
VYSOKÉ U
BRNO UNIVERSITY OF T

FAKULTA STROJNÍHO IN
ÚSTAV
INŽENÝRSTVÍ

FACULTY OF MECHANICA
INSTITUTE O

  

NÁVRH ZÁSOBNÍKU PRO OBIL
PROJECT OF GRAIN SILO 

DIPLOMOVÁ PRÁCE
MASTER’S THESIS 

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR 

VEDOUCÍ PRÁCE 
SUPERVISOR 

BRNO 2010   
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ
ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO 
INŽENÝRSTVÍ   

FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING 
INSTITUTE OF AUTOMATIVE ENGINEERING 

H ZÁSOBNÍKU PRO OBILÍ 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 Bc. VLASTIMIL PILAŘ 

  doc. Ing. JIŘÍ MALÁŠEK, Ph.D.

 

KÉ V BRNĚ 

ŽENÝRSTVÍ 
AVNÍHO 

Í MALÁŠEK, Ph.D. 





Anotace 
Cílem diplomové práce je návrh zásobníku pro obilí. Je zde nastíněno možné skladování 

obilí v závislosti na kvalitě a stavu obilovin a také způsoby plnění a vyprazdňování 

zásobníku i s problémy, které s sebou tyto činnosti přináší. Práce se mimo jiné zabývá 

možností vzniků klenby a s ní spojenou změnou stavu napjatosti nebo tlakovými rázy v 

zásobníku. Je zde také proveden rozbor vhodného konstrukčního řešení, návrh hlavních 

rozměrů zásobníku a jeho kontrolní pevnostní výpočet.  
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Annotation of thesis 
The goal of the Master thesis is to design a grain container. The thesis involves a possible 

method of grain storage depending on the quality and condition of the grain and also the 

ways of filling and emptying the container with all the problems that might occur. The 

thesis deals for example with a possibility of occurrence of vault and with it associated 

change of state of stress, or with the pressure surges in the container. The thesis involves 

an analysis of an appropriate construction solution, a design of the main dimensions of the 

container and a test calculation of the container ´s strength. 
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1. Úvod 

Skladování je nevyhnutelným pr

potravinářském i zpracovat

je skladování nezbytnou sou

produkt, který nebývá zpravidla zpracován ihned po sklizni, ale spot

průběžně. Což znamená, že musí 

zpracování na finální výrobky

faktorem u skladování obilovin

nejpříhodnější době a nikoli

 

V lidské společnosti hraje konzumace obilovin, 

jedny z nejstarších kulturní

V České republice se pěstují 

polovině celkové výměry orné p

obyvatelstva kryjí přibližně

V globálním měřítku Mezinárodní o

a zemědělství (FAO) uvádí, že j

celosvětové výživě se dnes 

v chudých rozvojových zemích

 

Základními druhy obilovin jsou pšenice, žit

oves. Právě pšenice, na 

nejvýznamnější obchodní komoditou na úseku potravin 

a také nejvýznamnější obilovi

lidské populace. Její produkce se pohybuje kolem 580 

miliónů tun ročně.  
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je nevyhnutelným průvodním jevem každého výrobního procesu v

ském i zpracovatelském průmyslu. Výjimkou není ani zemědě

ou součástí hospodaření s obilným fondem. Obiloviny jsou

produkt, který nebývá zpravidla zpracován ihned po sklizni, ale spot

Což znamená, že musí být skladovány od sklizně až po

zpracování na finální výrobky nebo k přímé spotřebě. Dalším nemén

obilovin je i to, že umožňuje zemědělců

 a nikoliv ihned po sklizni, kdy bývá nákupní cena nejnižší.

nosti hraje konzumace obilovin, jakožto 

kulturních rostlin, významnou roli. 

ěstují obiloviny na více než 

ěry orné půdy a ve výživě 

ibližně 40% kalorické spotřeby. 

Mezinárodní organizace pro výživu 

uvádí, že jejich celkový podíl na 

se dnes odhaduje na 60 až 70% a 

chudých rozvojových zemích ještě daleko více.  

druhy obilovin jsou pšenice, žito, ječmen a 

na obr. 1.2, je v současnosti 

jší obchodní komoditou na úseku potravin 

jší obilovinou zajišťující výživu 

Její produkce se pohybuje kolem 580 

 

V posledních letech se ovšem 

význam obilovin nejen jako významných

potravinářských a krmných 

jako energetického zdroje. 

uskladnění, kdy nedochází k 

změně vlastností zrna, bývají kladeny stále 

výraznější nároky. 

Obr. 1.

Obr. 1.2 Pšenice 

vodním jevem každého výrobního procesu v chemickém, 

ědělský průmysl, kde 

m fondem. Obiloviny jsou sezónní 

produkt, který nebývá zpravidla zpracován ihned po sklizni, ale spotřebovává se 

po jejich použití ke 

eméně významným 

ělcům prodat obilí v 

nákupní cena nejnižší. 

ovšem prohlubuje 

nam obilovin nejen jako významných 

 suroviny, ale také 

jako energetického zdroje. Proto na správné 

 poškození nebo ke 

bývají kladeny stále 

.1 Obilné výrobky 



 
 

2. Skladování sypkých hmot

Skladování sypkých hmot (kam pat

základních skupin, jak je uvedeno ve schématu na obr. 2

partikulárních látek, lze sk

hlavních způsobů. Některé materiály nelze skladovat ve velkém množství (nap

bezpečnosti) a proto je v takových p

tomu hromadné skladování se v

poměrně malý. 

 

 

  Obr. 

 

 

• Jednotkové obaly  

Využívány jsou všude tam, kde je zapot

Tento způsob skladování je prakticky jediný možný v

maloobchodní sítě. Obaly lze opat

který výrazně usnadňuje identifikaci zboží a také zp

 

 

 

 

Skladování 
sypkých hmot
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Skladování sypkých hmot  

kladování sypkých hmot (kam patří mimo jiné i obiloviny) se rozdě

základních skupin, jak je uvedeno ve schématu na obr. 2.1. Vzhledem k

, lze skladování realizovat v podstatě využitím jednoho ze dvou 

které materiály nelze skladovat ve velkém množství (nap

takových případech vhodné použít jednotkových obal

skladování se využívá hlavně v případech, kdy pohyb materiálu je 

Obr. 2.1 Možnosti skladování sypkých hmot 

  

všude tam, kde je zapotřebí snadná a častá manipulace s

sob skladování je prakticky jediný možný v případě, kdy materiál je ur

Obaly lze opatřit čárovým kódem EAN (European Article Numbering), 

uje identifikaci zboží a také zpřehledňuje skladování

Jednotkové 
obaly

Pytle, sudy,  
bedny apod.

Hromadné 
skladování

Skládka

Zásobník

Polobunkr

Cisterna

Kontejner

se rozděluje do několika 

Vzhledem k charakteru 

využitím jednoho ze dvou 

které materiály nelze skladovat ve velkém množství (např. kvůli 

ípadech vhodné použít jednotkových obalů. Naproti 

ípadech, kdy pohyb materiálu je 

 

astá manipulace s materiálem. 

, kdy materiál je určen do 

(European Article Numbering), 

uje skladování. 

Pytle, sudy,  



 
 

 

• Skládka  

Prostor geometricky omezený základnou

ostatními plochami, které mohou být zcela volné nebo um

být volné nebo kryté, pokud to vyžaduje ochrana materiálu p

Vzhledem k tomu, že výška skladovaného materiálu nem

skladovací plocha značná. 

 

• Zásobník 

Prostorová konstrukce, která slouží pro usklad

se nemá skladovat v zásobníku materiá

v zásobníku, je totiž dostate

povětrnostních podmínek. 

 

• Polobunkr  

Kombinace zásobníku a skládky, která zajiš

materiálu. 

 

• Cisterna  

Užívá se jako zásobník pro práškové materiály (cement, vápno). J

horizontální a vertikální cisterny pro uskladn

 

• Kontejner  

Neboli též přepravník, představuje zp

materiálu všech skupenství.

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.2 Skladovací linka v Drnholci s kapacitou 9200 tun
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rostor geometricky omezený základnou, jejíž tvar je dán způsobem odb

ostatními plochami, které mohou být zcela volné nebo uměle ohraničené

pokud to vyžaduje ochrana materiálu před pov

tomu, že výška skladovaného materiálu nemůže být obvykle p

 

ostorová konstrukce, která slouží pro uskladňování sypkých a kusových látek.

zásobníku materiál, který lze skladovat volně.

dostatečně chráněn proti změně svých vlastností vlivem 

 

mbinace zásobníku a skládky, která zajišťuje do jisté míry i částeč

jako zásobník pro práškové materiály (cement, vápno). Jedná se zejména o 

tikální cisterny pro uskladnění. 

epravník, představuje způsob pro hospodárnou přepravu a uskladn

nství. 

Skladovací linka v Drnholci s kapacitou 9200 tun

sobem odběru materiálu a 

čené. Skládky mohou 

ed povětrnostními vlivy. 

že být obvykle příliš vysoká, je 

ování sypkých a kusových látek. Zásadně 

l, který lze skladovat volně. Materiál uložený 

 svých vlastností vlivem 

ástečnou homogenizaci 

edná se zejména o 

řepravu a uskladnění 

Skladovací linka v Drnholci s kapacitou 9200 tun 
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3. Zásobníky 

Zásobníky pevných látek jsou zařízení bez pohyblivých součástí, které jsou určeny 

k přechodnému uložení hlavně zrnitých, sypkých, suchých a nelepivých materiálů. 

Většinou se staví se svislou osou, v tom případě probíhá plnění zásobníku shora a 

vyprazdňování materiálu je ve spodní části vlivem působení gravitace (obr. 3.1.). Zařízení 

jsou to investičně nákladná, a proto každé jejich použití musí být ekonomicky důkladně 

zváženo. Zásadně není vhodné například ukládat materiál, který je možný skladovat na 

skládce nebo jiným způsobem.  

 

 
Obr. 3.1 Základní části zásobníku 

 

Nadzemní nosné části zásobníku mohou být z oceli nebo betonu, základ se navrhuje 

výhradně betonový. Někdy je výhodná kombinovaná konstrukce (např. ocelové tělo 

zásobníku s betonovou podpěrnou konstrukcí). Tvar a velikost zásobníku se řídí 

požadavky na množství a druh skladovaných hmot a snadnou manipulaci při plnění a 

vyprazdňování. 

Stropní deska nese v některých případech manipulační místnost nebo plošinu. Podpěrnou 

konstrukci tvoří obvykle sloupy nebo stěnové prvky. Základová konstrukce se navrhuje 

podle únosnosti a vlastností základové půdy a to buď ve formě osamělých patek, 

obvodového pásu nebo základové desky.  

 

 

Stropní deska 

Základová konstrukce 

Podpěrná konstrukce 

Komora zásobníku 

Výsypka 
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3.1. Základní rozd ělení zásobník ů 
  a) Podle pr ůřezu komory 

• Pravoúhlé (čtvercové, obdélníkové) 

• Kruhové (válcové zásobníky) 

• Kombinované    

 

  b) Podle normy ČSN 735570 

• Silo 

• Bunkr 

   

  c) Podle ú čelu   

• Skladovací 

• Vyrovnávací 

• Směšovací 

 

3.1.1. Zásobníky pravoúhlé 

Tyto zásobníky (obr. 3.4) se využívají většinou pro menší skladovací kapacity, protože 

jejich tvar není vhodný z hlediska namáhání stěny. U obdélníkového tvaru komory vznikají 

při působení tlaku náplně kromě normálových sil také ohybové momenty. Stěny 

zásobníku proto vycházejí silnější. Určitým problémem u tohoto typu je také řešení 

výsypky. Ta může být po celé délce jedné hrany, tzv. štěrbinová výpusť, nebo je její tvar 

komolý jehlan. Průřez výpustného otvoru je pak v tomto případě čtverec (obr. 3.2a) nebo 

obdélník (obr. 3.2b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 3.2 Pravoúhlé zásobníky 

b) a) 

� � � 

�´ � 

� 

� 



 
 

U pravoúhlých zásobníků 

koutů. Mrtvé kouty jsou necht

materiál. Z geometrie zásobníku je také z

v hraně výsypky α´ (obr. 3.2

Jednoznačnou výhodou je 

skupin zásobníků (obr. 3.3)

Obr. 3.3 Využití zastavě

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3.4 Příklad jednoho z
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ů ovšem nastávají výraznější tendence pro vznikání mrtvých 

. Mrtvé kouty jsou nechtěným jevem, protože se z nich velmi obtížn

geometrie zásobníku je také zřejmé, že úhel stěny výsypky 

(obr. 3.2a) což může být opět příčinou poruch p

výhodou je ovšem výraznější využití zastavěného prostoru p

). 

astavěného prostoru u skupin pravoúhlých a válcových 

íklad jednoho z možných typů pravoúhlého zásobníku

jší tendence pro vznikání mrtvých 

nich velmi obtížně vyprazdňuje 

 α je větší, než úhel 

inou poruch při vyprazdňování. 

ného prostoru při vytváření 

 
pravoúhlých a válcových zásobníků 

 pravoúhlého zásobníku 
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3.1.2. Zásobníky kruhové 

Zásobníky kruhové neboli též válcové, jsou výhodné jak z hlediska výrobního, tak 

z hlediska namáhání pláště. Ve srovnání se pravoúhlými zásobníky, je využití zastavěné 

plochy menší a proto i při vytváření skupin zásobníků docílíme nižší skladovací kapacity 

(obr. 3.3). Válcové zásobníky jsou většinou opatřeny kuželovou výpustí, která má zaručit 

plynulé a dokonalé vyprázdnění celého objemu zásobníku. Problém je v navržení 

správného úhlu výsypky tak, aby nebylo zapotřebí přídavné zařízení pro vyprazdňování. 

