku, kde může být prováděn nástřik konzervačních látek,
poté je drť pomocí šnekového lisu vtlačena do vaku, nebo pomocí dalších dopravníků
přesunuta na korbu přepravního prostředku.  
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2 Popis válcového drtiče zrna S900

2.1 Hlavní části válcové stolice
Samotná válcová stolice (obr.4) se skládá ze tří hlavních skupin:

- rám

- válce a uložení

- odskokový mechanismus

Obr.4 Válcová stolice S900 

Rám drtiče
Původní rám tvoří robustní svařovaná konstrukce, která musí zajišťovat přesné uložení

drtících válců. Svařenec se skládá z jednoduchých, běžně dostupných materiálů a profilů
(plechy,U-profily). Materiál se používá ocel 11 373 dle ČSN EN 10020. Nevýhodou
svařované konstrukce je nutnost po svaření konstrukci žíhat ke snížení vnitřních pnutí, kdy je
nejprve potřeba celý rám vyztužit (obr.5), aby nedošlo při tepelném zpracování k deformacím.
Po tomto žíhání dochází k obrábění funkčních ploch a takto upravený rám (obr.6) je
smontován s dalšími částmi ve válcovou stolici. Obrábění celého svarku je nevýhodné,
protože je rám velký a těžký, což přináší problémy při manipulaci.
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   Obr.5 Vyztužený rám před žíháním 

Obr.6 Obrobený rám 
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Novou koncepcí je rám šroubovaný (obr.7), který je také náplní této diplomové
práce. Hlavní výhodou této koncepce je, že odpadá nutnost žíhaní celého rámu při výrobě.
Jednotlivé díly jsou svařeny, obrobeny a až poté sešroubovány, což přináší zjednodušenou
manipulaci při obrábění. Další cíl této koncepce je vytvoření konstrukce u které je umožněna
zaměnitelnost jednotlivých dílů.  

  

Obr.7 Šroubovaný rám

Válce a jejich uložení
Drtící válce (obr.8) jsou hlavní částí celého stroje, a proto je na kvalitu jejich výroby

kladen velký důraz. Válce jsou vyráběny z lité oceli, která je dále zušlechťována a povch je
nitridován. Takto vzniká velice tvrdý, ale zato křehký povrch. Poslední operací je obrábění,
kdy je na povrchu válce vytvořeno jemné drážkování. Takto upravený válec je pomocí nábojů
připevněn k hřídeli, která je uložena ve dvou dvouřadých soudečkových ložiskách. Tyto
ložiska jsou uloženy v domečcích, které jsou dále upevněny k rámu. Protože je poháněn jen
jeden válec, je nutný převod pro pohon druhého válce. Toto je uskutečněno pomocí dvou
ozubených kol (obr.18). Tyto ozubení jsou čelní, šikmé, evolventní. Převodový poměr je 0,5.
Menší poháněné kolo je ocelové, větší je vyrobeno z polyamidu zvaného ALKAMID.  Tato
kombinace materiálů nepotřebuje mazání. Kola a zuby jsou značně velká, protože musí snést
proměnlivou osovou vzdálenost, což je dáno změnou velikosti drtící štěrbiny. 
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Protože je povrch válců křehký, je nutné ho chránit před poškozením při vniknutí
nedrtitelných těles mezi válce. Tato ochrana spočívá v tom, že je jeden válec uložen pohyblivě
vůči rámu a jeho poloha je ovládána pomocí odskokového mechanismu. 

Obr.8 Drtící válce

Odskokový mechanismus
Hlavní funkcí odskokového mechanismu je ochrana válců proti poškození, které může

nastat např. při vniknutí nedrtitelného tělesa mezi válce. Další velice důležitou funkcí tohoto
mechanismu je velice snadné a přesné nastavení drtící štěrbiny.

Nastavení drtící spáry se provádí pomocí stavitelné matice (obr.9, poz.7), kdy se
otáčením této matice zvětšuje či zmenšuje drtící spára. Správné nastavení se kontroluje
vizuálně na drti.

 Samotná ochrana povrchu válců je uskutečněna pomocí střižného kolíku. Při vniknutí
nedrtitelného předmětu mezi válce začne být tento předmět válci vtahován a tím narůstá síla
působící na válce. Síla je u pohyblivého válce přenášena přes domečky ložisek(obr.9, poz.1)
na hřebenové tyče (obr.9, poz.2). Pak je síla přenášena z hřebenové tyče přes ozubená kola na
hřídel (obr.9, poz.3) ve formě kroutícího momentu, který přes unašeč střižného kolíku
(obr.9, poz.4) působí střihem na střižný kolík (obr.9, poz.5). Tento kolík je ještě uchycen v
páce odskokového mechanismu (obr.9, poz.6). Tato páka je otočně uchycena na hřídeli a také
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pomocí čepu k stavěcímu šroubu, který je uchycen k rámu. Dojde li k ustřižení kolíku,
pohyblivý válec se oddálí od pevného a nedrtitelný předmět propadne, zárověn dochází k
zastavení přívodu suroviny mezi válce a jsou zapnuty světelné a zvukové výstražné signály,
které upozorní obsluhu stroje. 

