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Abstrakt 

 

Vyletělek, J. Simulace pohybu partikulární hmoty v zásobníku v aplikaci na konstrukci 

zásobníku. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, 2013, školitel: Zegzulka, J. 

 

Detailním sledováním a pochopením parametrů figurujících v procesu toku 

sypkého materiálu v nádobě, lze vyvíjet nové aplikace v zásobnících či procesních 

nádobách. Práce se zabývá optimalizací tvaru skladovací nádoby a jeho vlivu na dílčí 

parametry. Bylo pozorováno chování sypkého materiálu při změně mechanicko-

fyzikálních vlastností materiálu a měřeny parametry toku vizuální metodou PIV 

s porovnáním nové simulační metody DEM.  

Výsledkem pozorování a měření je zjištění průměrné rychlosti ve výpustném 

otvoru a času vyprázdnění nádoby s ohledem na změny tvaru nádoby a mechanicko-

fyzikálních vlastností sypkého materiálu. 

 

Abstract 

 

Vyletělek, J. Particulate material movement simulation in silo in the applications for 

construction of silo model. Ostrava: Institute of transport, Faculty of Mechanical 

Engineering VŠB – Technical University of Ostrava, 2013, Thesis, head: Zegzulka, J.  

 

By detailed monitoring and understanding of the parameters engaged in the bulk 

material flow process in a container, we can develop new applications in containers or 

process containers. The dissertations deals with the optimization of the storage 

container shape and its influence on the individual parameters. It was observed the 

behavior of bulk material at different mechanical and physical properties of the material 

and flow parameters measured using visual method PIV in comparison with the results 

of the new simulation method DEM.  

The result of monitoring and measurement is to determine the average velocity 

at the drain hole and the container emptying time with regard to changes in container 

shape and mechanical properties of bulk material. 



 

 

Obsah  

 

Seznam použitého značení ................................................................................. 3 

1. Úvod ......................................................................................................... 4 

2. Cíle disertační práce ................................................................................. 4 

3. Současný stav techniky a problematiky ................................................... 5 

3.1. Teorie konstruování skladovacích nádob ..................................... 5 

3.2. Teorie pohybu částic a toku sypké hmoty .................................... 8 

4. Sypká hmota .......................................................................................... 10 

4.1. Klasifikace sypkých materiálů .................................................... 10 

4.2. Mechanicko-fyzikální vlastnosti ................................................. 11 

4.3. Zvolený materiál ......................................................................... 14 

5. Experimentální modely a zařízení ......................................................... 15 

5.1. Návrh experimentálních modelů zásobníku ............................... 15 

5.2. Verifikační zařízení ..................................................................... 19 

6. Virtuální modely zásobníků a simulace děje ......................................... 19 

6.1. Tvorba modelů ............................................................................ 20 

6.2. Počítačová simulace programem EDEM .................................... 21 

7. Snímání experimentálního děje uvnitř modelu zásobníku ..................... 22 

7.1. PIV metoda ................................................................................. 22 

7.2. Snímání pohybu materiálu .......................................................... 23 

7.3. Výstupy z procesu snímání a měření dílčích hodnot .................. 23 

8. Měření mechanicko-fyzikálních vlastností namíchaného materiálu ..... 24 

8.1. Přístroj RST-01 ........................................................................... 24 

8.2. Homogenní materiál ................................................................... 25 

8.3. Míchání vzorků ........................................................................... 25 

8.4. Výsledky měření ......................................................................... 25 

9. Porovnání virtuálních simulací se zachycenými snímky ....................... 26 

10. Závěr ...................................................................................................... 29 

11. Seznam použité literatury a internetových zdrojů ................................. 31 

12. Seznam vlastních nebo spoluautorských prací ...................................... 33 

 



 

3 

Seznam použitého značení 

 

O obvod uvažovaného průřezu výpustného otvoru [m] 

R hydraulický poloměr [m] 

S plocha uvažovaného průřezu výpustného otvoru [m
2
] 

bmin minimální šířka výpustného otvoru [m] 

dmax maximální kusovitost materiálu [m] 

f součinitel vnitřního tření materiálu [-] 

ffc tokový faktor [-] 

fW součinitel vnějšího tření [-] 

g gravitační zrychlení [m·s
-2

] 

h0 charakteristické výška materiálové vrstvy [m] 

k součinitel sypnosti [-] 

kc součinitel provozní bezpečnosti dle Zenkova [-] 

l délka výpustného otvoru [m] 

r poloměr nádoby [m] 

t čas [s] 

β úhel sklonu stěny zásobníku [°] 

γs sypná tíha materiálu [N·m
-3

] 

ε úhel sklonu hrany zásobníku [°] 

ρs sypná hmotnost materiálu [kg·m
-3

] 

ρv objemová hmotnost materiálu [kg·m
-3

] 

σ1 hlavní vertikální napětí  [Pa] 

σ2 hlavní horizontální napětí [Pa] 

σc tlaková mez pevnosti [Pa] 

τ smykové napětí [Pa] 

τ0 počáteční smykové napětí [Pa] 

φe efektivní úhel vnitřního tření materiálu [°] 

φlin linearizovaný úhel vnitřního tření materiálu [°] 

φw úhel vnějšího tření materiálu [°] 

Ψs přirozený sypný úhel materiálu [°] 

Ψd dynamický sypný úhel materiálu [°] 
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1. Úvod 

 

Disertační práce spadá do oblasti techniky dopravních a manipulačních zařízení 

a zabývá se sledováním dílčích parametrů s cílem kvalitativního vyhodnocení na 

procesech toku sypkého materiálu v nádobě. Díky získaným informacím dílčích 

parametrů lze vyvíjet nové aplikace v zásobnících či procesních nádobách.  