Správnou volbou úhlu výsypky lze také ovlivnit skladovací kapacitu, viz lit. (1) 

 

 

3.1.3. Zásobníky kombinované 

V některých případech lze navrhnout zásobník i tak, že prakticky nemá komoru, nebo je 

výška komory zásobníku h1 menší než výška výsypky h2. Tyto zásobníky se pak nazývají 

kombinované. U pravoúhlých zásobníků je v tomto případě tvar výsypky jehlan (obr. 3.4a) 

a u kruhových pak kužel (obr. 3.4b). Tyto úpravy se dělají proto, aby se dosáhlo lepšího 

vyprazdňování, kdy zvláště kuželový zásobník nemá žádné zábrany proti vyprazdňování. 

Proto je jejich použití ideální pro materiály málo sypké a soudržné, viz lit. (1). Jeho 

užitečný objem je menší.  

 

 
 

Obr. 3.5 Kombinované zásobníky 

 

 

 

a) b) 
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3.1.4. Sila a bunkry 

Zásobníky se také dělí podle výšky komory. Nízké neboli též nehluboké zásobníky jsou 

zvané bunkry a vysoké nebo též hluboké jsou zvány sila. Výška sil je značně větší, než 

šířka. 

 

Pro stanovení rozhraní mezi ob ěma typy slouží dv ě základní pravidla, viz lit (2) 

• Bunkr  je zařízení, pro které platí 

  �� � 1,5 · √    [-]      (1) 

 Analogicky, silo  je zařízení, pro která platí obrácená nerovnost 

  �� � 1,5 · √   [-]      (2) 

 

Zásobník se řadí mezi sila, pokud také splňuje následující podmínky 

  �� � 1,5 · �  (pro � � �)  - pro pravoúhlé zásobníky  (3) 

   �� � �     - pro kruhové zásobníky   (4) 

�� ......... Výška komory zásobníku 

 .......... Půdorysná plocha komory 

�, � ....... Rozměry komory pravoúhlého zásobníku 

� .......... Vnitřní poloměr komory kruhového zásobníku 

 

 

• Jako druhé dělítko mezi těmito typy zásobníků je také často uváděno, zda přímka 

vedená pod sypným úhlem skladovaného materiálu z průsečíku komory a výsypky 

protíná nebo neprotíná protilehlou stěnu komoru (obr. 3.6).   

 

 

 

 

  

Obr. 3.6 Sila a bunkry 

� � 

� � 



 
 

4. Zásady skladování obilovin

Skladování obilovin je finální operací v

špatného, nebo nevhodného uskladn

 

Mezi základní typy skladování se považuje krátkodobé a dlouhodobé. Toto d

určeno a omezeno časem, ale technickými podmínkami, které u

nesnížené jakosti. Zpravidla je rozd

nezbytné, aby si obiloviny zachovaly nejen sv

vlastnosti pro další zpracování.

chráněný proti ptactvu a hlodavc

snadno větratelné, prosté plísní, šk

 

 

Obilné zrno 

škrob…) 

skladování je podstatný p

 

 

 

Rozdělení obilovin podle obsahu vody

• Nad 17%  - obilí mokré

• Nad 15,5%  - obilí vlhké

• Nad 14%  - obilí st

• Pod 14%  - obilí suché

 

Čím vyšší je vlhkost a teplota skladovaného obilí, tím intenzivn

Nejpříznivější skladovací teploty pro obilniny jsou 5

překročeny. Při provzdušňování je t

a relativní vlhkost vzduchu. Je

ochlazuje se vlivem styku s obilím a jeho relativní vlhkost stoupá. Pro nep

rosného bodu může sloužit

venkovním vzduchem teprve tehdy, je

 

Obr. 4.1 Obilní zrno 
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Zásady skladování obilovin  

Skladování obilovin je finální operací v zemědělství a znehodnocení zrna v

špatného, nebo nevhodného uskladnění anuluje veškerou předchozí práci zem

Mezi základní typy skladování se považuje krátkodobé a dlouhodobé. Toto d

asem, ale technickými podmínkami, které umožní skladovat p

nesnížené jakosti. Zpravidla je rozděleno dobou 6 měsíců. Při dlouhodobém skladování je 

nezbytné, aby si obiloviny zachovaly nejen svůj zdravotní stav, ale také významné 

vlastnosti pro další zpracování. Sklad musí být zkonstruován z trvanlivých materiál

ný proti ptactvu a hlodavcům. Prostory určené ke skladování musí být 

tratelné, prosté plísní, škůdců a cizích pachů.  

Obilné zrno (obr. 4.1) obsahuje látky jako voda, glycid

) dusíkaté látky, minerální látky, enzymy a vitamíny. Z

skladování je podstatný především obsah vody.  

lení obilovin podle obsahu vody  

obilí mokré 

obilí vlhké 

obilí středně suché 

obilí suché 

šší je vlhkost a teplota skladovaného obilí, tím intenzivněji obilní masa dýchá. 

jší skladovací teploty pro obilniny jsou 5-10°C. Teploty nad 20°C nesmí být

ňování je třeba mít na zřeteli teplotu obilní masy, teplotu vzdu

relativní vlhkost vzduchu. Je-li při provětrávání venkovní vzduch teplejší než obilí, 

se vlivem styku s obilím a jeho relativní vlhkost stoupá. Pro nep

že sloužit všeobecně pravidlo 5°C - obilí smí být prov

enkovním vzduchem teprve tehdy, je-li jeho teplota nejméně o 5°C nižší než teplota obilí. 

 

znehodnocení zrna v důsledku 

edchozí práci zemědělců.  

Mezi základní typy skladování se považuje krátkodobé a dlouhodobé. Toto dělení není 

možní skladovat při 

i dlouhodobém skladování je 

j zdravotní stav, ale také významné 

anlivých materiálů a 

ené ke skladování musí být čisté, suché, 

, glycidy (cukr, dextrin, 

katé látky, minerální látky, enzymy a vitamíny. Z hlediska 

ěji obilní masa dýchá. 

10°C. Teploty nad 20°C nesmí být  

eteli teplotu obilní masy, teplotu vzduchu 

trávání venkovní vzduch teplejší než obilí, 

se vlivem styku s obilím a jeho relativní vlhkost stoupá. Pro nepřekročení 

obilí smí být provětráváno 

 o 5°C nižší než teplota obilí.  
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4.1. Způsoby skladování obilovin 
 

• Skladování v suchém stavu 

• Skladování ve zchlazeném stavu 

• Skladování s použitím aktivního větrání 

• Skladování bez přístupu vzduchu 

• Skladování s použitím chemických prostředků 

 

4.1.1. Skladování v suchém stavu 

Skladování obilovin v suchém stavu se vztahuje na obiloviny s vlhkostí pod 14%. 

V současné době se to jeví jako nejpřijatelnější způsob velkokapacitního skladování. Obilí 

při tomto způsobu skladování vydrží až několik let, viz lit. (1).  

 

4.1.2. Skladování ve zchlazeném stavu 

Nízká teplota zabraňuje životním procesům v zrnu. Zvláště v případě mokrého obilí, které 

není možné v krátké době vysušit, je zchlazení jedinou možností jak ho uchránit před 

případným znehodnocením. Doba skladování je v tomto případě závislá na stupni vlhkosti 

a na teplotě skladování. Informativní dobu skladování je možné najít v 

Klejevově diagramu na obr. 4.2. 

 

Obr. 4.2 Klejevův diagram 
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4.1.3. Skladování s aktivním v ětráním 

Obiloviny jsou neustále profukovány vzduchem proudící skrz tzv. provzdušňovací kanály 

(obr. 4.3). Vzduch v mezerách se obohacuje vlhkostí a při jeho neustálé výměně dochází 

nejen ke chlazení obilí, ale i k jeho dosušování. Problém je v tom, že větrání musí být 

homogenní v celém objemu, aby nenastalo místní přehřátí obilí a tím postupné 

znehodnocení skladovaného objemu. Důležité je, aby napětí par ve vzduchu vháněného 

do sila bylo i po vyrovnání teploty vzduchu s teplotou zrna nižší, než napětí par na 

povrchu zrna. Teplota vzduchu a relativní vlhkost musí být nižší než u obilí, viz lit. (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4. Skladování bez p řístupu vzduchu 

Pokud zabráníme přístupu vzduchu do skladovacího sila, tak všechny živé organizmy 

(škůdci, bakterie) nemají podmínky pro život. Pokud je silo hermeticky uzavřeno, 

v podstatě se nic nezkazí, ovšem obilí omezuje či přímo ztrácí svou klíčivost, viz lit. (1). 

 

 

4.1.5. Skladování s použitím chemických prost ředků 

Pokud je silo hermeticky uzavřeno, a my vyplníme mezery mezi zrny vhodným inertním 

plynem, pak při zachování jakosti obilí působí tento plyn svými toxickými účinky pouze na 

případné škůdce. Správná volba plynu nám umožňuje skladovat obilí po relativně dlouhou 

dobu, ovšem nesmí být touto volbou narušeny vlastnost obilí, jako je pach nebo příchuť, 

viz lit. (1). 

 

  

Obr. 4.3 Provzdušňovací kanál 

Proud vzduchu 

Vnitřní část kanálu 

Zrno 
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4.2. Základní typy obilních sklad ů 

4.2.1. Podlahové sklady 

Půdní, povalová skladiště, nebo sýpky jsou v podstatě několikapatrové budovy, v nichž se 

zrno ukládá do hrádí na podlahy v jednotlivých poschodích (obr. 4.4). Jejich nevýhodou je 

malé využití zastavěného prostoru, velká spotřeba lidské ruční práce, obtížné působené 

proti škůdcům a nízká skladovací kapacita. Neocenitelná vlastnost naopak je možnost 

skladování čerstvého obilí. Obilí je snadno přístupné a je možná jeho bezprostřední 

kontrola, výměna vzduchu a odvádění vzniklého tepla. Tyto typy se používají především 

pro obilí v první posklizňové době, viz lit. (1).  

 

 
 

4.2.2. Sklady s nálevkovitou podlahou 

Vznikly ve snaze využít výhod velkokapacitních sil i pro skladování vlhkého obilí. 

V podstatě jde o soustavu několika velmi nízkých komor nad sebou vzájemně spojených 

(obr. 4.5). Jednotlivé komory lze automaticky vyprazdňovat a uskladňovat obilí v nízkých 

vrstvách při lepším využití zastavěné plochy než u podlahových skladů, viz lit. (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.5 Sklad s nálevkovitou podlahou 

Systém přepouštění s možností 

dopravy do horních komor 

Obr. 4.4 Podlahové sklady 
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4.2.3. Velkokapacitní sila 

Nejvhodnějším způsobem skladování obilí, je skladování v silech (obr. 4.6). Vyžadují obilí 

již vysušené, s vlhkostí pod 14%. Vyznačují se vysokým využitým zastavěné plochy. 

Investiční náklady, vztažené na jednu tunu skladovaného obilí, jsou relativně nízká, viz  

lit. (1).  

 

Obilní silo, se skládá ze t ří hlavních částí 

• Hlava sila představuje prostor, v němž jsou umístěny plnící zařízení. 

• Střední šachtovitý díl neboli vlastní komora představuje vlastní prostor pro 

uskladnění. Průřez šachtou může být čtvercový, kruhový nebo šestiúhelníkový. 