Obr.9 Odskokový mechanismus

1 – domeček ložiska, 2 – hřebenová tyč, 3 – hřídel, 4 – unašeč střižného kolíku, 

5 – střižný kolík,6 – páka odskokového mechanismu, 7 – stavitelná matice

14



DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN KONEČNÝ
2008

3 Zjištění provozních zatížení

3.1 Provozní stavy
Během provozu drtiče mohou nastat tři základní stavy:

- běžný provoz

- kritický provoz 1 - vniknutí nedrtitelného předmětu a tím ustřihnutí střižného
          kolíku

- kritický provoz 2 - naražení domečku ložiska posuvného válce na doraz 

3.2 Výpočet drtící síly
Pro teoretický výpočet sil působících na válce drtiče je nutné znát mechanické a  třecí

vlastnosti drceného materiálu. Tyto vlastnosti jsou však pro zrno těžko měřitelné a proto je
vhodné zvolit jiný postup pro získání sil působících na válce. Pro tuto situaci by bylo nejlepší
měření pomocí tenzometrů, avšak tato metoda je finančně nákladná a tudíž se nepoužila.
Proto firma ROmiLL Brno provedla jiná měření k získání informací o zatížení stroje. 

3.2.1 Běžný provoz
Pro běžný provoz (tj. stroj plynule pracuje, mezi válci se drtí jen určený materiál)

měření probíhá při drcení kukuřičného zrna o vlhkosti 30%. Principem měření je zjistit
střižnou sílu na střižném kolíku a po přepočtu i drtící sílu. V průběhu zkoušky se zaměňují
střižné kolíky o různých rozměrech a vlastnostech tak, aby se dosáhlo střihu až po dostatečně
dlouhé době, kdy by se dalo prohlásit, že jde o provozní stav. Při měření se zjistilo, že střižný
kolík ф6 x 1 mm z materiálu 11 353 dle ČSN EN 10020 se po 30 minutách provozu přestřihl.
Doba 30 minut se dá vzhledem k charakteristice pracovního procesu považovat za provozní
stav.  Pro výpočet sil se tedy použije uvedený strižný kolík.
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mechanické vlastnosti materiálu 11 353:

mez pevnosti v tahu: Rm=350MPa

mez pevnosti ve smyku dle podmínky HMH [1]:     k=
Rm

3
                        (3.1)

            
k=

350
3

k=202MPa

určení střižné síly Fs:

Obr.10 Schéma působení střižné síly Fs

průřez kolíku v místě střihu:             S=∗D
2−d2

4
(3.2)

           S=∗6
2−42

4
S=15,7mm2

střižná síla Fs:         Fs=k∗S (3.3)

Fs=202∗15,7
Fs=3170 N

16



DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN KONEČNÝ
2008

Určení drtící síly Fv:

  Obr.11 pákový převod sil Fs a Fv

Protože síly Fv a Fs nepůsobí ve stéjné vzdálenosti od osy O3 (viz obr.11), musí se
provést jednoduchý přepočet pákového převodu odskoku. Síla Fv sice působí v ose válců,
ovšem styk ozubeného hřebenu s ozubeným kolem je uskutečněn na roztečné kružnici. Proto
se působiště síly Fv v pákovém převodu posouvá na tuto roztečnou kružnici. Pro stanovení
drtící síly je při výpočtu zanedbána účinnost převodu a tření. Toto zjednodušení je vzhledem k
přesnosti určování drtící síly přijatelné.

Výpočet pákového převodu i:

Poloměr roztečné kružnice ozubeného kola pákového převodu:          R = 36 mm

Vzdálenost os střižného kolíku a ozubeného kola převodu:                  l = 120 mm

i= l
R (3.4)

i=120
36

i=3,333

Určení síly Fv:
Fv= i∗Fs (3.5)

Fv=3,333∗3170
Fv=10500 N

17
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3.2.2 Kritický provoz 1
Pro kritický provoz 1 (tj. okamžik vniknutí nedrtitelného předmětu mezi válce a tím

překročení dovoleného zatížení, což má za následek přestřižení střižného kolíku) se pro
výpočet střižné síly použije výrobcem montovaný střižný kolík o těchto parametrech: 

průměr 6 mm

materiál 11 600  dle ČSN EN 10020

mechanické vlastnosti materiálu 11 600:

mez pevnosti v tahu: Rm=600MPa

mez pevnosti ve smyku dle podmínky HMH:

            z rovnice 3.1: k=
600
3

k=346 MPa

určení střižné síly Fs:

Obr.12 Schéma působení střižné síly Fs

průřez kolíku v místě střihu: S=∗D2

4
(3.6)

S=∗62

4

S=28,274 mm2

střižná síla Fs dle rovnice 3.3: Fs=346∗28,274

Fs=9900 N
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Určení drtící síly Fv:

dle rovnice 3.5: Fv=3,333∗9900

Fv=33kN

3.2.3 Kritický provoz 2
 Při naražení domečku ložiska posuvného válce na doraz (obr.13, poz.1) dochází k

pohlcení kinetické energie válce, která vzniká v důsledku působení drtící síly na válce. Z
teoretického hlediska je popis tohoto jevu bez provedení řady měření nemožný. Tyto zkoušky
by byly finančně náročné, a proto bylo k přistoupeno k jinému způsobu určení zatížení. Po
domluvě se zadavatelem této práce bylo na základě zkušeností určeno, že pro výpočet bude
ráz simulován statickou silou o dvojnásobné velikosti, než je drtící síla potřebná k přestřižení
střižného kolíku, tedy F = 66kN.