V budoucnu se bude snižovat využívání experimentálních modelů pro získávání 

informací pro zdokonalování virtuálních modelů a veškerá problematika bude 

komplexně řešena virtuálně. Pomocí virtuálních modelů budou modelovány celé 

logistické procesy, které budou konstruovány na základě získaných informací.  

 

 

2. Cíle disertační práce 

 

Cílem disertační práce je popsání chování partikulární hmoty v modelu 

zásobníku. Modely zásobníku jsou navrženy a koncipovány tak, aby bylo možné 

vymodelovat autentické modely pomocí programu EDEM a nasimulovat proces 

probíhající uvnitř zásobníku.  

 

1) Návrh a tvorba experimentálních modelů zásobníku  

 

2) Návrh a tvorba virtuálních modelů zásobníku 

 

3) Snímání děje probíhajícího uvnitř modelu zásobníku  

 

4) Měření mechanicko-fyzikálních vlastností  materiálu  

 

5) Porovnání virtuálních simulací se zachycenými snímky  

 

6) Závěr z dostupných vyhodnocení  
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3. Současný stav techniky a problematiky 

 

V současnosti se dostáváme do fáze vývoje, kdy je možné celou navrženou 

konstrukci virtuálně zatížit a simulovat slabá místa. Simulací rozumíme napodobení 

nějaké skutečné věci, klíčových vlastností nebo abstraktního procesu. Simulace je dnes 

běžně používaná k modelování přírodních systémů s cílem získat poznatky o jejich 

fungování. Využití simulace se dnes rozrůstá bezpečnostním inženýrství, testování, 

školení, vzdělávání a optimalizaci.  

 

 

3.1. Teorie konstruování skladovacích nádob 

 

Skladovací nádoby pro skladování sypké hmoty nazýváme zásobníky, bunkry 

nebo sila. Tyto zařízení slouží k uschování sypkého materiálu často na delší dobu, což 

může mít neblahý vliv na skladovaný materiál, ale také samotnou konstrukci zásobníku. 

Na základě teoretických znalostí jsme schopni předejít mnoha problémům 

spojených se skladováním sypkých hmot.  

Rozdělení dle tvaru [2]:  

- pravoúhlé(jehlancovité) 

- kruhové(kuželovité) 

- štěrbinové     

 

Obr. 3.1: Pravoúhlý, kruhový a štěrbinový zásobník 
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Charakteristickými rozměry jsou rozměry samotné nádoby u kruhových 

zásobníků průměr D a u pravoúhlých délka stěn A, B. Dále pak rozměry výpustného 

otvoru d (kruhové) a a (pravoúhlé). [2] 

Chování materiálu je ovlivněno geometrickou stavbou: 

 

1) úhlem sklonu stěny výpustného otvoru 

2) úhlem sklonu hrany výpustného otvoru 

3) velikostí výpustného otvoru 

  

Doporučená podmínka pro návrh úhlu sklonu stěny:  

 

   (3.1) 

 

   (3.2) 

 

Doporučená podmínka pro návrh úhlu sklonu hrany:  

  

   (3.3) 

 

   (3.4) 

 

Velikost výpustného otvoru 

 

Stanovení velikosti výpustného otvoru je nejdůležitější při návrhu zásobníku 

z důvodu poruch toku materiálu. Představme si element sypké hmoty nad výpustným 

otvorem a síly působící na něj. Pak z podmínky, aby tíha elementu dG byla větší než  

síla dFt tvořená vnitřním tření materiálu, lze odvodit vztah pro minimální hydraulický 

poloměr výpustného otvoru R. [2]  

 

   (3.5) 

 

          (3.6) 

 

    (3.7) 
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Minimální velikost čtvercového otvoru:  

 

 

  (3.8) 

 

 

Velikost obdélníkového otvoru:  

 

  (3.9) 

 

 

  (3.10) 

 

 

Velikost kruhového otvoru:  

 

  (3.11) 

 

 

Problematika skladování a metodika řešení 
 

V důsledku nedostatečné znalosti teorie chování sypkých hmot dochází 

ke špatnému navržení inženýrských děl a v závislosti na tom dochází k poruchám toku 

sypké hmoty v zásobnících. Odstraňování závad již na zhotoveném inženýrském díle je 

mnohdy finančně nákladnou záležitostí, proto je kladen důraz na rozvíjení znalostí 

v oblasti chování sypkých hmot.  

 

Poruchy toku 

Dojde-li k zástavě toku, je potřeba vnést do materiálu určité množství energie, 

která je schopna tok opět inicializovat. Energie se nejčastěji vnáší ve formě vibrací a 

rázů, nebo stlačeného vzduchu. Aplikace provzdušňování mění tokové vlastnosti 

jemnějších sléhavých sypkých hmot, což může mít za následek snížení funkčnosti 

navazující dopravy. 
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Klenby 

Oblouky 

Dutiny 

Komínování 

Mrtvé zóny 

 

Obr. 3.2: Poruchy toku sypké hmoty 

Návrh inženýrského díla pro skladovací nádoby je postavena na teoretických 

znalostech a konstrukčních zkušenostech konstruktérů.  