• Spodní část je významná z hlediska dokonalého vyprázdnění sila. 

 

 

 

  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejrozšířenější jsou sila ocelová z pozinkovaného plechu. Ocelové stěny totiž dokonale 

zabraňují přístupu kyslíku k obilí, takže vznikající kysličník uhličitý není vytlačován a 

poměrně dobře obilí konzervuje. Zanedbatelná také není bezpečnost proti požáru. 

 

 

 

 

Hlava sila 

  Vlastní komory 

Příjem obilí 

Elevátor 
Dopravník 

Redlery 

Spodní část 

Obr. 4.6 Velkokapacitní silo 
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Ani zdravé obilí ovšem nemůže zůstat bez dozoru a je nutné jej občas přetáhnout z jedné 

komory sila do druhé. Tím se samozřejmě zvyšují provozní náklady, a proto byl 

všeobecně akceptován názor, že stačí vyměnit pouze vzduch mezi zrny. Tak vznikla tzv. 

větrací sila . Ty jsou vybavena aktivní větráním, tj. násilným protlačováním čerstvého 

vzduchu prostorami mezi zrny. Ideální účinek je dosažen, pokud je vzduch střídavě 

protlačován a nasáván.  

 

Několik existujících systému větrání jsem níže uvedl (obr. 4.7).  

 

 

 

 

Všeobecnou nevýhodou větracích systému je, že zabírají určitou kapacitu sila. Pokud 

bychom chtěli větrat celý sloupec obilí najednou vháněním vzduchu spodním otvorem, 

museli bychom k tomu využít relativně vysokotlaký ventilátor. Nevýhoda je, že vzduch při 

prostupu vrstvou obilí se obohacuje vlhkostí a v horní části má již značnou vlhkost a 

neplní tedy svou funkci. 

 

 

  

Přívod 

Odvod 

Obr. 4.7 Větrací systémy 
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5. Plnění zásobníku 

Způsob a průběh plnění zásobníku má vliv i na jeho následné fungování. Obilí jakožto 

sypný materiál má dvě významné základní vlastnosti, které bych rád nejprve definoval. 

 

Při pohybu obilí dochází k jevu, který se označuje jako samot řídění, nebo též 

autosegregace . Je dán tím, že obilní masa je heterogenní systém, který je mimo zrn 

základní kultury tvořen mnoha dalšími složkami (příměsi a nečistoty), jejichž fyzikální 

vlastnosti mohou být zcela odlišné. Při pohybu se tak lehčí částice postupně přesouvají 

k povrchu, částice o vyšší měrné hmotnosti naopak klesají dolů. K masivnímu samotřídění 

dochází při naskladňování, ale i vyprazdňování zásobníku, viz lit. (3). 

 

Sypkost  jako obecná fyzikální veličina je u sypkých materiálů definována sypným 

úhlem . Padající materiál na vodorovnou plochu, vytvoří kužel, jehož svahy svírají 

s vodorovnou podložkou úhel charakteristický pro příslušný materiál, viz lit. (3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vytváření sypného kužele se neděje plynule, ale spíše nahodile. V první fázi se nejprve 

vytvoří kužel materiálu kolem vrcholu (obr. 5.1a). Drobné a ploché částice se do sebe 

zaklíní a vrcholový úhel β se bude zmenšovat. V okamžiku, kdy vrcholový úhel �� � �� 

dojde k druhé fázi, tzn. k posunu jemných částic a rozšíření základny (obr. 5.1b). Třetí 

fáze je opětovné narůstání kužele (obr. 5.1c). Jakmile opět dojde k okamžiku, kdy sypný 

úhel bude maximální, tak nastane opět další fáze posuvu (obr. 5.1d).  

 

 

Obr. 5.1 Vytváření sypného kužele 

��… vrcholový úhel před 

��… vrcholový úhel po fázi posuvu 

��… sypný úhel větších částic 

��… sypný úhel jemnějších 

d) c) 

b) a) 
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Při voln ě sypaném materiálu vznikají dv ě fáze pohybu částic 

• Volný pád 

Rychlosti volného pádu rozhoduje velikost a tvar zrna. Výsledná rychlost, dána 

rovnováhou sil působících na zrno, je rozhodující pro kinetickou energii při dopadu na 

kužel materiálu. 

 

• Pohyb částice po vytvo řeném kuželu 

Při tomto pohybu jsou částice brzděny. Malé částice mají malou kinetickou energii a 

nestačí překonávat odpory a zůstanou poblíže vrcholu. Navíc zapadají při svém pohybu 

do mezer mezi velkými částicemi, které jim brání v dalším pohybu, nebo je unáší při svém 

pohybu. Velké částice mají velkou kinetickou energii, a proto se dostanou až k patě 

kužele. 

 

 

Díky všem výše popsaným mechanizmům pak dojde k rozvrstvení částic. U volně 

sypaného materiálu se jednotlivé fáze neustále prodlužují, jak se rozšiřuje základna 

kužele, ovšem opakují se naprosto pravidelně. Z toho vyplývá, že složení materiálu 

v zásobníku má určité zákonitosti v závislosti na způsobu plnění (obr. 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud bude zásobník plněn středem (obr. 5.2a), tak velké částice budou umístěny po 

obvodě. V zásobníku plněném na straně (obr. 5.2b) budou velké částice rozložené na 

straně protilehlé. Při použití plnění pneumatického (obr. 5.2c) se budou nacházet velké 

částice v ose.  

 

 

Obr. 5.2 Rozložení materiálu podle způsobu plnění 

a) b) c) 
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5.1. Účinky nápln ě na st ěnu zásobníku p ři pln ění 

Při sypání uskladňovaného materiálu do zásobníku vzniká nejprve vertikální tlak  

  � ! � · �                   (5) 

Protože náplň nemá žádnou pevnost v tahu, má snahu se roztékat a musí být proto 

stěnami zásobníku držena pohromadě. Horizontální síla k tomu potřebná se získává ze 

svislého tlaku násobením součinitelem aktivního tlaku náplně �. Protože každou náplň 

zásobníku je možné pružně i plasticky přetvářet a při uskladňování dochází k jejímu 

hutnění, dochází v zásobníku k vertikálnímu pohybu uskladňovaného materiálu, 

spojenému se vznikem třecích sil "# na stěnách. Třecí síly se získají vynásobením 

horizontálního tlaku součinitelem tření �. Protože třecí síly přenášejí část hmotnosti přímo 

na stěny, klesá hodnota vertikálního tlaku. Z vertikálního tlaku jsou odvozeny účinky 

horizontálního tlaku a třecích sil, tedy oba tyto účinky budou rovněž nižší. Vzájemné 

ovlivnění jednotlivých účinků tlaku náplně je zahrnuto do vzorců pro maximální hodnoty 

tlaků (obr. 5.3), viz lit. (4). 

 

Vzrůst tlaku od horní hladiny náplně až do nekonečné hloubky je vyjádřen exponenciální 

funkcí 

  �$�% ! max � )1 � �*+·,·-·.
/0                 (6) 

 

 .......... Plocha komory zásobníku 

1 .......... Obvod komory zásobníku 

 

�  �� "# 

Obr. 5.3 Tlaky náplně na konstrukci 

�  

"# 

����  ���"# 

� · � 

� · � · � 

� · � · � · � 

z 



 
 

5.2. Způsoby pln ě
 

• Mechanický zp ůsob pln

Oproti pneumatickému způ

dalších pohyblivých dílů, které zvyšují nároky na údržbu.

 

• Pneumatický zp ůsob pln

Pneumatická doprava využívá k

lze konstatovat, že pneumatická doprava je investi

ovšem energeticky náročně

údržbu, které jsou při použití vh

 

 

 

5.2.1. Mechanický zp

Mechanický způsob plnění je

dosahují vysoké výkonnosti p

 

• Korečkové dopravníky

Korečkové dopravníky neboli 

Materiál dopravují šetrně s malým nárokem na energii, pomocí ocelových kore

jsou namontovány na elevátorovém pásu.

lepkavé.  
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soby pln ění zásobník ů 

ůsob pln ění 

Oproti pneumatickému způsobu plnění mají větší počet pohonů, př

ů, které zvyšují nároky na údržbu. 

ůsob pln ění 

Pneumatická doprava využívá k přepravě materiálu účinků proudícího vzduchu.

lze konstatovat, že pneumatická doprava je investičně levnější, než doprava mechanická, 

čnější. K tomu je však nutné započíst i provozní náklady na 

i použití vhodného systému pneumatické dopravy podstatn

Mechanický zp ůsob pln ění 

ění je ideální pro použití ve velkokapacitních skladech, protože 

dosahují vysoké výkonnosti při minimálních provozních nákladech.  

kové dopravníky   

kové dopravníky neboli elevátory jsou určeny pro vertikální dopra

ě s malým nárokem na energii, pomocí ocelových kore

jsou namontovány na elevátorovém pásu. Nelze dopravovat materiály siln

 

5.4 Korečkový dopravník 

ů, převodů, ložisek a 

 proudícího vzduchu. Obecně 

jší, než doprava mechanická, 

provozní náklady na 

odného systému pneumatické dopravy podstatně nižší.   

ideální pro použití ve velkokapacitních skladech, protože 

eny pro vertikální dopravu (obr. 5.4). 

 s malým nárokem na energii, pomocí ocelových korečků, které 

Nelze dopravovat materiály silně přilnavé a 

 



 
 

• Pásové dopravníky

Pásové dopravníky jsou ur

lomenou přepravu (obr. 5.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Redlery ( řetězové) dopravníky

Redlery (někdy označované jako 

určeny pro vodorovnou nebo šikmou dopravu

dopravní řetěz vybavený lopatkami 

skříňového tvaru je poháně

řetěz. Za chodu klouže spodní v

vodících válečkách. Přiměř

napínacího šroubu na čele napínací sk
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Pásové dopravníky  

níky jsou určeny pro vodorovnou, šikmou (až pod úhlem 45°) nebo 

5).  

zové) dopravníky  

ované jako řetězové dopravníky nebo redlerov

eny pro vodorovnou nebo šikmou dopravu (obr. 5.6). Dopravním elementem je 

z vybavený lopatkami či korečky, který klouže po dně

ového tvaru je poháněcím a napínacím řetězovým kolem veden nekone

z. Za chodu klouže spodní větev řetězu po dně žlabu a horní zpě

řiměřeného napnutí dopravního řetězu se docílí otá

čele napínací skříně. 

Obr. 5.5 Pásový dopravník 

Obr. 5.6 Redler 

(až pod úhlem 45°) nebo 

zové dopravníky nebo redlerové dopravníky) jsou 

Dopravním elementem je 

klouže po dně žlabu. Ve žlabu 

zovým kolem veden nekonečný dopravní 

 žlabu a horní zpětná větev běží po 

zu se docílí otáčením 
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• Šnekové dopravníky 

Dopravované obilí je transportováno pomocí závitů šneku ve žlabu do prostoru výpadu, 

odkud samospádem vypadává (obr. 5.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Spirálové dopravníky 

Speciální typ šnekových dopravníků. Jejich konstrukce umožňuje při vysokém výkonu a 

nízkém příkonu dopravu obilí v jakémkoliv směru (vertikálně, horizontálně, šikmo). Různé 

typy vpádů a výpadů minimalizují výšku potřebnou pro dopravník. Vpád typu krtek 

umožňuje nabírat materiál přímo z hromady nebo ze zásobníku. Běžně používaná je 

trubka plastová, volitelně může být ocelová nebo nerezová (obr. 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8 Spirálový dopravník 

Obr. 5.7 Šnekové dopravníky 
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• Obilní pumpa 

Obilní pumpa (grain pump) je někdy také označovaná jako obilní smyčka (grain loop). 

Jedná se o systém spojených válcovaných trubek (různého průměru dle výkonu) a 

rohových segmentů, které tvoří uzavřený okruh. Jedná se v podstatě o kruhový redler. 

Materiál je unášen pomocí plastových kruhových unašečů připevněných k robustnímu 

řetězu (obr. 5.9). Pro pohon se používají dva motory anebo jeden motor se spojkou. 

Vpády a výpady je možno volit libovolně. Obilní pumpy umí naskladnit a vyskladnit i 

podlahové sklady. Pro naskladňování i vyskladňování je použito jednoho dopravníku. 