Jednou z možností, jak alespoň částečně zpřesnit tento odhad je změření doby od
okamžiku přestřižení kolíku do nárazu na doraz, kde by se pomocí této doby určilo průměrné
zrychlení. Na základě znalosti zrychlení, hmotnosti a I. Newtonova zákona by se dala určit
přibližná síla která působí na válce a tedy taky následně na rám. Tento způsob by byl ovšem
také velice nepřesný, protože zanedbává kinetickou energii získanou při odskoku.  

Obr.13 Doraz
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3.3  Výpočet provozních zatížení

Pro další zjištění zatížení rámu drtiče je nutné provést uvolnění některých částí stroje a
tím získání reakcí v podporách, které se přenášejí na rám. Jedná se o hřebenovou tyč
(obr.14,poz.1), hřídel pákového převodu (obr.14,poz.2) a o páku převodu (obr.14,poz.3).

Obr.14 Drtící jednotka

1 – hřebenová tyč, 2 – hřídel pákového převodu, 3 – páka převodu
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Výpočet pro hřebenovou tyč
Na tyč působí drtící síly od válce, které jsou přenášeny na ozubené kolo. Jedná se o

přímé, evolventní ozubení s úhlem záběru 20°, což má za následek vznik tečné a radiální
složky síly, působící v ozubení. Reakce v podporách F1 a F2 zachytávají jednak radiální sílu Fr

a také moment od drtící síly, který je dán polohou zubů mimo osu tyče.

Obr.15 Schema hřebenové tyče

kde Fr se vypočítá pomocí tangenty úhlu záběru Fr=Fv/2∗tan 20 ° (3.7)

Rovnice statické rovnováhy: 

Fy=0: F1F2−Fr=0F2=Fr−F1                           (3.8)

MA=0 : Fr∗78Fv/2∗12−F1∗156=0F1=
Fr∗78Fv/2∗12
156

            (3.9)
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Výpočet pro hřídel pákového převodu
Tato hřídel je namáhána krutem a ohybem. Přes ozubená kola přenáší drtící sílu na

střižný kolík. Hřídel je uložena ve dvou kluzných ložiscích, které zachytávají síly na ozubení
a od střižného kolíku. Díky symetrii hřídele i zatížení budou reakce v podporách Fx a Fy stejné
u obou ložisek a jejich výpočet se značně zjednoduší.

Obr.16 Schéma hřídele pákového převodu

Poměr velikostí sil FSx a FSy je dán nastavením mezery mezi válci a tím natočením hřídele, pro
výpočty je použit odklon 15° od vodorovné osy. Velikost sil FS2x a FS2y je dána rozložením síly
FS  na páce (viz obr.17)

    Obr.17 Odklon střižné síly od vodorovné osy
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potom FSx=FS∗cos15°            (3.10)

FSy=FS∗sin 15°            (3.11)

            FS1=
FS∗120
182

           (3.12)

FS2=FS−FS1            (3.13)

FS2x=FS2∗cos15 °            (3.14)

FS2y=FS2∗sin 15 °            (3.15)

Rovnice statické rovnováhy: 

Fx=0 : Fv /2−Fx−FSxFS2x−FxFv/2=0Fx=
Fv−FSxFS2x

2
           (3.16)

Fy=0: Fr−Fy−FSyFS2x−FyFr=0Fy=
2Fr−FSyFS2x

2
                      (3.17)

Zachycení drtící síly:

Kromě sil od pohyblivého válce přenášených pomocí pákového převodu působí na
rám také druhý válec. Ten se domečkem ložiska opírá o ocelovou kostku (obr.18, poz.1).

Obr.18 Zajištění nepohyblivého válce
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Zachycení střižné síly:

Zachycení střižné síly je uskutečněno pomocí 4 šroubů, kterými je k rámu přychycen
mechanismus střižného kolíku (obr.19,poz1).