 

 

3.2. Teorie pohybu částic a toku sypké hmoty 

 

Mechanika pohybu jedné částice se dá popsat základními vzorci mechaniky a 

fyziky. Částice má svou hmotnost, polohový vektor, rychlost a hybnost. Pro náš případ 

platí, že částice není volná, ale vázaná gravitačním polem planety Země.  

V soustavě částic pak platí zákon síly pro každou částici, kde působí vnitřní a 

vnější síly. Vnitřní síly jsou ty, kterými působí částice mezi sebou a vnější jsou ty, 

kterými na soustavu částic působí jiná tělesa. 

Jeden ze základních a nejpoužívanějších zákonů zvaný zákon zachování energie 

stanovuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. 

Dnes však tato definice podléhá řadě nedostatků a nepřesností. Mnohem obecnější 

definice zákona zachování energie zní: 

Nechť je obecný systém symetrický vůči operaci časového posunutí. Pak se 

v tomto systému zachovává aditivní fyzikální veličina, která se nazývá energie.[25] 
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Teorie toku sypké hmoty 

 

Tok sypké hmoty byl rozdělen do dvou pohybů. První pohyb je nazýván 

primárním a vyznačuje se svislou trajektorií pohybu a bývá vykonáván současně více 

částicemi. Druhým pohybem se částice může vychylovat z primární trajektorie, nebo 

otáčet kolem vlastních os, aniž respektuje pohyb sousedních částic, byť tento pohyb má 

na ně částečný vliv. Sekundární pohyb přispívá ke sblížení jednotlivých částic což 

způsobuje zhuštění sypké hmoty. Na základě zkoušek bylo zjištěno, že objem elipsoidu 

primárního pohybu je patnáctkrát větší než objem elipsoidu sekundárního pohybu viz 

[6,16].  

Na tuto teorii bylo navázáno prof. Ing. Jiřím Zegzulkou CSc., který pohyb sypké 

hmoty rozdělil a popsal jako dva mechanismy toku pístový a plášťový. Pístový 

mechanismus je charakterizován translačním pohybem a plášťový mechanismus 

translačně rotačním pohybem.  

Pístový mechanismus je popisován jako současně translačně vtékající blok 

částic. Ostatní částice kolem nichž se blok částic pohybuje jsou brána jako tuhý blok 

vymezující trajektorii pohybu.    

Plášťový mechanismus toku je popsán jako vtok částice do pláště válce. Částice 

v oblasti okolo válce vtlačí vrstvu částic na plášti dovnitř a zaujmou její původní polohu 

na plášti válce. Okolní částice jsou potom brána jako tuhá tělesa, která musí uvolnit 

svou polohu pohybující se částici. 

Tok sypké hmoty v zásobníku je odrazem její vlastní struktury (vlastností) a 

tvaru zásobníku. V zásobnících dochází ke dvěma druhům mechanizmů toku 

označovaných jako hmotový a jádrový mechanizmus toku.  

Hmotový tok je popisován jako stav, kdy je celý objem skladovaného materiálu 

v pohybu. Materiál nasypaný do zásobníku jako první z něj bude jako první 

vyprázdněný se zachováním časové posloupnosti. 

Jádrový tok je často nežádoucím mechanizmem toku, protože materiál nasypaný 

do zásobníku jako první jej opustí jako poslední a to v případě úplného vyprázdnění, 

když není zásobník průběžně doplňován. Pokud je zásobník u nějž probíhá 

mechanizmus toku jádrový v průběhu doplňovaný, materiál umístěný v mrtvé zóně 

může podléhat degradaci a zhutňování.  
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Těmto problémům se skladováním a ideálním tokem sypké hmoty lze předejít 

správným konstrukčním návrhem, přesto se v praxi stává, že jsou některé konstrukční 

prvky poddimenzovány a tím dochází ke kolizím toku i samotného inženýrského díla. 

 

 

4. Sypká hmota 

 

Sypká hmota je složena z jednotlivých partikulí (částic), které jsou ve 

vzájemném silovém působení. Chování partikulární hmoty je odrazem struktury a závisí 

na tvaru a velikosti jednotlivých částic. Tvar a velikost částice jsou důležité parametry 

pro pohyb částice prostředím jiných částic, ale také pro komplexní chování sypké 

hmoty. Proto je znalost vlastností sypké hmoty a jejich klasifikace základním klíčem 

k porozumění chování materiálů.  

Z autorů zabývajících se problematikou chování sypkých hmot bych uvedl A. 

Katerfelda [16,17], S. Ludinga [18], U. Tüzüna [19], D. Schulzeho [8, 9, 10, 11, 12] a J. 

Zegzulku.  

 

 

4.1. Klasifikace sypkých materiálů 

 

V zájmu výrobců dopravních zařízení byl jedním z návrhů třídění sypkých 

materiálů způsob pomocí FEM (Fédération Européenne de la Manutention). [1] 

Podle tohoto návrhu je sypká hmota charakterizována pěti údaji: 

 

a) Zrnistostí 

b) Soudržností 

c) Chováním během dopravy 

d) Objemovou hmotností 

e) Teplotou 
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4.2. Mechanicko-fyzikální vlastnosti 

Vlastnosti sypkých materiálů jsou měřeny nepřímo. Mechanicko- fyzikální 

vlastnosti jsou získávány vyhodnocením měření z větší části na smykových strojích. 