Tento systém má vysoký výkon, je tichý, jednoduchý, robustní, spolehlivý a cenově 

přijatelný. Celý systém je velmi šetrný k poškozování zrn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.11 Použití obilní pumpy v podlahovém skladě 

Obr. 5.10 Obilní pumpa 

Obr. 5.9 Řezy obilní pumpou 
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5.2.2. Pneumaticky zp ůsob pln ění 

Obilí lze dopravovat horizontálně i vertikálně z libovolného místa na libovolné místo. Je 

nutné pouze umístit sací hlavici do hromady obilí (obr. 5.12). 

 

• Přímě účinky  

Na povrch částice dopravovaného materiálu působí přímo síly tlakové, tečné a vztlakové, 

které umožňují částici se dopravovat ve vznosu. Doprava lze realizovat v libovolném 

směru. 

 

• Nepřímé účinky 

Materiál je během dopravování provzdušňován, což způsobuje jeho značnou mezerovitost 

a vytváří se tzv. fluidní vrstva. Její vlastnosti se velmi blíží vlastnosti kapaliny. Dopravu lze 

realizovat pouze samospádem, sklon potrubí může být i relativně malý – (1 ÷ 2)°. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.12 Použití pneumatického dopravníku 
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• Nasávací pneumatické dopravníky 

Směs obilí a vzduchu je nasávána dmychadlem přes sací stranu dmychadla. Tato směs je 

dopravena do sacího cyklónu, kde se oddělí obilí od vzduchu. Zatím co obilí padá do 

rotačního ventilu, který je umístěn přímo pod sacím cyklónem, vzduch pokračuje do 

dmychadla. Rotační ventil dávkuje obilí do potrubí na výtlačné straně dmychadla. Jakmile 

dosáhne obilí výstupního cyklónu, ten zpomalí rychlost jeho rychlost a obilí vypadává ven. 

Vzduch odchází otvorem v horní části cyklónu (obr. 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

• Tlačné pneumatické dopravníky 

Tento typ dopravníku má pouze dva pohyblivé členy – dmychadlo a podavač. Dmychadlo 

vhání proud vzduchu do systému trubek. Obilí je pak unášeno z difuzéru nebo rotačního 

ventilu až do místa určení (obr. 5.14). 

Sací hlava 

Sací strana Výtlačná strana 

Sací cyklón 

Dmychadlo 

Rotační ventil 

Výstupní cyklón  

Dmychadlo Podavač s rotačním 

ventilem 

Obr. 5.13 Princip nasávacího pneumatického dopravníku 

Obr. 5.14 Princip tlačného pneumatického dopravníku 
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6. Vyprazd ňování zásobníku 

Při vyprazdňování dochází současně k dvěma základním pohybům materiálu, viz lit. (5). 

• Primární pohyb 

Jednotlivá zrna postupují směrem k výpustnému otvoru ve směru svislé osy zásobníku 

působením gravitace a nemění svou polohu do stran. Tento pohyb také způsobuje 

nakypření materiálu, tzn. zvětšení mezerovitosti (obr. 6.1a). 

 

• Sekundární pohyb 

Zrna mají v rámci primární pohybu ještě i svůj vlastní, např. se otáčejí, překlápějí a 

vychylují ze svého směru. Charakteristické pro tento pohyb je, že sousedící zrna konají 

sekundární pohyb navzájem odlišný. Tento pohyb vede ke sbližování a zhušťování ve 

vodorovném směru (obr. 6.1b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Materiálový tok v zásobnících 
Je známo, že při otevření výpustného otvoru dává do pohybu nejprve vrstva 

bezprostředně nad ní a dochází k vytvoření tzv. středního sloupu. Postupně se dává do 

pohybu obilí z oblastí blíže k stěnám komory a to podle sypného úhlu. 

 

Základní rozd ělení zásobník ů podle toku materiálu 

• Zásobníky s jádrovým tokem 

• Zásobníky s objemovým tokem 

• Zásobníky s kombinovaným tokem 

 

 

 

 

Obr. 6.1 Zákonitosti pohybu v zásobníku 

b) a) 
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2 

6.1.1. Zásobník s jádrovým tokem 

Tyto zásobníky mají nesprávně navrženou výsypku a značné nevýhody. K toku materiálu 

dochází pouze v tzv. jádru, zatím co materiál vně jádra se uvede do pohybu, až když se 

k němu přiblíží klesající hladina náplně zásobníku. Materiál, který se nasypává jako první, 

vytéká jako poslední (obr. 6.3). Při výtoku může docházet ke značné segregaci. Pokud se 

nevyprazdňuje celý zásobník, může zůstat část materiálu nepřiměřeně dlouho stát na 

stejném místě. Při dalším doplnění nového materiálu se zaplní nejprve jádro a u 

podstatné části objemu nedojde vůbec k pohybu. Vzhledem k neprůhlednosti stěn není 

možná optická kontrola. Všeobecně je snaha zamezit ve vzniku mrtvých koutům, které 

mimo již uvedené nevýhody snižují skladovací kapacitu. 

 

Jádrový tok vzniká především u zásobníků s plochým dnem nebo s výsypkou, která má 

velký úhel rozevření. Základní charakteristikou těchto zásobníků je velikost výpustného 

otvoru 3 (obr. 6.2). Vztah mezi velikostí jádra a výpustným otvorem udává vztah 

  
4
5 ! 1,55 · 67

58
9
:                   (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.3 Zásobník s jádrovým tokem Obr. 6.2 Velikost jádra 

;3 

Ι 

= 

Ι 

ΙΙ 
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ΙΙΙΙΙΙ



~ 34 ~ 
 
 

6.1.2. Zásobník s objemovým tokem 

Název je odvozen od toho, že veškerý objem  se uvede do pohybu (obr. 6.4). Po otevření 

výpustného otvoru se uvede do pohybu a klouže po stěnách komory zásobníku. Ve 

střední části má materiál větší rychlost než u stěn, ke vzniku jádru však nedochází. 

Typický sklon výsypky pro tyto zásobníky je 15° ÷ 2 0°. Nespornou výhodou je, že 

materiál, který se nasype jako první, také jako první odchází. Teprve následně postupně 

odchází eventuálně nově doplňovaný materiál. Nevýhodou je, že celková konstrukční 

výška vzhledem k tvaru výsypky narůstá, což vede k menší kapacitě při stejné spotřebě 

materiálu, viz lit. (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.4 Zásobníky s objemovým tokem 
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a) b) c) 

6.1.3. Zásobník s kombinovaným tokem 

Nevýhodou u zásobníků s jádrovým tokem je strmá výsypka, u zásobníků s objemovým 

tokem zase poměrně veliký výpustný otvor. Oba tyto neduhy jde částečně odstranit 

použitím zásobníků s kombinovaným tokem. Spodní část (výsypka) je většinou řešena 

jako zásobník s objemovým tokem. Výška této části je omezena podmínkou, že na jejím 

horním konci je průměr takový, aby nedocházelo k tvorbě klenby. Horní část (komora) má 

pak normální tvar. Pokud není podmínkou úplné vyprázdnění zásobníku, může mít tato 

navazující část i rovné dno (obr. 6.5a). Požaduje-li se úplné vyprázdnění, musí být mezi 

jednotlivými částmi vhodný kuželový přechod (obr. 6.5b). Využívají se tam, kde má 

zásobník velký průměr a více výpustných otvorů (obr. 6.5c). V okolí dna je však zóna 

s minimálním pohybem materiálu (obr. 6.5). Zda je zásobník navržen správně, se většinou 

přijde až při jeho provozování. Pokud jeho funkce není vykonávána správně, vyžaduje se 

většinou jeho rekonstrukce nebo úprava, což není ani jednoduchá, ani ekonomicky 

příznivá záležitost, viz lit. (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.5 Zásobníky s kombinovaným tokem 

Zcela nehybné prostory Zcela nehybné prostory 
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6.2. Účinky nápln ě na st ěnu zásobníku p ři vyprazd ňování 
Poněkud odlišněji než při plnění, působí náplň zásobníku při jeho vyprazdňování  

(obr. 6.6). Horizontální tlaky silně kolísají, avšak jejich průměrná hodnota se příliš neliší od 

hodnot tlaků při plnění. Křivka, z níž se odvozuje výpočtová hodnota tlaku při 

vyprazdňování, je obalovou křivkou maximálních hodnot tlaků, dosažených v jednotlivých 

horizontálních průřezech zásobníku v rozdílných časových okamžicích. Integrál této křivky 

dá proto značně vyšší hodnotu než činí celkové zatížení, na rozdíl od křivky plnění, která 

je sestrojena z hodnot dosažených ve všech příčných průřezech ve stejném časovém 

okamžiku, viz lit. (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota i průběh vodorovných tlaků při vyprazdňování závisí také na pohybu 

uskladněného materiálu směrem k výpusti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyprazdňování 

Obalová křivka místních maximálních účinků 

Výpočtový tlak 

Plnění 

�� 

z 

Obr 6.6 Průběh vodorovných tlaků 
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6.3. Změny stav ů napjatosti 
Pro vyprazdňování zásobníku je typické, že materiál přejde z aktivního stavu napjatosti 

do pasivního stavu napjatosti , a to nejprve v bezprostřední blízkosti výpustného otvoru.  

 

Pro aktivní stav napjatosti platí sou činitel bo čního nap ětí 

    >? ! � ! σ:
σ9    [-]      (8) 

Pro pasivní stav napjatosti platí sou činitel bo čního nap ětí 

>? ! �
- ! σ9

σ:    [-]      (9) 

σ1 ......... Hlavní napětí vertikální 

σ2 ......... Hlavní napětí horizontální 

 

V podstatě dojde ke změně hlavního napětí. Při otevření výpustného otvoru začne 

materiál „vytékat“ a tím začne klesat v bezprostředně navazující vrstvě materiálu hlavní 

napětí σ1. V okamžiku, kdy se napětí vyrovnají (@� ! @�) přejde aktivní stav napjatosti do 

pasivního. S touto změnou se změní i hodnota součinitele aktivního tlaku w. 

Mechanismus změny však neprobíhá tak, že by se aktivní stav měnil v pasivní plynule 

v celém zásobníku, ale pouze v tzv. zóně změny . Ta se při vyprazdňování však velmi 

rychle posouvá od výpustného otvoru směrem vzhůru (obr. 6.7). Uvolněním materiálu ve 

výpustném otvoru dojde k fluidizaci určité vrstvy, přičemž se ale její vlastnosti blíží fiktivní 

kapalině. Pro kapaliny však platí jiné tlakové zákonitosti než pro sypké hmoty, proto musí 

v zóně změny docházet ke zvýšení tlaku, viz lit. (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivní stav 

napjatosti 

Zóna změny 

Zóna změny 

Aktivní stav 

Pasivní stav 

Pasivní stav 

napjatosti 

Pasivní stav 

napjatosti 

Obr. 6.7 Posuny zóny změny při vyprazdňování 
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Pro zónu změny (obr. 6.8) lze vypočíst silovou bilanci 

  σ B · C·D:
E F C·D:

E · ∆� · H´ · I ! C·D:
E · σ J F K · L · ∆� · MN            (10) 

Po úpravě, kdy za ∆h může dosadit např. 1m 

                       @ B · ∆� · H´ · I ! @ J F ∆� · MN · E
D               (11) 

Po úpravě dostaneme rovnici popisující horizontální tlak v zóně změny 

    @�N ! D
E·#P · QRS.*RST

∆U F $H´ · I%V               (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po vyčíslení rovnice zjišťujeme, že shora působící síly budou řádově vyšší, než síly 

působící na zónu změny ze spodní části. Protože vlastnosti materiálu se nezměnily  

(fw zůstává konstantní), aby zůstala rovnováha, musí se významně zvýšit smykové napětí 

na stěnách a tím i horizontální napětí. 

 

 

 

 

 

 

 

Zóna změny ∆h 

σVA τW 

σVP 

σHW 

Obr. 6.8 Zóna změny 

σVA 

σVP 
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Celým zásobníkem proběhne tlaková vlna (obr. 6.9). Jde o tlaky statické , které budou 

v zásobníku působit i kdybychom vyprazdňování přerušili. Mohou nastat i opačné situace, 

že dojde ke změně stavu pasivní napjatosti na aktivní stav napjatosti. Vertikální tlak 

klesne až na nulovou hodnotu, horizontální tlak je stále poměrně vysoký. Vznikne ideální 

situace pro tzv. fiktivní klenbu . 