Obr.19 Uchycení mechanismu střižného kolíku

Vliv hmotnosti válcové skupiny:

   Díky mohutnosti celého stroje je hmotnost válcové skupiny značná a tedy
nezanedbatelná. Hmotnosti jednotlivých částí jsou:

Válec 123 kg

Hřídel   41 kg

Náboj            8,67 kg

Ložisko  3,7 kg

Domeček ložiska  8,5 kg

Víko ložiska              4,5 kg

Celkem má jedna válcová skupina 215 kg a na rám působí silou 2110 N.  
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3.3.1  Běžný provoz
Dle kapitoly 3.2.1 platí: Fv = 10500 N drtící síla na válcích

    FS = 3170 N síla na střižném kolíku

Pak pro hřebenovou tyč platí:

dle rovnice 3.7: Fr = 10500/2 * tan20°

Fr = 1910 N

dle rovnice 3.9:       F1=
1910∗7810500/2∗12
156

F1 =  1358 N

dle rovnice 3.8: F2 = 1910 – 1358

F2 = 552 N

Pro hřídel pákového převodu platí:

dle rovnice 3.10: FSx = 3170 * cos 15°

FSx = 3062 N

dle rovnice 3.11: FSy = 3170 * sin 15°

FSy = 820 N

dle rovnice 3.12:     FS1=
3170∗120
182

FS1 = 2090 N

dle rovnice 3.13:     FS2=3170−2090

FS2 = 1080 N 

dle rovnice 3.14:        FS2x = 1080 * cos 15°

FS2x = 1043 N 

dle rovnice 3.15:        FS2y = 1080 * sin 15°

FS2y = 280 N 
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dle rovnice 3.16:     Fx=
10500−30621043
2

Fx = 4240 N 

dle rovnice 3.17:     Fy=
2∗1910−820280
2

Fy = 1640 N 

3.3.2 Kritický provoz 1
Dle kapitoly 3.2.2 platí: Fv = 33000 N drtící síla na válcích

    FS = 9900 N síla na střižném kolíku

Pak pro hřebenovou tyč platí:

dle rovnice 3.7: Fr = 33000/2 * tan20°

Fr = 6000 N

dle rovnice 3.9:       F1=
6000∗7833000 /2∗12
156

F1 =  4270 N

dle rovnice 3.8: F2 = 6000 – 4270

F2 = 1730 N

Pro hřídel pákového převodu platí:

dle rovnice 3.10: FSx = 9900 * cos 15°

FSx = 9562 N

dle rovnice 3.11: FSy = 9900 * sin 15°

FSy = 2562 N

dle rovnice 3.12:     FS1=
9900∗120
182

FS1 = 6530 N

26



DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN KONEČNÝ
2008

dle rovnice 3.13:     FS2=9900−6530

FS2 = 3370 N 

dle rovnice 3.14:        FS2x = 3370 * cos 15°

FS2x = 3255 N 

dle rovnice 3.15:        FS2y = 3370 * sin 15°

FS2y = 872 N 

dle rovnice 3.16:     Fx=
33000−95623255
2

Fx = 13345 N 

dle rovnice 3.17:     Fy=
2∗6000−2562872
2

Fy = 5155 N 
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4 Modelování

4.1  Vytvoření 3D modelu
3D model (obr.20) byl vytvořen pomocí podkladů dodaných firmou RomiLL v

programu  Autodesk Inventor 11. 

Obr.20 Rám drtiče S900   

Pro výpočet pomocí MKP je nutno s ohledem na možnosti hardwaru rám zjednodušit
(obr.21). Předpokládá se, že šroubové spoje jsou ideálně dotaženy a tudíž lze uvažovat, že
jednotlivé části jsou k sobě pevně spojeny (slepeny). Proto je možno šrouby i s dírami
zanedbat. Dále se předpokládá, že svary jsou dokonale provařeny a materiál svaru je
minimálně stejně pevný jako svařovaný materiál. Pro další zjednodušení jsou zanedbány malé
otvory a díry, které také komplikují výpočet. 

Takto upravený model rámu byl uložen do standardizovaného formátu STEP a byl
připraven na import do programu ANSYS Workbench.
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Obr.21 Zjednodušený rám

1 – čelo, 2 – stěna, 3 – zadní stěna, 4 – přední stěna

4.2 Vytvoření konečnoprvkového modelu
Pro výpočet pomocí metody konečných prvků byl zvolen program ANSYS

Workbench. V programu byla načtena geometrie a byly rozpoznány jednotlivé součásti
sestavy. Mezi těmito součásti se automaticky nadefinovaly kontakty, které je ovšem nutné
zkontrolovat. Pro tento model jsou všechny kontakty nadefinovány typem Bonded. Ten
definuje kontakt tak, jako by součásti byly k sobě svařeny.

Součástem modelu byly přiřazeny materiálové charakteristiky homogeního,
izotropního, lineárně pružného materiálu. Všem částem byla přiřazena konstrukční ocel o
těchto materiálových charakteristikách:

modul pružnosti v tahu E = 200 000 MPa

poissonovo číslo µ = 0,3

U modelu je využito symetrie (obr.22). Díky tomu je k vytvoření sítě potřeba jen
polovina elementů a tudíž lze síť zjemnit. K využití symetrie je v programu přímo zahrnuta
funkce Symmetry, která omezí posuvy a natočení vůči zadané rovině symetrie.
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Obr.22 3D model - využití symetrie

4.2.1 Vytvoření sítě
Rozhodujícím pro správný výpočet pomocí metody konečných prvků je dobře

navržená síť. Zde byla k vytvoření sítě použita metoda kvádrů, tato metoda využívá nejmenší
počet prvků. K sestrojení sítě byly použity funkce Sizing a Mapped Face Meshing.

Výslednou síť (obr.23) tvoří 82724 prvků a 340150 uzlů.