Mezi mechanicko-fyzikální vlastnosti řadíme:  

- zrnitost      [%] 

- vlhkost W     [%] 

- objemovou hmotnost ρv   [kg.m
-3

] 

- sypnou hmotnost ρs    [kg.m
-3

] 

- přirozený sypný úhel ψs   [°] 

- úhel vnějšího tření  w   [°] 

- úhel vnitřního tření efektivní e  [°] 

- úhel vnitřního tření linearizovaný lin [°] 

- počáteční smykové napětí  o   [Pa] 

- hlavní vertikální napětí σ1   [Pa] 

- hlavní horizontální napětí σ2   [Pa] 

- tlaková mez pevnosti c   [Pa] 

- tokový faktor ffc    [-] 

Zrnitost nám udává složení materiálu dle tříd velikosti zrn a každá třída zaujímá 

procentuální obsah daného vzorku materiálu. Protože sypký materiál je tvořen velkým 

množstvím různě velkých částic bylo by nemožné zahrnout všechny velikosti částic a 

určit jejich procentuální obsah daného vzorku materiálu, proto je stanoven rozsah 

jednotlivé třídy podle velikosti ok dvou po sobě následujících sít.  

Vlhkost značíme písmenem W a hodnoty obsahu vlhkosti ve vzorku sypkého 

materiálu udáváme v procentech hmotnosti.  

Objemová hmotnost sypkého materiálu vyjadřuje hmotnost známé objemové 

jednotky v rostlém stavu. Rostlým stavem se rozumí, že materiál může mít skryté dutiny 

nebo póry. U sypkých materiálů již v rozpojeném stavu lze tuto veličinu stanovit 

v závislosti na vlhkosti, neboli obsažené vodě v daném vzorku, kdy voda vyplní póry 

vzorku. Změříme-li objemovou hmotnost materiálu s přimíšeným obsahem vody a po 

vysušení můžeme poměrem těchto hodnot určit pórovitost materiálu označovánu také 

součinitel nakypření.  
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Sypná hmotnost sypkého materiálu vyjadřuje hmotnost nasypaného materiálu 

do známé objemové jednotky, přičemž materiál musí být volně nasypaný, nikterak 

spěchovaný či udusaný.  

Přirozený sypný úhel je stanoven tečnou k svahu sypkého materiálu a 

vodorovnou rovinou na kterou je sypký materiál volně nasypán. Způsob demonstrace 

lze provést pozvolným zvedáním válcové nádoby bez dna do níž byl sypký materiál 

nasypán.  

Úhel vnějšího tření si lze představit jako úhel sklonu nakloněné roviny na které 

je umístěn sypký materiál. Při tomto úhlu naklonění začne sypký materiál klouzat po 

podložce. Jakmile se materiál začne po podložce pohybovat byly překonány tzv. klidové 

odpory, avšak při klouzání sypkého materiálu se působením odporů nevyhneme, ale 

působí zde tzv. pohybové odpory. Klidové odpory jsou větší než pohybové a proto také 

úhel vnějšího tření klidový je větší než úhel vnějšího tření pohybový. Při konstrukčním 

návrhu se naměřená hodnota úhlu vnějšího tření přímo do kontrolních výpočtů 

nezahrnuje, ale využívá se součinitele vnějšího tření.  

Úhel vnitřního tření efektivní zohledňuje tření mezi jednotlivými zrny sypkého 

materiálu a vyjadřuje úhel sklonu mezní tokové čáry v rovině σ-τ za klidu. Efektivní 

mezní toková čára vychází z počátku souřadného systému a je tečnou největší Mohrově 

kružnici. Vzhledem k tomu, že se lineární křivka vynáší z počátku souřadného systému 

a je tečná k největší Mohrově kružnici je směrodatné pro vynesení efektivního úhlu 

vnitřního tření velikost a počátek Mohrové kružnice, která se konstruuje na základě 

naměřených hodnot.  

Úhel vnitřního tření linearizovaný vyjadřuje úhel sklonu mezní tokové čáry 

v rovině σ-τ, která nahrazuje skutečnou mezní tokovou čáru přímkou, která je tečnou k nejmenší 

a největší Mohrově kružnici. Linearizovaný úhel se značí lin. Linearizovaný úhel vnitřního 

tření je využíván k odečtení hodnoty počátečního smykového napětí τo z grafu Mohrových 

kružnic. 

Počáteční smykové napětí udává mezní hodnotu napětí při níž dochází 

k počátečnímu samovolnému smyku sypké hmoty. V různé literatuře bývá označováno 

toto napětí jako počáteční soudržné což není chybou. Tato hodnota je mezní, proto 

v případě nižší hodnoty než mezní udržuje sypký materiál pohromadě. Schopnost 

udržovat sypký materiál pohromadě pomocí vnitřního tření má také vliv na přenášení 
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smykových a tlakových namáhání což se vztahuje zejména na ideální sypké materiály. 

Ostatní sypké materiály mají také schopnost přenášet malé tahové a krutové namáhání.    

Hlavní vertikální napětí vzniká působením vlastní tíhy sypkého materiálu na 

dno nádoby. Toto napětí je z velké části ovlivněno výškou materiálové vrstvy h a 

součinitelem úhlu vnitřního tření sypkého materiálu. Z důvodu vlastností sypkého 

materiálu ve smyslu vnitřního tření nelze pro výpočet těchto tlaků použít Pascalova 

zákona, uvažujícího rovnoměrné šíření tlaků všemi směry. Sloupec materiálové vrstvy 

v nádobě je zavěšen na ostatních vrstvách materiálu a jejich prostřednictvím na stěnách 

nádoby je proto důležité zahrnout do výpočtu hlavního vertikálního napětí vnitřní i 

vnější tření materiálu.  