 

Fiktivní klenbu a i nastalá situace jde opět matematicky popsat a prokázat, že zásobníkem 

proběhne vlna menších tlaků, než které byly vypočteny podle Janssenovy teorie. Rovněž 

hodnoty podtlaků mají charakter tlaků statických , tj. při přerušení vyprazdňování 

zůstanou. Je známo, že reálné hodnoty tlakových vln přesahují hodnoty vypočtené podle 

Janssenovy teorie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jako následek zhroucení některých nestabilních kleneb v zásobníku, můžou vzniknout i 

různé dynamické tlaky . Pro praktická řešení je možno počítat s tím, že stěnové přetlaky 

mohou dosahovat až dvojnásobku hodnot vypočtených podle Janssena a maxima 

tlakových pulzů až trojnásobku. Tento jev potlačujeme zvýšením bezpečnosti. Pokud je 

zásobník správně navržen a materiál nemění po dobu skladování své vlastnosti, neměly 

by tyto jevy nastat, viz lit. (1). 

 

 

 

 

@ 

Zóna změny 

� 

Obr. 6.9 Tlaková vlna procházející zásobníkem při vyprazdňování 
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6.4. Klenby 
Nepříznivým jevem, který se u zásobníků projevuje, je tvoření kleneb. Jejich odstranění je 

většinou obtížné a nebezpečné. Často však dochází i k jejich samovolnému, náhlému 

uvolnění a následnému zahlcení zařízení umístěného pod zásobníkem. 

 

Podmínkou pro vznik klenby je, aby vertikální napjetí @ X 0. Klenba přenáší vlastní 

hmotnost sypkého materiálu do stěn výsypky, ale žádnou sílu už nepřenáší do spodních 

vrstev. Klenbu si můžeme rozdělit například na tři samostatné klenby nad sebou  

(obr. 6.10). Každá přenáší vlastní hmotnost do stěn výsypky, ale zároveň nepůsobí 

žádnou silou na spodní klenbu. Lze tedy předpokládat, že na nejspodnější klenbu 

nepůsobí žádné síly z horní klenby a lze tedy sestavit rovnováhu sil ve vertikálním směru. 

Ve svislém průřezu klenby po jejím obvodě vznikne smykové napětí MZ (obr. 6.11), jehož 

hodnota musí být právě taková, aby udržela hmotnost klenby. 

 

 

 

 

 

 

Platí 

  
C·D[:

E · ∆� · H´ · I ! K · L? · ∆� · M\               (13) 

Odkud získáme rovnici pro minimální velikost výpustného otvoru, kdy je možnosti vzniku 

vzpěrné klenby 

  L? ! E·]^
_´·`                 (14) 

 

 

 

 

 

 

3� 
aL? 

@ ! 0 

@� 

MZ 

H´ 

Obr. 6.10 Podstata klenby Obr. 6.11 Smyková napjetí působící v klenbě 

∆�
 

MZ 

@ ! 0 
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Problém je ve stanovení τs. Řešení je však možné s využitím Mohrovy kružnice stavů 

napjatosti (obr. 6.12). Předpokládá se, že po celé spodní ploše klenby je nulové i smykové 

napětí. To znamená, že jeden bod Mohrovy kružnice bude ležet v počátku souřadného 

systému. Pokud máme k dispozici mezní křivku materiálu, musí se jí příslušná Mohrova 

kružnice dotýkat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problém je tedy sestrojit kružnici, jejíž jeden bod prochází počátkem a dotýká se mezné 

křivky. 

Platí 

  M\ ! M? F M? · sin � ! M? · $1 F sin �%              (15) 

  L? ! 4 · M? · $�fghi j%
_´·`                 (16) 

M?, � ..... Charakteristiky materiálu, které se stanoví pomocí smykového přístroje 

 

Odvozený vztah platí za předpokladu, že klenba je v mezním stavu. To znamená, že na 

této ploše působí mezní smykové napětí τs. Odpovídající bod mezní přímky se tedy musí 

dotýkat Mohrovy kružnice. Hodnota τs je velmi blízká τmax dané Mohrovou kružnicí, což 

vyplývá z obrázku 6.10. Bez velké chyby můžeme tedy nahradit pro dané řešení τs 

poloviční hodnotou hlavního normálového napětí (poloměr Mohrovy kružnice). Toto 

odvození je však velmi zjednodušené. Při přesném řešení je zapotřebí vzít v potaz i sklon 

výsypky. 

 

M? 

M 

MZ 

@ 

� 

Obr. 6.12 Mohrova kružnice pro stanovení smykového napětí τs 
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6.4.1. Druhy kleneb 

• Vzpěrná klenba 

Nejčastější, vzniká především v přechodové části mezi výsypkou a komorou zásobníku, 

nebo nad výpustným otvorem. Obecně však může vzniknout v kterékoliv části zásobníku. 

Na její vznik má vliv velikost výpustného otvoru a úhel stěn výsypky, materiál stěn 

zásobníku, úhel vnitřního tření a fyzikální vlastnosti skladovaného materiálu (obr. 6.13a). 

 

• Jádrová klenba 

V podstatě nejde o klenbu jako takovou, ale o porušení možnosti dokonalého vyprázdnění 

zásobníku (obr. 6.13b). 

 
 

• Balvanovitá klenba 

Může vzniknout v kterékoliv části zásobníku, většinou je její příčinou nerovnoměrné plnění 

materiály o nestejných vlastnostech. Nemusí zaplnit celý průřez zásobníku, takže materiál 

nad ní může vytéci (obr. 6.13c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) c)b)

Obr. 6.13 Typy kleneb 
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6.5. Úpravy výsypky 
Výtok obilí ze sila není nikdy zcela pravidelný a proto i tlaky pulzují. Podle dosavadních 

poznatků o působení tlaků na stěny při vyprazdňování sila, byly vypracovány některé 

návrhy pro úpravu výsypky (obr. 6.14). Úpravy mají současně zabránit i samotřídění 

(autosegregace) materiálu a bezpečné vyprázdnění, viz lit. (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obilí v klidu 

Normální 

výtokový jehlan 

Stupňovité 

zúžení výsypky 

Rozšíření 

spodku komory 

Vyprazdňování 

celým průřezem 

Kruhová výpustná 

štěrbina 

Protidynamická 

výtoková roura 

Obr. 6.14 Možné úpravy výsypky 
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6.6. Velikost výpustného otvoru 
Každý zásobník musí mít dostatečně dimenzovaný výpustný otvor. Velikost výpustného 

otvoru se většinou navrhuje v určitém poměru k velikosti částic skladovaného materiálu. 

  k l $5 · �%�     [m2]              (17) 

Protože zrna mívají velmi nepravidelný tvar i povrch, zavádí se na základě zkoušek 

součinitel bezpečnosti k =1,4  

  k ! > · $5 · �%   [m2]              (18) 

Pro kruhový průřez pak analogicky platí 

  k ! 0,85 · > · $5 · �%�  [m2]              (19) 

Velikost výpustného otvoru je někdy vyjadřován i vztahem, který respektuje sypný úhel 

materiálu � 

  � ! >� · $� F 80% · nI�  [mm]              (20) 

 

� .......... Ekvivalentní průměr zrna 

� .......... Délka strany čtvercového výpustného otvoru 

>� ......... Bezpečnostní součinitel 

 

 

Z praxe jsou stanoveny minimální rozměry výpustných otvorů pro různé materiály. Pro 

obilí nemá být výpustný otvor menší než 150 x 150 mm, viz lit. (2).  

 

6.7. Doba výtoku materiálu 
Pro správně navržené a dimenzované dopravní zařízení pro odvod materiálu ze 

zásobníku je nutné znát rychlost, respektive dobu výtoku materiálu. Pohyb zrnitého 

prostředí je značné odlišný od kapaliny, viz lit. (1). 

 

U kapalin platí Toricelliho vztah pro rychlost 

  opýrst tuvuwxyz ! {2 · I · � [� · }*�]             (21) 

Rychlost výtoku je především úměrná hydrostatickému tlaku, který reprezentuje výška 

náplně �. Pro kruhový otvor pak platí 

  opýrst tuvuwxyz ! ~·E
_ ·́C·D[:

! {2 · I · � [� · }*�]            (22) 
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Z uvedené rovnice lze sestavit bezrozměrné kritérium ve tvaru 

  
~

_´·D[:·{�·`·U ! >��}n.   [� · }*�]            (23) 

Z odvozených vztahů vyplývá, že rychlost průtoku při vyprazdňování kapaliny bude 

záviset na hydrostatické výšce, která je proměnná s časem. Proto i rychlost kapaliny ve 

výpustném otvoru bude proměnná s časem, viz lit. (1). 

 

Zcela jiná situace nastane při vyprazdňování sypkého materiálu. Hnací silou bude opět 

gravitační síla. Na rozdíl od kapaliny bude významnou veličinou velikost částic . Přesné 

matematické řešení by bylo velmi obtížné vzhledem k nahodilému charakteru vrstvy 

materiálu. Je obvyklé využít rozměrové analýzy alespoň pro kvalitativní pohled. 

 

Uvažujme výtok suchého sypkého materiálu kruhovým otvorem z hlubinného sila. Materiál 

je monodisperzivní. Hnací silou pro výtok je gravitační síla. Pro řešení uvažujme, že 

materiál se chová jako ideálně sypký tzn., neuvažujeme tření mezi částicemi, slepování 

částic apod. Pomocí rozměrové analýzy chceme nalézt vztah mezi proměnnými 

  ��3, �, H, I, �� � ! 0                (24) 

 

3 .......... Průměr výpustného otvoru 

� .......... Ekvivalentní průměr zrna 

H´ ......... Sypná objemová hmotnost materiálu 

I .......... Gravitační zrychlení 

��  .......... Hmotnostní průtok materiálu 

 

Řešení funkční závislosti budeme hledat ve tvaru 

  3u , �� , H´� , I� , �#� ! >��}n.               (25) 

Z exponentů můžeme sestavit matici rozměrů 

 d z ρρρρ g ��  
M 0 0 1 0 1 
L 1 1 -3 2 0 
T 0 0 0 -1 -1 

 

M ......... Hmota 

L .......... Délka 

T .......... Čas 
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Při nezávislosti rovnic rozměrů bychom pro řešení problému potřebovali pět rovnic, tzn. 

pět proměnných. Pokud můžeme problém vyjádřit pomocí tří základních rozměrů 

(>I, �, }), bude dvěma bezrozměrnými argumenty. Aby řešení systému rovnic bylo 

možné, je zřejmé, že dvě proměnné musíme vhodně zvolit. 

 

Pro jednotlivé základní rozměry lze sestavit tyto rovnice 

  ���    � F � � 3 · � F � ! 0 

  ���   � F �                     ! 0 

  ���    � 2 · � � �           ! 0               (26) 

Protože nás zajímá hmotnostní pr ůtok �� , volím exponent � ! 1. Pro další řešení pak 

� ! 0. 

  
~�

_´·`[,�·5:,�                 (27) 

Především nás zajímá vliv velikosti částic materiálu �, proto volím exponent 3 ! 1 a 

zároveň � ! 0. Řešením dostaneme bezrozměrný simplex ve tvaru 

  
+
5                  (28) 

Další řešení budeme hledat ve tvaru 

  
~�

_´·`[,�·5:,� ! � 6+
58                (29) 

Průměr částic je většinou oproti velikosti výpustného otvoru velmi malý. Navíc je pro 

konkrétní řešení poměr 
+
5 ! >��}n. Proto přibližně můžeme psát 

  �� ! > · H · I?,� · 3�,� ! > · H · I?,� · 3?,� · 3�             (30) 

Po úpravě 

  
~�

_´·5: ! > · {I · 3                (31) 

Výraz na levé straně představuje rychlost výtoku, výraz na pravé straně je pro dané 

uspořádání konstantní. 

  opýr,   \zvté ! >��}n.                (32) 

Vyprazdňování zásobníku bude probíhat přibližně konstantní výtokou rychlostí. Hodnotu 

konstanty lze stanovit experimentálně na modelu při dodržení podmínek podobnosti. 
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Z analýzy získaného vztahu plyne další důležitý závěr. Vytékající množství materiálu ��  
z výpustného otvoru o a3 bude vzrůstat s 3�,�. To znamená, že rychleji, než je úměrnost 

s plochou 3�. Odvozené vztahy platí pro ustálený jev. Při otevření výpustného otvoru 

bude okamžitá rychlost opýr ! 0 a bude se postupně zvyšovat. V této fázi není 

pochopitelné výtoková rychlost konstantní. 