Obr.23 Síť pro MKP výpočet
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4.2.2 Modelování vazeb a zatížení
Model rámu byl uložen a zatížen tak, aby výpočtový model odpovídal realitě a

výsledky byly co nejpřesnější.

Model vazeb

Na modelu jsou použity dvě vazby. První vazba (obr.24, poz.B) je aplikována na
vnitřní plochu kruhových otvorů, kterými prochází kotvící šrouby. Je definována tak, že
zamezuje posuvům ve všech třech osách, což simuluje funkci kotvicích šroubů. Druhá vazba
(obr.24, poz.A) je aplikována na spodní plochu rámu v místech, kde je rám v kontaktu s
povrchem, na kterém je uložen.Vazba je definována tak, aby zamezovala posuvu v jedné ose
(obr.24, osa y), čímž simuluje povrch, na kterém je rám uložen.

Obr.24 Model vazeb
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Model zatížení pro bežný provoz a kritický provoz 1

Na modelu jsou použity dva typy zatížení, Bearing Load, které simuluje spojité
zatížení a Remote Force, které simuluje sílu. Velikosti těchto sil pro jednotlivé stavy jsou
spočítány v kapitole 3.3. Síly z obr.25 představují:

A – zachycení sil Fx a Fy od hřídele pákového převodu (viz. kap.3.3) 

B – zachycení síly F1 od hřebenové tyče (viz. kap.3.3) 

C - zachycení síly F2 od hřebenové tyče (viz. kap.3.3)

E,D – tíha válců 

F – zachycení drtící síly od nepohyblivého válce

G – zachycení střižné síly

Obr.25 Model zatížení
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Model zatížení pro kritický provoz 2

A – síla simulující ráz (viz. Kap.3.2.3)

B,C - tíha válců 

Obr.26 Model zatížení pro ráz 
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5 Výpočet

 Po vytvoření sítě a zadání vazeb a zatížení je možno spustit výpočet. Byla prováďena
statická, lineární analýza, tedy platí tyto předpoklady: 

rovnováha se vyjadřuje v nedeformovaném stavu 

materiál má striktně lineární odezvu - je lineárně elastický 

vazby jsou reprezentovány pouze lineárními rovnicemi 

Výsledné obrázky zobrazují hodnoty napětí (HMH) a deformací. Na barevné stupnici, která je
součástí obrázku, je ke každé barvě přiřazena velikost napětí [MPa] či deformace [mm]. 

Porovnání výsledků je prováděno vůči mezi kluzu v tahu a dále vůči dovolenému
napětí, které zahrňuje dynamické účinky. Dynamické účinky jsou charakterizovány
dynamickým součinitelem kD, velikost byla zvolena 1,5, což je běžně dosazovaná hodnota.   

Všechny výpočty byly prováděny na počítači o těchto parametrech:

procesor: AMD Sempron 3100+ 

operační pamět: 1 GB

Každý výpočet trval 25 minut a bylo potřeba 755 MB operační paměti.  
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Běžný provoz
Na obrázku 27 je zobrazeno srovnávací napětí HMH, lze vidět, že maximální napětí

(obr.28) je v místě uložení hřídele pákového převodu, což se dalo díky tvaru a velikosti
zatížení předpokládat.

Obr.27 Běžný provoz - napětí

Mezní stav únosnosti:

mez kluzu ocel 11 373: fy = 235 Mpa

dynamický součinitel (zahrňuje dynamické účinky): kD = 1,5

dovolené napětí zahrňující dynamický součinitel:           f D=
f y

kD
                    (5.1)

dle rovnice 5.1 je napětí fD:
f D=

235
1,5

f D=157 MPa
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Obr.28 Běžný provoz – maximální napětí detail

Výsledky z uvedeného výpočtu:

nejvyšší srovnávací napětí HMH: 39,5 MPa

maximální deformace (příloha 1):     0,047 mm

● nejvyšší napětí dle obr.27 NEPŘESAHUJE mez kluzu

● nejvyšší napětí dle obr.27 NEPŘESAHUJE dovolené napětí zahrňující dynamický
součinitel
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Kritický provoz 1
Na obrázku 29 je zobrazeno srovnávací napětí HMH, lze vidět, že maximální napětí

(obr.30) je opět v místě uložení hřídele pákového převodu.

Obr.29 Kritický provoz 1 - napětí

Mezní stav únosnosti:

mez kluzu ocel 11 373: fy = 235 Mpa

dynamický součinitel (zahrňuje dynamické účinky): kD = 1,5

dovolené napětí zahrňující dynamický součinitel dle rov. 5.1:      
f D=

235
1,5

f D=157MPa
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Obr.30 Kritický provoz 1 – maximální napětí detail

Výsledky z uvedeného výpočtu:

nejvyšší srovnávací napětí HMH: 124,24 MPa

maximální deformace (příloha 2):      0,133 mm

● nejvyšší napětí dle obr.29 NEPŘESAHUJE mez kluzu

● nejvyšší napětí dle obr.29 NEPŘESAHUJE dovolené napětí zahrňující dynamický
součinitel
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Kritický provoz 2
Na obrázku 31 je zobrazeno srovnávací napětí HMH, lze vidět, že maximální napětí

(obr.32) je v místě připojení rámu k podložce. Tato špička napětí vznikla v důsledku
deformace materiálu, která je dána vazbou simulující kontakt rámu s povrchem na kterém je
uložen. V tomrto místě dochází k velmi prudké změně tuhosti a z těchto důvodů toto napětí
není do reálného výpočtu zahrnuto a pro kontrolu je použito jiné reálné napětí (obr.33). 