Hlavní horizontální napětí také vzniká působením vlastní tíhy sypkého 

materiálu, ale ne na dno nádoby nýbrž na stěny nádoby. Toto napětí je z velké části 

ovlivněno výškou materiálové vrstvy h a součinitelem úhlu vnitřního tření sypkého 

materiálu. Výpočet horizontálního napětí vychází z rovnice vertikálního napětí, avšak je 

zde zahrnut materiálový součinitel sypnosti sypkého materiálu. Součinitel sypnosti 

může nabývat hodnot v intervalu (0;1) ,kdy hodnota 1 odpovídá úhlu vnitřního tření pro 

kapaliny a hodnota 0 odpovídá úhlu vnitřního tření pro tuhé materiály.  

Tlaková mez pevnosti označována c představuje nejmenší napětí při kterém 

dochází k vytvoření smykových rovin a sypký materiál začíná téct.  

Tokový faktor značený ffc udává poměr hlavního vertikálního napětí σ1 na 

největší Mohrově kružnici a tlakové mezi pevnosti σc také jako hlavnímu napětí na 

nejmenší Mohrově kružnici. 

 

 
Obr. 4.1: Graf tekutosti dle rozsahu faktoru tekutosti 



 

14 

 

 

4.3. Zvolený materiál 

 

Volba materiálu byla jedním z prvních úkolů, který se vyskytl při plánování 

disertační práce. Důležité aspekty, které měl daný materiál splňovat byly: 

  

1) dostupnost materiálu v dostatečném množství pro měření a zkoušení 

2) tuhé částice o dobře snímatelné velikosti 

3) odolné vůči degradaci částic z důvodu opakovatelnosti stejného měření 

4) kulovitý tvar pro možnost porovnávání s metodou DEM  

 

Z dostupných materiálů, které jsem měl v dostatečném množství k dispozici 

jsem vyřadil materiály, které nesplňovaly druhou a třetí podmínku dostatečné tuhosti a 

odolnosti vůči degradaci zejména to byly všechny zemědělské plodiny(zrní, hrách a 

rýže), ale také airsoftové kuličky u kterých se zjistilo odlupování svrchních vrstev a tím 

docházelo ke zmenšování průměru částice, což bylo nežádoucí. Čtvrtou podmínku už 

splňovaly jen dva materiály ocelové a skleněné kuličky. Výběrem jsem se přiklonil ke 

skleněným kuličkám (obr. 4.3), kterých bylo dostatečné množství i v jiných velikostech 

částic a tím se rozšiřovala zkoumaná oblast.   

 

 

Obr. 4.2: Skleněné kuličky 

 

Materiálem z něhož byl sypký materiál tvořený bylo sklo, což je známý materiál 

zejména ve stavebnictví, ale každému člověku docela blízký co se týče vybavení 

interiérů. Mezi výhodné vlastnosti skla řadíme jeho vysokou tuhost a tvrdost. Tvar 

částic byl zvolen kulový. Koule je symetrické rotační těleso s nejmenší plochou 

uzavírající daný objem a s daným obsahem uzavírá kulová plocha největší objem.  
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5. Experimentální modely a zařízení 

 

Modelování je často používanou metodou v odborné a vědecké praxi v mnoha 

oborech. Obecně napomáhá vytvářet a testovat různé hypotézy o funkci daných 

systémů. Díky modelování lze zdokonalit nové návrhy, vyzkoušet různé vlivy zásahů do 

systému a předvídat vývoj systémů. 

Model bývá pouze přiblížením skutečnosti. Reálný systém může být složitější a 

model mu nemusí zcela odpovídat. Proto se provádí ověřovací experimenty, které se 

dále doplňují a zpřesňují. 

Modelování slouží nejen k řešení problematiky z praxe, ale také k provádění 

nejrůznějších výzkumů a vědeckých experimentů pro simulaci jevů. Využití modelů a 

simulací je vhodné pro případy, kdy by při experimentu na reálném zařízení hrozilo 

poškození nebo újma na zdraví. V případě testování této problematiky ne reálném 

zařízení by bylo náročné nejen finančně, ale především časově.  

 

 

5.1. Návrh experimentálních modelů zásobníku 

 

Konstrukční návrh obecně respektuje teoretické znalosti. Teorie návrhu 

geometrických částí skladovací nádoby byl přiblížen v kapitole tři. Návrh 

experimentálního modelu vycházel z návrhu celého zásobníku a dále byl upravován 

z hlediska zkoumané problematiky. 

Pro návrh skladovací nádoby je nutné znát mechanicko-fyzikální vlastnosti 

skladovaného materiálu. Dílčí parametry mechanicko-fyzikálních vlastností byly 

vysvětleny v kapitole čtyři a jejich naměřené hodnoty uvedené v příloze č. 1. 

 

Návrh tvaru zásobníku 

 

V této části návrhu byl zvolen válcovitý tvar nádoby o průměru D=0,3 m. 

Následoval výpočet úhlu sklonu stěny výpustného otvoru. Návrh byl počítán pro 

všechny homogenní materiály. 
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Tab. 5.1: Vypočtený rozsah hodnoty úhlu sklonu stěny výsypky 

 

Minimální úhel sklonu pro všechny materiály byl zvolen 30°.  

 

Návrh velikosti výpustného otvoru 

 

Pro výpočet velikosti výpustného otvoru byl použit vzorec pro kruhový otvor.  