 

6.8. Výtoková rychlost 
Navrhuji kruhový výpustný otvor s a3 ! 0,2 �. Pak 

• Plocha výpustného otvoru 

  k ! C·5:
E ! C·?,�:

E ! 0,0314 ��               (33) 

• Obvod výpustného otvoru 

  � ! K · 3 ! K · 0,2 ! 0,628 �               (34) 

• Hydraulický polom ěr výpustného otvoru je dán poměrem plochy tohoto otvoru 

k jeho obvodu, tedy 

  � ! Z
s ! ?,?��E

?,��� ! 0,05 �               (35) 

• Výtoková rychlost  tedy bude 

  opýr ! �`·�
#9 ! ��,��·?,?�

?,E� ! 1,04 � · }*�             (36) 

 

I ! 9,81 � · }*� . Gravitační zrychlení 

�� ! 0,45 ............ Součinitel vnitřního tření obilí dle rovnice (77) 

 

 

6.9. Vytékající množství obilí  
Pro vytékající množství obilí kruhovým otvorem platí 

   �� ! 4,7 · 3 ! 4,7 · 20 ! 94 I · }*�              (37) 

 

a3 ! 20 �� ....... Průměr výpustného otvoru navrhuji 
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7. Tlakové pom ěry v sile 

Velikost horizontálního napětí @� se mění v závislosti na hloubce � způsobuje kolmo 

přítlačnou sílu mezi stěnou a materiálem. Pak platí 

  M ! � · @�                 (38) 

Pro partikulární látky existuje závislost mezi smykovým napětím a normálním napětím. 

Celou skutečnosti lze znázornit pomocí Mohrovy kružnice napjatosti. Lze z ní také 

stanovit součinitel bočního napětí, pro který platí 

  � ! �*ghi j
�fghi j ! �*6� g¡

:*j8
�f6� g¡

:*j8 ! tan� 6C
E � j

�8 ! tan� 6C
E � j

�8           (39) 

 

Rovnováha sil na element v hloubce � (obr. 7.1) bude 

  � ·  F  · 3� · H´ · I ! $� F 3� % ·  F 1 · 3� · �� · �           (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�  Vertikální tlak 

�� ........ Horizontální tlak 

� .......... Třecí síla 

� .......... Vzdálenost od horního okraje 

 .......... Půdorysná plocha zásobníku 

1 .......... Obvod komory zásobníku 

H´ ......... Sypná objemová hmotnost materiálu 

I .......... Gravitační zrychlení 

� .......... Součinitel tření mezi materiálem a stěnou zásobníku 

 

 

� 

�� 

�  

� 
3� 

 

Obr. 7.1 Tlakové poměry v 
hlubinném silu 
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Pro další řešení je nutné zavést ur čité p ředpoklady 

 

• Objemová tíha náplně � bude konstantní po celé hloubce sila. Tento předpoklad 

zavádí ideální sypkou hmotu, u které se neprojevuje stlačitelnost a proto v celém 

objemu je i stejná mezerovitost £. 

• Pro celý objem náplně platí, že součinitel aktivního tlaku ¤ bude konstantní, což je 

splněno pouze za předpokladu, že sypný úhel � je také konstantní. 

• Horizontální napětí způsobené horizontálním tlakem je v celém průřezu 

konstantní. 

• Na stěně zásobníku je právě mezní stav napjatosti. 

 

 

 

 

Díky výše uvedeným předpokladům proto platí 

  �� ! � · �   [���]             (41) 

Dosazením za vertikální tlak �  definovaného v rovnici (5) získáváme 

  �� ! � · � · �   [���]              (42) 

Po úpravě rovnice (40) dosazením výše uvedeného vztahu (42) získáme 

  � · 3� · � ! $� F 3� % F � · � · ¥
B 3� · �             (43) 

Zavedením hydraulického poloměru z rovnice získáme 

  
B

,·¥·- ! �
,·- ! �                (44) 

Rovnici (43) můžeme dále upravit na základní diferenciální rovnici, udávající závislost 

mezi vertikálním tlakem �  a hloubkou náplně � 

  � F 3� · � ! � F 3� F 5+vS
u                (45) 

Separací proměnných získáme 

  3� ! u
u·¦*vS · 3�p                (46) 

Řešení je možné nalézt ve tvaru 

  � ! �� · ln$� · � � � % F ln ��              (47) 



~ 50 ~ 
 
 

Pro partikulární řešení je nutno zavést okrajové podmínky � ! 0 a � ! 0. Výsledné řešení 

bude pak ve tvaru 

  � ! � · � · 61 � �*¨
©8                (48) 

Dosazením � z rovnice (49), získáme konečné řešení vertikálního tlaku  

  � ! ¦·�
,·- · 61 � �* ¨·ª·«

¬ 8  [���]             (49) 

Konečný vzorec pro horizontální tlak  

  �� ! � · � ! ¦·�
, · 61 � �* ¨·ª·«

¬ 8 [���]             (50) 

Z rovnice (54) a (55) můžeme vypočíst hodnoty tlaků �  a �� pro jakoukoliv hloubku �. 

 

  � ! ¦·�
,·- ! >��}n                (51) 

 

 

• Průběh tlak ů podle programu IDA NEXIS 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��� z®��¯ 

 

 2,683 
 2,587 
 2,371 
 2,154 
 1,940 
 1,724 
 1,509 
 1,293 
 1,077 
 0,662 
 0,646 
 0,430 
 0,215 

-0,001 

Program: IDA NEXIS 32 

Popis: Silo 100 �� 
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7.1. Návrh tlouš ťky st ěny zásobníku 
Při návrhu tloušťky stěny zásobníku budeme uvažovat, že zásobník je válcovou nádobou 

zavěšenou na 8 místech v horní části a s uzavřeným dnem v části spodní (obr. 7.2). 

Jelikož tloušťka � je mnohonásobně menší, než výška ° nebo průměr �, tak můžeme 

zásobník považovat za tenkostěnnou válcovou skořepinu. Je zatížen vlastní silou a sílou 

náplně. Zatížení je teda rotačně symetrické. 

 

Při návrhu tloušťky stěny se vychází z Laplaceovy rovnice 

  
v¬$+%

U ! R±$+%
²±$+% F R³$+%

³́$+%                (52) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro válcovou skořepinu je �µ ! ∞, takže v Laplaceově rovnici platí @µ �µ· ! 0 a tuto 

rovnice lze přímo použít pro určení obvodového napětí, viz lit. (6) a (7). Obvodové a 

meridiánové napětí určité v obecném řezu ¤�, kterým získáme prvek Ω. 

• Obvodové nap ětí ¹º je pak 

  @r ! �� · ²³
U                  (53) 

 

Obr. 7.2 Skořepina 

l 

h 

R 

z 

Ω 

z 

�µ �µ 

¤� 
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Stanovíme podmínku rovnováhy sil prvku Ω, viz lit. (6) a (7). 

  ∑ ¼½ ! 0                 (54) 

  ¾µ · 2 · K · � � ¼½ ! 0 ¿ @µ · � · 2 · K · � � ¼½            (55) 

 

• Meridiánové nap ětí ¹À je pak 

  @µ ! ÁÂ
�·C·²·U                 (56) 

 

Síla ¼½ vzniká tíhou pláště, náplně a působícího tlaku na stěny zásobníku. Působí ve 

směru osy �, tzn. ve směru pláště skořepiny a pláště náplně. V dostatečné vzdálenosti 

ode dna a od horního okraje vzniká rovinná napjatost (obr. 7.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  @´�5 ! @� � @� ! @µ � @r               (57) 

  @´�5 � @D                 (58) 

  @D ! RÃ
tÃ                 (59) 

 

Pokud rovnici (53) a (56) dosadíme do rovnice (57), získáme pak 

  @´�5 ! ÁÂ
�·C·²·U � �� · ²³

U                 (60) 

Po úpravě 

  @´�5 ! ÁÂ*�·C·²:·v¬
�·C·²·U                 (61) 

@� 
@� @� 

@ 

M 

@r @µ 

Obr. 7.3 Rovinná napjatost 
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Dále pak dosazením do rovnice (58) rovnicí (59) a (60) získáme 

  
RÃ
tÃ � ÁÂ*�·C·²:·v¬

�·C·²·U                 (62) 

Z výše uvedené rovnice (62) pak můžeme vyjádřit tloušťku � 

  @t · 2 · K · � · � l $¼½ � 2 · K · �� · ��% · >t             (63) 

 

• Tlouš ťka st ěny zásobníku  pak bude 

  � l �ÁÂ*�·C·²:·v¬�·tÃ
RÃ·�·C·²                 (64) 
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8. Výpočet zásobníku 

Zadané parametry 

Skladovaný objem Ä ! 100��. 

Skladovaný materiál jsou obiloviny. 

 

Obilovin je několik druhů (pšenice, žito, ječmen 

atd.), přičemž každé mají jiné vlastnosti. Proto si 

volím pšenici, pro kterou budu provádět následný 

výpočet a návrh zásobníku. 

 

 

Základní parametry pšenice dle ČSN 730035 

Sypný úhel pšenice � ! 25°. 
Sypná tíha � ! 8000 Æ · �*�. 

Součinitel tření mezi pšenicí a stěnou zásobníku � ! 0,4. 

 

 

 

aL ....... Průměr komory zásobníku 

a3 ........ Průměr výpustného otvoru 

� .......... Úhel sklonu stěny výsypky 

�� ......... Výška komory zásobníku 

�� ......... Výška výsypky 

Ä� ......... Objem komory zásobníku 

Ä� ......... Objem výsypky 

 

 

8.1. Základní rozm ěry 

8.1.1. Výpočet úhlu sklonu výsypky 

Určení úhlu sklonu výsypky � je velmi obtížné a jeho správné navržení má výrazný vliv na 

správné fungování zásobníku. Doporučený úhel sklonu je  

 � ! � F $5 Ç 10%° ! 25 F 10 ! 35°               (65) 

 

� ! 25° .............. Sypný úhel pšenice 

Obr. 8.1 Schéma zásobníku 

a3 

aL 

� � 
� � 

Ä� 

Ä� 

� 

� 

� 
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8.1.2. Výška výsypky 

  tan � !
È
:*É

:
U: Ê       �� ! 6È

:*É
:8

ËÌi  Í ! 6Î,:�
: *[,:

: 8
ËÌi �� ! 2,892 �            (66) 

 

L ! 4,25 � ......... Průměr komory zásobníku navrhuji 

3 ! 0,2 � ........... Průměr výpustného otvoru dle rovnice (19) 

� ! 35° .............. Úhel sklonu výsypky dle rovnice (65) 

 

8.1.3. Výška hlavní komory 

• Výška sypného kužele 

Pokud je materiál volně nasypán, vytvoří se sypný kužel (obr. 8.2), který v podstatě zvýší 

výšku náplně. Objem kužele lze nahradit objemem válce o výšce � . 

  � ! �
� · D

� · tan � ! �
� · E,��

� · tan 25 ! 0,33 �             (67) 

 

 

 

 

 

 

aL ..................... Průměr komory zásobníku 

�  ...................... Výška sypného kužele 

�J ...................... Konstrukční rezerva 

° ......................... Teoretická výška komory 

�� ....................... Výška komory 

 

• Teoretická výška komory 

Pokud bychom nezohledňovali sypný kužel, stačila by k požadované kapacitě pouze 

výška komory zásobníku ° ! 6,038 �. 

 

• Konstruk ční rezerva 

  �J ! 0,132 � 

 

 

Obr. 8.2 Sypný kužel 

aL 

� � ° 
� J 

�   
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• Výška hlavní komory  pak bude 

  �� ! ° F � F �J ! 6,038 F 0,33 F 0,132 ! 6,5 �             (68) 

 

8.1.4. Objem Zásobníku 

• Objem hlavní komory 

   Ä� ! K · D:
E · �� ! K · E,��:

E · 6,5 ! 92,211 ��             (69) 

• Objem výsypky 

  Ä� ! �
�� · K · �� · $L� F L · 3 F 3�%              (70) 

  Ä� ! �
�� · K · 2,892 · $4,25� F 4,25 · 0,2 F 0,2�% ! 14,349 �� 

• Celkový objem zásobníku  je pak 

  Ä ! Ä� F Ä� ! 92,211 F 14,349 ! 106,56 ��             (71) 

 

L ! 4,25 � ......... Průměr komory zásobníku navrhuji 

�� ! 6,5 � .......... Výška komory zásobníku dle rovnice (68) 

�� ! 2,892 � ...... Výška výsypky dle rovnice (66) 

3 ! 0,2 � ........... Průměr výpustného otvoru dle rovnice (19) 

 

8.1.5. Hydraulický polom ěr komory zásobníku 

• Plocha výpustného otvoru 

  k ! C·5:
E ! C·E,��:

E ! 14,186 ��              (72) 

• Obvod výpustného otvoru 

  � ! K · 3 ! K · 4,25 ! 13,352 �              (73) 

• Hydraulický polom ěr výpustného otvoru je tedy 

  � ! Z
s ! �E,���

��,��� ! 1,06 �               (74) 
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8.1.6. Součinitel aktivního tlaku  

  � ! �*ghi j
�fghi j ! �*6� g¡

:*j8
�f6� g¡

:*j8 ! tan� 6C
E � j

�8 ! tan� 6C
E � ��

� 8 ! 0,406          (75) 

 

� ! 25° .............. Sypný úhel pšenice dle zadání 

8.1.7. Sypná objemová hmotnost 

  � ! H´ · I ¿   H´ ! ¦
` ! �???