Obr.31 Kritický provoz 2 - napětí

Mezní stav únosnosti:

mez kluzu ocel 11 373: fy = 235 Mpa

dynamický součinitel (zahrňuje dynamické účinky): kD = 1,5

dovolené napětí zahrňující dynamický součinitel dle rov. 5.1:      
f D=

235
1,5

f D=157MPa
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Obr.32 Kritický provoz 2 – maximální napětí

Obr.33 Kritický provoz 2 – reálné napětí

Výsledky z uvedeného výpočtu:

srovnávací napětí HMH:  97,844 Mpa

maximální deformace (příloha 3):      0,183 mm

● nejvyšší napětí dle obr.33 NEPŘESAHUJE mez kluzu

● nejvyšší napětí dle obr.33 NEPŘESAHUJE dovolené napětí zahrňující dynamický
součinitel
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6 Optimalizace

Z výsledků uvedených v kapitole 5 vyplývá, že rám je předimensovaný a proto je
vhodné rám optimalizovat. Čelo (obr.21, poz.1) a stěna(obr.21, poz.2) rámu jsou v
zatěžovacích stavech namáhány zhruba na polovině meze kluzu, a proto tyto části není nutno
upravovat. Naopak zadní stěna (obr.21, poz.3) a přední stěna (obr.21, poz.4) nejsou ani v
jednom z počítaných stavů nijak zvlášť namáhány (srovnávací napětí HMH do 50 Mpa,
deformace do 0,1 mm), proto je vhodné tyto části optimalizovat. 

Cílem optimalizace je úspora materiálu a zjednodušení výroby. Samotné úpravy
spočívaly v tom, že byly použity plechy menší tlouštky. Dále jsou nahrazeny části svarku
(obr.34a, poz.1) plechy, které jsou vyztuženy navařenými žebry a kostkami, ve kterých budou
uchyceny šrouby. Těmito úpravami bylo dosaženo úspory 40kg, z původních 206kg na 166kg.

Kvůli zachování vnějších připojovacích rozměrů a změn v geometrii přední a zadní
stěny je nutné upravit stěnu (obr.21, poz.2). Jedná se o změnu geometrie umístění děr pro
šrouby, které spojují tyto tři části.  

 a)     b)

Obr.34 Zadní stěna

a) původní b) optimalizovaná
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a)

b)

Obr.35 Přední stěna

a) původní b) optimalizovaná

42



DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN KONEČNÝ
2008

6.1 Kontrola optimalizovaného rámu

Před výpočtem bylo nutné kvůli změnám v modelu vytvořit novou síť a znovu
nadefinovat vazby a zatížení. Nově vytvořená síť má 84220 prvků a 345131 uzlů.

Běžný provoz
Na obrázku 36 je zobrazeno srovnávací napětí HMH, opět lze vidět, že maximální

napětí je v místě uložení hřídele pákového převodu. Z obrázků je patrné, že průběh napětí i
deformace (příloha 4) je skoro stejný jako u původního rámu. 

Obr.36 Běžný provoz – napětí
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Mezní stav únosnosti:

mez kluzu ocel 11 373: fy = 235 Mpa

dynamický součinitel (zahrňuje dynamické účinky): kD = 1,5

dovolené napětí zahrňující dynamický součinitel dle rov. 5.1:      
f D=

235
1,5

f D=157MPa

Výsledky z uvedeného výpočtu:

nejvyšší srovnávací napětí HMH: 39,5 MPa

maximální deformace (příloha 4):      0,046 mm

● nejvyšší napětí dle obr.36 NEPŘESAHUJE mez kluzu

● nejvyšší napětí dle obr.36 NEPŘESAHUJE dovolené napětí zahrňující dynamický
součinitel
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Kritický provoz 1
Na obrázku 37 je zobrazeno srovnávací napětí HMH, lze vidět, že maximální napětí je

opět v místě uložení hřídele pákového převodu.

Obr.37 Kritický provoz 1 – napětí

Mezní stav únosnosti:

mez kluzu ocel 11 373: fy = 235 Mpa

dynamický součinitel (zahrňuje dynamické účinky): kD = 1,5

dovolené napětí zahrňující dynamický součinitel dle rov. 5.1:      
f D=

235
1,5

f D=157MPa
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Výsledky z uvedeného výpočtu:

nejvyšší srovnávací napětí HMH: 124,23 MPa

maximální deformace (příloha 5):      0,133 mm

● nejvyšší napětí dle obr.37 NEPŘESAHUJE mez kluzu

● nejvyšší napětí dle obr.37 NEPŘESAHUJE dovolené napětí zahrňující dynamický
součinitel

Kritický provoz 2
Na obrázku 38 je zobrazeno srovnávací napětí HMH, lze vidět, že maximální napětí

(příloha 7) je v místě připojení rámu k podložce. Tato špička napětí vznikla v důsledku
deformace materiálu která je dána vazbou, simulující kontakt rámu s povrchem, na kterém je
uložen. Z těchto důvodů toto napětí není do reálného výpočtu zahrnuto a pro kontrolu je
použito jiné reálné napětí (příloha 8). 