 

Tab. 5.2: Vypočtené hodnoty minimální velikosti výpustného otvoru 

 

Na základě teoretických výpočtů byl navržen experimentální model (obr. 5.1). 

 

 

Obr. 5.1: Teoretický návrh experimentálního modelu 
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Úprava experimentálního modelu 

Experimentální modely byly rozděleny do dvou skupin. První skupinou byly 

skleněné modely s různým sklonem stěny výsypky 30° a 45° (obr. 5.2). V druhé 

skupině experimentálních modelů byla navržena nádoba s vyměnitelnými výsypkami. 

Výsypky byly navrženy se sklonem stěny 30°, 60° a speciálními tvary konvexním a 

konkávním (obr. 5.3).  

 

Zhotovené experimentální modely 

 

K simulaci pohybu partikulární hmoty v zásobníku byly zhotoveny dva skleněné 

modely s úhlem sklonu výsypky 30° a 45°. Tyto modely umožňují nastavitelnou 

velikost výpustného otvoru. Model se skládal ze zadní skleněné desky na které byly 

umístěny šikmé části výsypky. Nad šikmými částmi byly umístěny části vytvářející 

kolmé stěny nádoby. Z přední strany modelu byla umístěna skleněná průhledná deska z 

důvodu snímání děje uvnitř nádoby. Takto sestavený model byl pomocí rychloupínacích 

prvků připevněn na verifikační zařízení. Rychloupínací prvky zkracovali čas výměny 

modelu, ale také umožňovaly rychle nastavit velikost výpustného otvoru.  

 

 

Obr.5.2:Skleněné modely s proměnnou velikostí výpustného otvoru a) 30° a b) 

45° 

 

V druhé skupině experimentálních modelů byla vytvořena nádoba, která 

umožňovala vyměňování jednotlivých výsypek. Nádoba měla průřez půl kruhu a byla 

vyrobena z nerezového plechu.  



 

18 

Výsypky byly zhotoveny z plastu používaného pro tisk pomocí 3D tiskárny. 

Pomocí 3D tiskárny byly vyrobeny čtyři výsypky s výpustným otvorem 40mm se 

sklonem stěny 30° , 60° a tvarem konvexním a konkávním (obr. 5.3).  

 

Obr.5.3:Plastové modely výsypek a) 30°, b) 60°, c) konvexní a d) konkávní 

 

Celý model se skládal tak, že nerezový plech byl připevněn pomocí šroubů 

k verifikačnímu zařízení. Dovnitř nádoby byla umístěna jedna výsypka, která se 

upevnila k plechu, aby nedocházelo k jejímu posunutí. Nakonec se z přední strany 

upevnila skleněná deska pomocí rychloupínacích prvků. 

 

Změna výpustného otvoru experimentálních modelů v první skupině 

 

V první skupině experimentálních modelů se jednalo o skleněné modely. Při 

provedeném experimentálním měření pro spočtenou a navrženou velikost výpustného 

otvoru, však docházelo k poruše toku.  

Na základě vznikající poruchy toku se experimentálně zkoušelo při jakých 

velikostech výpustného otvoru k poruše toku dochází a při kterých nedochází. 

 

 

 nevznikla porucha toku     vznikla klenba 

Tab. 5.3: Měření při jaké velikosti výpustného otvoru dochází k poruše toku 

 

Experimentem bylo zjištěno při jakých velikostech výpustného otvoru docházelo 

k poruše toku a z tabulky (tab. 5.3) je patrné, že při šestinásobku největší částice 



 

19 

materiálu k poruše toku nedocházelo. Proto byly velikosti výpustných otvorů díky 

tomuto experimentu dimenzovány na šestinásobek průměru největší částice měřeného 

materiálu.  

 

 

5.2. Verifikační zařízení  

 

Zařízení je zkonstruováno z lehkých hliníkových profilů německé firmy Item, 

který využívá variability ukotvení pomocí profilových drážek, z čehož vyplývá 

jednoduchá upravitelnost zařízení. 

Zařízení je vybaveno kolečky s aretací  sloužící k jednoduchému transportu a 

dále pak ke stabilnímu ustavení, aby nedocházelo v průběhu měření k nežádoucím 

posunutím.   

Snímaný prostor tvoří pevná deska, na kterou lze pomocí jednoduchých 

upínacích prvků přichytit jakýkoli vytvořený experimentální model. 

Zařízení umožňuje natáčení ve dvou na sebe kolmých osách x a y pomocí dvou 

pohonů, které jsou tvořeny asynchronním motorem fa. Siemens a dvěma šnekovými 

převodovkami fa. TOS-Znojmo s převodovým poměrem 1:10 000. Motory jsou řízeny 

frekvenčními měniči fa. Siemens. Takto vytvořený pohon nám umožňuje naklápění 

rychlostí ω=2,7.10
-3

 [s
-1

]. 

Validační zařízení bylo přihlášeno k národní patentové ochraně jako způsob 

simulace kinetiky pohybu částic sypké hmoty a zařízení k provádění způsobu. 

Tento patent byl přihlášen v roce 2008 a lze jej vyhledat pod číslem přihlášky 2008-302. 