�,�� ! 815,5 >I · �*�             (76) 

 

� ! 8000 Æ · �*� . Sypná tíha dle zadání 

I ! 9,81 � · }*� ... Gravitační zrychlení  

 

8.1.8. Součinitel vnit řního t ření obilí 

  �� ! tan � ! tan 25 ! 0,45               (77) 

 

� ! 25° ................ Úhel vnitřního tření obilí dle zadání 

 

8.1.9. Vertikální tlak 

  � ! ¦·�
,·- · )1 � �* Ï9·ª·«

¬ 0 ! �???·�,?�
?,E·?,E?� · )1 � �* Ð,:·[,Î·[,Î[Ð

9,[Ð 0 ! 32020 Ñ�          (78) 

 

� ! 1,06 � ......... Hydraulický poloměr dle rovnice (74) 

� ! 0,4 ............... Součinitel tření mezi pšenicí a stěnou zásobníku dle zadání 

� ! 0,406 .......... Součinitel aktivního tlaku dle rovnice (75) 

�� ! 6,5 � .......... Výška komory zásobníku dle rovnice (68) 

   

8.1.10. Horizontální tlak 

  �� ! � · � ! ¦·�
, · 61 � �* ¨·ª·«

¬ 8 ! 32020 · 0,406 ! 13000,12 Ñ�           (79) 
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8.2. Tlaky na kuželové výsypce 
• Normálový tlak 

  �Ò ! vSfv¬
� F vS*v¬

� · cos 2� ! ��?�?f��???
� F ��?�?*��???

� · cos$2 · 55%        (80) 

  �Ò ! 19257,4 Ñ�                (81) 

 

• Tečný tlak 

  �r ! vSfv¬
� · sin 2� ! ��?�?f��???

� · sin$2 · 55% ! 21152,5 Ñ�           (82) 

 

� ! 35° .............. Úhel sklonu výsypky dle rovnice (65) 

� ! 55° .............. Úhel sklonu výsypky od horizontální roviny � ! 90° � � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3. Výpočet sil zat ěžujících zásobník 
• Síla od hmotnosti plášt ě zásobníku 

  ¼JÕ ! � · ��JÕ� � ��� · �� · H´ · I                   (83) 

  ¼JÕ ! 0,4 · $2,13� � 2,125�% · 6,5 · 815,5 · 9,81 ! 442,5 Æ           (84) 

 

�JÕ ! 2,13 � ...... Vnější poloměr pláště komory dle zadání 

� ! 2,125 � ....... Poloměr komory zásobníku navrhuji 

�� ! 6,5 � .......... Výška komory zásobníku dle rovnice (68) 

H´ ! 815,5 >I · �*� ... Sypná objemová hmotnost dle rovnice (76) 

I ! 9,81 � · }*� . Gravitační zrychlení 

 

 

 

� 

Obr. 8.3 Tlaky na kuželovou výsypku 

�Ò 

�r � 
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• Síla od hmotnosti nápln ě zásobníku 

  ¼ÒÁJ ! H´ · Ä · I ! 815,5 · 100 · 9,81 ! 800005 Æ            (85) 

 

Ä ! 100 �� ........ Objem zásobníku dle zadání 

 

• Síla od p ůsobení tlak ů 

  ¼J ! � · k ! � · C·D:
E ! 32020 · C·E,��:

E ! 454244 Æ           (86) 

 

� ! 32020 Ñ� ... Vertikální tlak dle rovnice (78) 

L ! 4,25 � ......... Průměr komory zásobníku navrhuji 

 

• Výsledná zat ěžující síla  pak bude 

  ¼½ ! ¼JÕ F ¼ÒÁJ F ¼J ! 442,5 F 800005Æ F 454244 ! 1254691 Æ        (87) 

 

8.4. Tlouš ťka st ěny zásobníku 

  � l $ÁÂ*�·C·²·v¬%·-
RÃ·�·C·² ! $ÁÂ*�·C·²·v¬%·-

RÃ·�·C·² ! $���E���*�·C·�,���·��???%·?,E?�
�E�·�?Ð·�·C·�,���           (88) 

  � ! 2,57 · 10*E � ! 0,2 ��               (89) 

 

Navrhuji tlouš ťku st ěny zásobníku × ! Ø ÀÀ. Výrazně tím zvyšuji bezpečnost, čímž 

bude zásobník lépe chráněn proti tlakovým rázům při plnění a především při 

vyprazdňování. 

 

¼½ ! 1254691 Æ . Zatěžující síla dle rovnice (87) 

� ! 2,125 � ....... Poloměr komory zásobníku navrhuji 

�� ! 13000 Ñ� ... Horizontální tlak dle rovnice (79) 

� ! 0,406 .......... Součinitel aktivního tlaku dle rovnice (75) 

@t ! 345 · 10� .... Dovolené napětí navrhovaného materiálu 11 523 
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8.5. Kontrolní výpo čet vzpěrné stability nohy 
Nohy zásobníku (obr. 8.4) navrhuji z hladkých bezešvých trubek kruhového průřezu  

ČSN 425715, materiálu 11 353. Tyto nohy budou ukotveny k základové desce pomocí 

konzol a šroubů. Tímto způsobem získaná stabilita bude ještě navíc posílena křížnými 

vzpěrami umístěných na dvou sousedících nohách (obr.) a také proto mohou být nohy 

rovnoběžné.  

 

Základní parametry  

• Vnější průměr LÒ ! 194 ��. 

• Vnitřní průměr 3Ò ! 178 ��. 

• Délka nohy zásobníku °Ò ! 4500 ��. 

• Modul pružnosti materiálu Ù ! 2,1 · 10� ���. 

• Dovolené napětí @t ! 225 ���. 

 

 

 

 

 

• Kvadratický moment 

  ÚÛÜÒ ! C
�E · �LÒE � 3ÒE� ! C

�E · $194E � 178E% ! 20253093,9 ��E          (90) 

• Průřez nohy zásobníku 

  kÒ ! C
E · �LÒ� � 3Ò�� ! C

E · $194� � 178�% ! 4674,7 ���           (91) 

• Kritická síla p ři ztrát ě stability 

  ¼Ý²ÜÞ ! Í:·ßàáâ·ã
wâ: ! C:

�: · �?���?��,�·�,�·�?�
E�??: ! 518233,4 Æ           (92) 

• Polom ěr kvadratického momentu 

  ä ! �ßàáâ
Zâ ! ��?���?��,�

E�åE,å ! 65,82 ��              (93) 

• Štíhlost prutu 

  æ ! wâ
x ! E�??

��,�� ! 68,37                (94) 

 

Obr. 8.4 Vzpěrná stabilita nohy 

° Ò 

¼Ý²ÜÞ 
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• Kritická štíhlost 

  æÝ²ÜÞ ! � · � ã
RÃ ! C

� · ��,�·�?�
��� ! 46,99              (95) 

 

Podmínka štíhlosti 

  æ l æÝ²ÜÞ                 (96) 

  68,37 � 47,96  ¿    Ä=�1ÄÚÙ              (97) 

 

æ ! 68,37 ........... Štíhlost prutu dle rovnice (94) 

æÝ²ÜÞ ! 47,99 ..... Kritická štíhlost dle rovnice (95) 

 

• Celková síla od hmotnosti zásobníku v četně nápln ě a příslušenství 

  ¼½á\s�yíté ! ¼ÒÁJ F ¼JÕ F ¼JŘ ! 800005 F 442,5 F 20000           (98) 

  ¼½á\s�yíté ! 820447,5 Æ               (99) 

 

¼ÒÁJ ! 800005 Æ ...... Síla od hmotnosti náplně dle rovnice (85) 

¼JÕ ! 442,5 Æ ..... Síla od hmotnosti pláště dle rovnice (84) 

¼JŘ ! 20000 Æ ... Síla od veškerého příslušenství dle návrhu 

 

• Síla působící na jednu nohu  

  ¼Ò¥�7 ! ÁÂáëìíîíÃï
E ! ��?EEå,�

E ! 205111,9 Æ           (100) 

 

• Bezpečnost 

  >t ! Áðñáò
Áâ/¬ó ! ������,E

�?����,� ! 2,5             (101) 

 

¼Ý²ÜÞ ! 518233,4 Æ ..... Kritická síla při ztrátě stability dle rovnice (92) 
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8.5.1. Programový výpo čet namáhání nohy zásobníku 

Výpočet namáhání nohy zásobníku jsem pro srovnání provedl i pomocí počítačového 

programu Inventor. Výsledky pevnostního výpočtu jsou také vyhovující (obr. 8.5). 

Dokonce v tomto případě vyšel koeficient bezpečnosti > ! 3,38 ještě vyšší, než v mém 

výše uvedeném ručním výpočtu. Koeficient vyšel dle rovnice (101) >t ! 2,5. Tato 

bezpečnost je sice silně naddimenzována, ovšem protože do výpočtu jsou zahrnuty pouze 

účinky od náplně a od samotného zásobníku, ale již ne například účinky od 

povětrnostních podmínek (vítr nebo sníh) a proto si myslím, že je tato situace v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8.5 Programový Výpočet nohy zásobníku 
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8.6. Kontrola svarových spoj ů 
Pevnostní kontrolu provedu pro nejdůležitější svarové spoje nacházející se na zásobníku 

(obr. 8.6). 

 

 

8.6.1. Kontrola svar ů závěsných ok 

Závěsná oka slouží k manipulaci se zásobníkem. Svarový spoj těchto ok a zásobníku 

navrhuji provést koutovým svarem bo čním .  

 

Základní parametry  

• Materiál 11 373. 

• Dovolené napětí @D ! 91 ���. 

• Převodní součinitel svarového spoje �]ô ! 0,65, viz lit. (8). 

• Hmotnost prázdného zásobníku �J½ ! 5111,9 >I dána navrženou konstrukcí. 

 

Síla působící na svar vznikající od prázdného zásobníku 

  ¼Z ! �J½ · I ! 5111,9 · 9,81 ! 50147,9 Æ           (102) 

Obr. 8.6 Vybrané svarové spoje 



~ 64 ~ 
 
 

Napětí, které vzniká ve svaru je pak  

  M ! Á^
�·?,å·\·$�*�·\% ! �?�Eå,�

�·?,å·�,�·$�??*�·�,�% ! 20,76 ���          (103) 

  MZ ! �rô · @D ! 0,65 · 91 ! 59,15 ���           (104) 

 

Svar musí vyhovovat pevnostní podmínce 

  M � MZ                 (105) 

  20,76 �Ñ� � 59,15 �Ñ�  ¿    Ä=�1ÄÚÙ           (106) 

 

8.6.2. Kontrola svar ů mezi kuželovou výsypkou a hlavní komorou 

Svarový spoj výsypky a hlavní komory zásobníku navrhuji provést tupým svarem . 

Základní parametry  

• Materiál 11 523. 

• Dovolené napětí @õD ! 146 ���. 

• Převodní součinitel svarového spoje �õ ! 0,85, viz lit. (8). 

• Hmotnost prázdného zásobníku �J½ ! 5111,9 >I dána navrženou konstrukcí. 

• Hmotnost náplně zásobníku �Òávwň ! 81550 >I, viz zadání. 

 

 

Síla působící na svar od plného zásobníku 

  ¼Z ! ��J½ F �Òávwň� · I ! $5111,9 F 81550% · 9,81 ! 850153,2 Æ        (107) 

Napětí, které vzniká ve svaru je pak 

  @õ ! Á^
\·$C·D*�·\% ! ��?���,�

�,�·$C·E��?*�·�,�% ! 18,2 �Ñ�          (108) 

  @Z ! �õ · @õD ! 0,85 · 146 ! 124,1 �Ñ�           (109) 

 

Svar musí vyhovovat pevnostní podmínce 

  @õ � @Z                (110) 

  18,2 �Ñ� � 124,1 �Ñ�  ¿    Ä=�1ÄÚÙ           (111) 
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8.6.3. Kontrola svar ů mezi nohou a zásobníkem 

Svarový spoj mezi nohou a zásobníkem navrhuji provést koutovým svarem . 