Obr.38 Kritický provoz 2 - napětí 
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Mezní stav únosnosti:

mez kluzu ocel 11 373: fy = 235 Mpa

dynamický součinitel (zahrňuje dynamické účinky): kD = 1,5

dovolené napětí zahrňující dynamický součinitel dle rov. 5.1:      
f D=

235
1,5

f D=157MPa

Výsledky z uvedeného výpočtu:

nejvyšší srovnávací napětí HMH: 102 MPa

maximální deformace (příloha 6):      0,228 mm

● nejvyšší napětí (příloha 8) NEPŘESAHUJE mez kluzu

● nejvyšší napětí (příloha 8) NEPŘESAHUJE dovolené napětí zahrňující dynamický
součinitel

47



DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN KONEČNÝ
2008

7 Zhodnocení výsledků MKP

Z výsledků uvedených v kapitole 5 a 6 je patrné, že rám je ze statického hlediska
značně předimenzovám, porovnání maximálních hodnot napětí a deformací je uvedeno v
tabulce 3. Maximální napětí vznikají v místech, která jsou koncentrátory napětí, to je
zapříčiněno tím, že v těchto místech dochází k prudkým změnám tuhosti. Při porovnání
maximálních hodnot se ukazuje, že namáhání rámu je u obou případů stejné, to je dáno tím, že
při optimalizaci nebyl příliš velký zásah do celkové konstrukce. Z výsledků je také patrné, že
rám je značně tuhý, což je velmi důležité kvůli přesnému uložení válců při provozu.
Maximální deformace v okolí uložení válců nejsou větší než 0,1mm, což je vyhovující. 

Materiál 11 373
Re = 235 MPa

Maximální srovnánací napětí HMH
[MPa]

Maximální deformace 
[mm]

Původní verze Optimalizace Původní verze Optimalizace 

Běžný provoz 39,5 39,5 0,047 0,046

Kritický provoz 1 124 124 0,133 0,133

Kritický provoz 2 98 102 0,183 0,228
Tab.3 Porovnání výsledků

Rozdílné výsledky jsou pozorovatelné na deformaci přední stěny (obr.21, poz.4) při
stavu kritický provoz 1. Různé deformace vznikájí v důsledku konstrukční úpravy, kdy na
upraveném modelu je snížena tuhost oproti původní koncepci. Maximální deformace původní
stěny (příloha 9) je 0,054 mm a deformace nové stěny (příloha 10) je 0,099 mm. 
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8 Kontrola svarů

Z výpočtů provedených v kapitole 5 a 6 plyne, že nejvíce jsou namáhány svary při
zatěžovacích stavech kritický provoz 1 a 2. Pro kritický provoz 1 se jedná o koutový svar na
obr. 39, pro kritický stav 2 o koutový svar na obr. 40. Hodnoty napětí jsou v původním i
upraveném modelu v těchto místech skoro stejné, proto stačí provést kontrolu u obou míst
pouze jednou.

 Obr.39 Kritický provoz 1

Obr.40 Kritický provoz 2
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Svary jsou kontrolovány dle normy ČSN 73 1401. Hodnoty napětí, které se vyskytují
ve svarech a okolí jsou čerpány z výpočtu MKP provedeném v programu ANSYS Workbench.

Kontrola pro kritický provoz 1:

smykové napětí kolmé na směr svaru τ┴  = 15 MPa

smykové napětí rovnoběžné se směrem svaru τ║  = 5 MPa

normálové napětí rovnoběžné se směrem svaru σ║  = 50 Mpa

mez pevnosti v tahu materiálu 11 373 Rm = 360 MPa

součinitel pro příslušnou pevnostní třídu oceli dle 

tabulky 26 ČSN 73 1401  βω = 0,8

parciální součinitel spolehlivosti svarových spojů  γMω = 1,5

Dle normy musí být splněny tyto podmínky:

σ║
23∗τ┴

2 3∗τ║
2≤

Rm

βω∗γMω
 (8.1)

σ║≤
Rm

γMω
 (8.2)

dle rovnice 8.1: 5023∗1523∗52≤360
0,8∗1,5

57≤300 => podmínka VYHOVUJE

dle rovnice 8.2: 50≤360
1,5

50≤240 => podmínka VYHOVUJE
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Kontrola pro kritický provoz 2:

smykové napětí kolmé na směr svaru τ┴  = 35 MPa

smykové napětí rovnoběžné se směrem svaru τ║  = 5 MPa

normálové napětí rovnoběžné se směrem svaru σ║  = 45 Mpa

mez pevnosti v tahu materiálu 11 373 Rm = 360 MPa

součinitel pro příslušnou pevnostní třídu oceli dle 

tabulky 26 ČSN 73 1401  βω = 0,8

parciální součinitel spolehlivosti svarových spojů  γMω = 1,5

dle rovnice 8.1: 3523∗3523∗52≤360
0,8∗1,5

71≤300 => podmínka VYHOVUJE

dle rovnice 8.2: 45≤360
1,5

45≤240 => podmínka VYHOVUJE
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9 Závěr