[26] 

 

 

6. Virtuální modely zásobníků a simulace děje 

 

K tvorbě virtuálních modelů bylo využito počítačového programu zvaného 

Autodesk Inventor. Pracovní plocha programu umožňuje vytvářet jednotlivé prvky 

modelu a skládat jednotlivé komponenty do celých sestav. Všechny virtuální modely 

byly tvarově podobné jako vyrobené experimentální modely. V programu Inventor 

nebylo třeba těmto modelům přiřazovat materiálové vlastnosti, neboť ty se přiřazovaly 

v programu EDEM, do něhož byly virtuální modely importovány. 
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Simulace je ve vědě a technice používána k napodobování určitých fyzikálních 

dějů nebo chování technického zařízení. Možnosti simulace se s vývojem počítačů 

značně rozrostly, neboť umožňují velký počet operací. Tímto se složitější matematické 

modely nemusejí zjednodušovat, jak tomu bylo dříve a díky tomu se nesetkáváme 

s velkými odchylkami. 

Hlavní přínos simulace je však v rozkrýváni děje jež si nelze představit. Tímto 

odhalením neznáma jsou vyvolány nové myšlenky a souvislosti, které by jinak 

nemusely být vůbec zřejmé. 

 

 

6.1. Tvorba modelů  

 

Návrh virtuálních modelů vycházel z návrhu experimentálních modelů. Virtuální 

model obsahoval plášť nádoby, výsypku a uzávěr výpustného otvoru. Dále bylo potřeba 

opatřit model zepředu deskou, které byly později v programu EDEM přiřazeny 

vlastnosti průhledného skla. Na konec musel být ještě vytvořen prvek nazývaný 

v programu EDEM generační plochou, umístěný v ose nádoby v horní části nádoby. 

Umístění generační plochy bylo záměrně ve středu nádoby, aby při generování částic 

simulovalo plnění nádoby, jako při experimentálním plnění modelu. 

 

 

Obr. 6.1: Modely nádob se sklonem stěny výsypky a) 30° a b) 45°  
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Obr. 6.2: Modely výsypek a) 30°,b) 60°,c) konvexní a d) konkávní 

 

 

6.2. Počítačová simulace programem EDEM 

 

Počítačovou simulací obecně se rozumí vymodelování skutečného děje pomocí 

počítače. Počítačová simulace se takto stává užitečným nástrojem při studování chování 

přirozených systémů. Chování systému pak lze změnou vstupních parametrů nebo 

okrajových podmínek předpovídat. 

Postup tvorby simulace 

 

Začátek tvorby simulace v programu EDEM začíná importováním vytvořeného 

3D CAD modelu. V prostředí DEM je důležité zadat jednotky v jakých má být model 

importován. Doporučuje se zadávat jednotky stejné v jakých je model vytvořen, ale je 

možné nastavením jednotek model velikostně měnit. Následuje vytvoření sypkého 

materiálu. Model částice vychází z kulového tvaru s možnosti změny její velikosti. 

Takto lze vytvořit homogenní materiál o daném počtu částic. Požadavek tvorby 

heterogenního materiálu je možné řešit generováním více skupin homogenních 

materiálů z jedné generační plochy, nebo procesem simulace míchání.  

Jsou-li zadány geometrie modelu a částic lze na základě souřadného systému 

přiřadit působení gravitačního zrychlení na celou soustavu. Přiřadí se materiálové 

vlastnosti částicím i geometrii modelu. Vytvoří se nadefinování procesu tvorby částic, 

kde se uvádí z jaké generační plochy budou částice generovány, jakou rychlostí budou 

z plochy vypouštěny a kolik částic má být celkem vygenerováno. 

Posledním prvkem při nastavování simulace je přiřadit pohyb jednotlivých 

geometrií v soustavě modelu. V této práci se jedná pouze o lineární pohyb uzávěru 
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výpustného otvoru a naklopení modelu při simulaci vyprazdňování nádoby při sklonu 

v ose x o 45°. 

 

Obr. 6.3: Simulace vyprazdňování nádoby s výsypkou a) konkávní a b) konvexní  

 

7. Snímání experimentálního děje uvnitř modelu zásobníku  

 

Děj probíhající uvnitř uzavřených inženýrských děl je obestřen různými vlivy a 

okrajovými podmínkami. Pro bližší pochopení probíhajícího děje byly vytvořeny 

experimentální modely umožňující nahlédnutí dovnitř nádoby. K lepšímu pochopení a 

analyzování děje je důležité pořídit kvalitní záznam pro vyhodnocování. Vzhledem 

k rychlosti pohybu jednotlivých částic partikulární hmoty je vhodné využít technologii 

vysokorychlostního snímání.  

 

 

7.1. PIV metoda 

 

PIV (Particle Image Velocimetry) je optická metoda využívaná k vizualizaci 

proudění plynů nebo kapalin. Jedná se o vizualizaci okamžité rychlosti pohybu částic 

unášených kapalinou nebo plynem, ale lze ji také využít k vizualizaci pohybu částic 

v sypké hmotě. U optických metod je vždy důležité dobré nasvětlení snímaného modelu 

pro následné počítačové zpracování obrazu. Díky tomu získáme vektorovou mapu 

rychlostí proudového pole. 
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7.2. Snímání pohybu materiálu  

 

Snímání pohybu sypkého materiálu bylo aplikováno na experimentálních 

modelech sestavených dle kapitoly pět. Zvolenými materiály pro snímání byly skleněné 

kuličky o velikosti částic 2mm, 3mm, 4mm a 5mm.  