Základní parametry  

• Materiál 11 373. 

• Dovolené napětí @õD ! 91 ���. 

• Převodní součinitel svarového spoje �õ ! 0,85, viz lit. (8). 

• Hmotnost prázdného zásobníku �J½ ! 5111,9 >I dána navrženou konstrukcí. 

• Hmotnost náplně zásobníku �Òávwň ! 81550 >I, viz zadání. 

 

Síla působící na svar 

  ¼Z ! ��J½ F �Òávwň� · I ! $5111,9 F 81550% · 9,81 ! 850153,2 Æ        (112) 

Navrhuji u zásobníku 4 nohy, proto se působící síla rozkládá 

  ¼ ! Á^
E ! ��?���,�

E ! 212538,3 Æ            (113) 

Napětí, které vzniká ve svaru je pak 

  @õ ! Á
C·6Dâfë

:8·?,å·\ ! ��?���,�
C·6��Ef÷

:8·?,å·å ! 69,9 �Ñ�          (114) 

  @Z ! �õ · @õD ! 0,85 · 91 ! 77,35 �Ñ�           (115) 

 

Svar musí vyhovovat pevnostní podmínce 

  @õ � @Z                (116) 

  69,9 �Ñ� � 77,35 �Ñ�  ¿    Ä=�1ÄÚÙ           (117) 
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8.6.4. Kontrola svar ů plášt ě zásobníku 

Svar pláště zásobníku navrhuji provést tupým svarem „Ι profilu“. 

Základní parametry  

• Materiál 11 523. 

• Dovolené napětí @D ! 146 ���. 

• Převodní součinitel svarového spoje �õ ! 0,85, viz lit. (8). 

• Napětí kolmé na směr svaru @ ! 0,013 · 10*� �Ñ�, viz rovnice (78). 

• Napětí rovnoběžné se směrem svaru @� ! 0,032 · 10*� �Ñ�, viz rovnice (79). 

 

  @Z ! 0,65 · @D ! 0,65 · 146 ! 94,9 �Ñ�           (118) 

Napětí kolmé na směr svaru @  (neboli horizontální tlak působící na zásobník) musí být 

menší než napětí dovolené @D, tudíž musí vyhovovat pevnostní podmínce 

  @ � @Z                (119) 

  0,013 · 10*� �Ñ� � 94,9 �Ñ�  ¿    Ä=�1ÄÚÙ          (120) 

 

Stejná pevnostní podmínka platí také pro napětí rovnoběžné se směr svaru @� (neboli 

horizontální tlak působící na zásobník). 

  @� � @D               (121) 

  0,032 · 10*� �Ñ� � 146 �Ñ�  ¿    Ä=�1ÄÚÙ          (122) 

 

 

 

  



 
 

9. Příslušenství zásobníku

Aby zásobník bezproblémov

příslušenstvím. 

 

9.1. Odlehčovací za
Je nutné chránit zásobník proti 

náplní vytlačovaným vzduch

vyprazdňování. Odlehčovací za

že při dosažení otevíracího tlakového spádu na p

podtlaku) propojí jištěný prostor sila s

viz lit. (20).   
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zásobníku  

by zásobník bezproblémově plnil svou funkci, je nutné ho také vybavit vhodn

ovací za řízení 
Je nutné chránit zásobník proti nadměrnému přetlaku vznikajícím př

vzduchem ze zásobníku) a i proti podtlaku vznik

ovací zařízení (obr. 9.1) ochraňuje zásobník proti t

i dosažení otevíracího tlakového spádu na příslušném ventilu (p

ný prostor sila s okolím a začne propouštět vzduch

Obr. 9.1 Odlehčovací zařízení 

 plnil svou funkci, je nutné ho také vybavit vhodně zvoleným 

při plnění (tvořený 

podtlaku vznikajícím naopak při 

proti těmto tlakům tak, 

íslušném ventilu (přetlaku nebo 

ch ze, nebo do sila, 
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9.2. Uzavírací klapka a šoupátkové uzáv ěry 
K uzavření toku obilí z výpustného otvoru lze použít uzavírací klapku nebo šoupátkový 

uzávěr. Typ pohonu může být u obou dvou komponentů buď mechanický (obr. 9.2a a obr. 

9.3a), pneumatický (obr. 9.3b) nebo elektromotorický (obr. 9.2b a obr. 9.3c). Materiálové 

provedení může být z běžné nebo nerezové oceli, viz lit. (21). 

 

• Uzavírací klapky  

Jsou konstruovány jako motýlové, s diskem otáčivým kolem středové osy a jejich použití 

je více vhodné pro uzavírání v potrubí (obr. 9.2). 

 

• Šoupátkové uzáv ěry  

Jsou konstruovány jako hranaté v dvou-přírubovém provedení, kde hradítkem je ocelová 

deska, která se v případě otevírání vysouvá přes utěsněnou štěrbinu mimo průtokový 

prostor uzávěru. Slouží především k uzavírání toku pod sily (obr. 9.3).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9.3 Šoupátkový uzávěry 

Obr. 9.2 Uzavírací klapky 

a) 

a) 

b) 

c) b) 
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9.3. Prvky pro uchování jakosti zrna a bezpe čnostní 
• Systém na m ěření teploty 

Jak jsem již v kapitole 4.1 uvedl, pro správné skladování a uchování jakosti zrna je nutné 

dodržovat ideální teplotu. Pro sledování změn teplot je silo vybaveno teploměrnými 

kabely, které snímají teplotu v celém objemu (obr. 9.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Žebřík 

Pro umožnění povinné údržby je nutností, aby každé silo bylo vybaveno žebříkem. Tento 

žebřík musí být navíc také vybaven ochranným štítem a zábradlím v horní části, aby 

vyhovoval bezpečnostním normám dle ČSN. 

 

 

• Inspek ční otvory 

Inspekční otvory umístěné na boku stěny zásobníku nebo ve střešní části slouží k vizuální 

kontrole obilí. 

 

 

 

 

  

Obr. 9.4 Teploměrný kabelový systém 
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10. Závěr 

V této práci jsem se zabýval návrhem sila pro obilí  

(obr. 10.1). Jako konstrukci zásobníku jsem zvolil válcové silo 

s kuželovou výsypkou. Materiálem hlavní komory sila a 

výsypky bude pozinkovaný plech, který má výrazně lepší 

odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám. Silo je 

přizpůsobeno ke skladování předsušeného obilí, tzn. obilí již 

v suchém stavu. Nedoporučuji skladování jiného druhu 

materiálu, protože díky úhlu sklonu výsypky, který je specificky 

navržen pro obilí, by mohlo dojít ke snížení funkčnosti při 

vyprazdňování. 

 

 

 

 

 

 

 

Stabilita je zvýšena vzpěrami a pomocnými konzolami, viz výkresová dokumentace. Pro 

větší variabilnost je možné silo plnit hned dvěma způsoby. Silo je vybaveno plnícím 

potrubím s normovaným připojovacím rozměrem a lze ho tedy v první řadě využít pro 

plnění pneumatickou cestou. Druhý způsob je plnění pomocí obilní pumpy dle technických 

parametrů (Tabulka 1). K tomuto účelu je na střeše sila navržen otvor, standardně krytý 

zátkou. Při instalaci pumpy je pouze odstraněná zátka, veškeré další příslušenství je 

dodáváno externí firmou. Na eliminaci tlakovým výkyvů je přimontováno i odlehčovací 

zařízení PU310A: DN 200, typ vysokotlaký, pro neagresivní media, s odklápěcím víkem. 

 

Silo je také vybaveno žebříkem s ochranným zábradlím a střešním zábradlím. 

 

   Definice  Jednotka  
Oficiální zna čení 6" [Ñ�°��] 
Velikost  15,2 [��] 
Maximální výkon  55 [n · ��3*�] 
Otáčky pohonu  124 [�n · �ä�*�] 
Rychlost řetězu 99 [� · �ä�*�] 
Tlou šťka st ěny  2,66 [��] 
Průměr hřídele 38 [��] 
Počet zubů kola  12 [�] 
Dopravní řetěz  81X [�] Tabulka 1 

Obr. 10.1 Navrhované obilní silo 
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11. Seznam použitých jednotek 

Symbol  Jednotka  Definice  
� [�] Půdorysná plocha komory 
ø [�] Délka strany čtvercového výpustného otvoru  
ù [��] Délka tupého svaru 
ú [�] Průměr komory zásobníku 

úû [��] Průměr nohy zásobníku 
ü [�] Průměr výpustného otvoru 

üû [��] Vnitřní průměr nohy zásobníku 
ý [���] Modul pružnosti v tahu 
þ [�] Rozměr komory pravoúhlého zásobníku 
� [Æ] Síla působící ve svaru na jednu nohu 

����� [Æ] Kritická síla při ztrátě stability 
�ûÁ� [Æ] Síla od náplně 
�û��	 [Æ] Síla působící na jednu nohu 
��
 [Æ] Síla od působení tlaků 
��� [Æ] Síla od hmotnosti pláště 
�� [Æ] Síla působící na svar 
� [Æ] Zatěžující síla 

�á��ù�í�� [Æ] Celková síla hmotnosti zásobníku včetně náplně a příslušenství 
� [�] Rozměr komory pravoúhlého zásobníku 
�� [-] Součinitel vnitřního tření obilí 
� [� · }*�] Gravitační zrychlení 
� [�] Hydraulický poloměr 
× [��] Tloušťka stěny zásobníku 

×� [�] Výška komory zásobníku 
×� [�] Výška výsypky 
×� [�] Konstrukční rezerva 
×
 [�] Výšky sypného kužele 
� [��] Poloměr kvadratického momentu 

���û [��E] Kvadratický moment 
� [-] Součinitel bezpečnosti nepravidelnosti zrna 
�� [-] Součinitel bočního napětí 
�� [-] Bezpečnostní součinitel 
�� [-] Bezpečnost 
� [�] Teoretická výška komory 
�û [��] Délka nohy zásobníku 

Àûá��ň [>I] Hmotnost náplně zásobníku 
À� [>I] Hmotnost prázdného zásobníku 

O [�] Obvod komory zásobníku 
� [�] Obvod výpustného otvoru 
�� [Ñ�] Horizontální tlak od náplně zásobníku 
�û [Ñ�] Normálový tlak 
�
 [Ñ�] Vertikální tlak od náplně zásobníku 
�º [Ñ�] Tečný tlak 
��  [>I · }*�] Množství vytékajícího obilí  
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�� [Æ] Třecí síly 
� [��] Plocha výpustného otvoru 
�û [��] Průřez nohy zásobníku 
� [��] Rozměr svaru 
� [Æ] Třecí síla 

 [��] Požadovaný objem zásobníku 

� [��] Objem komory zásobníku 

� [��] Objem výsypky 

��ýº �ø� [� · }*�] Rychlost výtoku ze zásobníku 
� [-] Součinitel aktivního tlaku 
� [�] Ekvivalentní průměr zrna 
� [°] Úhel sklonu výsypky 
�  ́ [°] Úhel v hran ě výsypky pravoúhlého zásobníku 
�õ [-] Převodní součinitel tupého svaru 
� ô [-] Převodní součinitel koutového svaru 
! [°] Úhel sklonu výsypky od horizontální roviny 
!� [°] Vrcholový úhel sypného kužele t ěšně před fází posuvu 
!� [°] Vrcholový úhel sypného kužele po fázi posuvu 
" [Æ · �*�] Sypná tíha 
# [%] Mezerovitost materiálu 
% [-] Štíhlost prutu 

%���� [-] Kritická štíhlost 
& [-] Součinitel tření mezi pšenicí a stěnou zásobníku 
'  ́ [>I · �*�] Sypná objemová hmotnost materiálu 
¹� [�Ñ�] Hlavní napětí vertikální 
¹� [�Ñ�] Hlavní napětí horizontální 
¹� [���] Dovolené napětí materiálu 
¹�
 [���] Dovolené napětí ve  svaru 
¹õ [���] Napětí působící v tupém svaru 
 �
 [���] Dovolené napětí ve svaru 
( [°] Sypný úhel skladovaného materiálu 
(� [°] Sypný úhel v ětších a zaoblenějších částic 
(� [°] Sypný úhel jemn ějších a plošších částic 
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