V této diplomové práci byla řešena statická analýza rámu válcového drtiče zrna S900
firmy RomiLL. Po vytvoření zjednodušeného modelu byly pomocí metody konečných prvků
(lineární statická analýza – program ANSYS Workbench) získány informace o napětích a
deformacích na rámu. Z těchto výsledků byly určeny předimenzované části, které byly
následně optimalizovány. Těmito úpravami bylo dosaženo úspory 40 kg materiálu. Po
následné kontrole se ukázalo, že tento zásah neměl na rám skoro žádný vliv, co se týče
deformací a napětí (viz. Kapitola 7). Při těchto úpravách nedošlo ke změnám vnějších
připojovacích rozměrů, což umožňuje velice snadné zapojení takto upraveného rámu do
výroby. 

K vypracování této diplomové práce byl zvolen program ANSYS Workbench, a to
hlavně z toho důvodu, že nebylo možné rám drtiče počítat jako skořepinu díky jeho složitosti,
proto bylo nutné počítat s objemovým modelem. Pro vytvoření sítě na objemovém modelu se
tento program ukázal jako nejvhodnější. Výsledky získané z výpočtu (značně předimensovaný
rám) se ukazují jako odpovídající skutečnosti , což lze posuzovat z toho, že svařované rámy
drtiče pracují již řadu let, a zatím na nich nedošlo k žádné havárii.  
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11 Seznam použitých symbolů a zkratek

E - modul pružnosti v tahu          [MPa]
fD -  dovolené napětí zahrňující dynamický součinitel          [MPa]

fy, Re - mez kluzu v tahu          [MPa]

F1 - reakce v podpoře hřebenové tyče [N]
F2 - reakce v podpoře hřebenové tyče [N]
Fs - střižná síla [N]
FS1 - složka střižné síly rozložené na páce [N]
FS2 - složka střižné síly rozložené na páce [N]
FS2x - x-ová složka střižné síly rozložené na páce [N]
FS2y - y-ová složka střižné síly rozložené na páce [N]
Fsx - x-ová složka střižné síly [N]
Fsy - y-ová složka střižné síly [N]
Fr - radiální síla na ozubení [N]
Fv - drtící síla [N]
Fx - reakce v podpoře hřídele pákového převodu [N]
Fy - reakce v podpoře hřídele pákového převodu [N]
i - převod [-]
kD - dynamický součinitel [-]

Rm - mez pevnosti v tahu          [MPa] 
S - průřez          [mm2]

βω -  součinitel pro příslušnou pevnostní třídu oceli dle tabulky 26 ČSN 73 1401 [-]

γMω -  parciální součinitel spolehlivosti svarových spojů [-]

µ -  poissonovo číslo [-]

σ║ -  normálové napětí rovnoběžné se směrem svaru          [MPa]

τk - mez pevnosti ve smyku          [MPa]
τ┴ -  smykové napětí kolmé na směr svaru          [MPa]

τ║ -  smykové napětí rovnoběžné se směrem svaru          [MPa]
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12 Seznam příloh

Příloha 1: Běžný provoz – deformace

Příloha 2: Kritický provoz 1 – deformace

Příloha 3: Kritický provoz 2 – deformace

Příloha 4: Optimalizace: Běžný provoz – deformace

Příloha 5: Optimalizace: Kritický provoz 1- deformace 

Příloha 6: Optimalizace: Kritický provoz 2 – deformace

Příloha 7: Optimalizace: Kritický provoz 2 – maximální napětí

Příloha 8: Optimalizace: Kritický provoz 2 – reálné napětí

Příloha 9: Kritický provoz 1 - Deformace původní přední stěny

Příloha 10: Kritický provoz 1 - Deformace upravené přední stěny

Příloha 11: Rozložená sestava

Výkresová dokumentace: 1-S32-00/00 - sestava

2-S32-01/00 - přední stěna - svarek

2-S32-02/00 - zadní stěna - svarek

1-S32-03/00 - levá stěna
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Příloha 1

Běžný provoz – deformace
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Příloha 2

Kritický provoz 1 – deformace
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Příloha 3

Kritický provoz 2 – deformace
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Příloha 4

Optimalizace: Běžný provoz – deformace
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Příloha 5

Optimalizace: Kritický provoz 1- deformace 
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Příloha 6

Optimalizace: Kritický provoz 2 – deformace
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Příloha 7

Optimalizace: Kritický provoz 2 – maximální napětí
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Příloha 8

Optimalizace: Kritický provoz 2 – reálné napětí
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Příloha 9

Kritický provoz 1

Deformace původní přední stěny
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Příloha 10

Kritický provoz 1

Deformace upravené přední stěny
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Příloha 11

Rozložená sestava
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