Proces snímání byl pro jednotlivé snímání rozdělen do jednotlivých kroků: 

 

1) Sestavení experimentálního modelu a upevnění na verifikační zařízení 

2) Naplnění modelu sypkým materiálem o známém objemu 

3) Nastavení snímacího prvku (vysokorychlostní kamery)  

4) Spuštění snímání a následně otevření výpustného otvoru experimentálního 

modelu  

 

 

7.3. Výstupy z procesu snímání a měření dílčích hodnot 

 

Metody PIV bylo využito k zachycení děje, který probíhá rychlostí, které lidské 

oko není schopno dostatečně přesně pozorovat. Pomocí této metody byl děj zachycený a 

vyhodnocen. Vyhodnocována byla průměrná rychlost pozorována v čase při změně 

tvaru výsypek a modelových materiálů.  

Každý experiment probíhal samostatně a bylo třeba PIV metodu před každým 

jednotlivým snímáním kalibrovat. Kalibraci předcházelo sestavení experimentálního 

modelu a ustavení do snímací polohy. Naplnění modelu nádoby materiálem bylo 

posledním krokem před spuštěním snímání. Když bylo spuštěno snímání byl spuštěn 

proces vyprazdňování nádoby otevřením výpustného otvoru. Pořízený videozáznam byl 

z kapacitních důvodů ořezán tak, aby zachycoval pouze samotný děj vyprazdňování. 

Celé měření bylo rozděleno do tří skupin: 

 

1) Měření na modelu situovaném vertikálně 

2) Měření na modelu naklopeném o 45° v ose x 

3) Měření modelů půl nádob 
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Měření v první skupině bylo navrženo pro dvě vyměnitelné výsypky s úhlem 

sklonu 30° a 45°. Na těchto výsypkách bylo testováno chování homogenních materiálů 

o zrnitosti 2,3,4,5 mm a namíchaný vzorek typu E viz kapitola osm. Výsledky naměřené 

v první skupině jsou porovnány i s výsledky simulací (tab. 9.1).  

V druhé skupině se zabývalo změnou chování vybraných materiálů při naklopení 

modelu nádoby v ose x o 45°. Naklopením se změní silové působení v gravitačním poli 

Země rozkladem dle goniometrických funkcí díky náklonu modelu a tím dojde ke 

zvýšení míry ztrátové práce. Porovnávána byla změna průměrné rychlosti ve výpusti 

nádoby  

Pro třetí skupinu byly navrženy modely s průřezem nádoby půlkruhu se sklonem 

výsypky 30°, 60°, konvexní a konkávní. Naměřené hodnoty jsou uvedené v tabulce (tab. 

7.4) a na základě těchto hodnot byl vytvořen graf porovnávající průměrné rychlosti ve 

výpusti nádoby. 

Z výsledků v tabulce vyplývá, že hodnoty průměrné rychlosti ve výpusti nádoby 

pro namíchaný materiál typu E jsou vyšší než u homogenního materiálu o zrnitosti 

5mm. Oproti skupině měření jedna, kdy homogenní materiál o zrnitosti 5mm nabýval 

rychlostí vyšších oproti materiálu typu E.  

 

 

8. Měření mechanicko-fyzikálních vlastností namíchaného materiálu  

 

Měření bylo prováděno na přístroji RST-01 [8] v laboratoři sypkých hmot. Které 

vychází z Jenikeho [5] principu měření. 

Standard měření na Jenikeho přístroji v laboratoři je stanoven počtem čtyř 

závaží. Pomocí kterých se vytváří normálové zatížení měřeného vzorku materiálu uvnitř 

smykové cely.  

 

 

8.1. Přístroj RST-01 

 

Přístroj RST-01 (Ring Shear Tester) je součástí vybavení laboratoře sypkých 

hmot. Tento německý přístroj od vynálezce Dr. Dietmara Schulzeho [8, 28] byl navržen 

v souladu s uznávanými standardy smykových zkoušek sypkých materiálů využívající 

automatické ovládání počítačem. 

Měření na přístroji RST-01 probíhá obdobně jako na přístrojích využívající 

smykové zkoušky.    
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8.2. Homogenní materiál 

 

Jako homogenní materiály byly zvoleny čtyři materiály o velikostech částic 2mm, 

3mm, 4mm a 5mm. Materiály byly podrobeny měření, které bylo nastaveno na 

normálové napětí předsmyku 5000Pa. Jednotlivá měření byla nastavena pro čtyři 

hodnoty smykového napětí a celý proces nastaven pro trojnásobné opakování.   

 

 

8.3. Míchání vzorků 

 

Míchání vzorků materiálu probíhalo vážením jednotlivých příměsných frakcí. A 

díky znalosti hodnoty sypné hmotnosti jednotlivých homogenních materiálů, byly 

připraveny vzorky o množství odpovídající objemu měřící cely přístroje. Označení 

jednotlivých druhů namíchaných materiálů je uvedeno v tabulce (tab. 8.1).  

  

 

Tab. 8.1: Tabulka označení jednotlivých namíchaných vzorků  

 

 

8.4. Výsledky měření  

 

Jednotlivé vzorky byly analyzovány pro konkrétní poměry namíchání.. 

Porovnáním jednotlivých výsledků bylo dospěno k závěru, že u vzorků se stejným 

rozdílem velikosti částic z kterých byl vzorek namíchán, měl graf obdobný charakter. 
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Obr. 8.1: Graf porovnání naměřených hodnot všech namíchaných vzorků  

 

Z komplexního porovnání všech namíchaných vzorků materiálu je zřejmé, že 

úhel vnitřního tření se sníží do oblasti 20,7° až 24,5°. Mícháním různých velikostí částic 

směsí materiálu lze úhel vnitřního tření homogenních materiálů snižovat u materiálu 

s kulovitým tvarem částic. 

 

 

9. Porovnání virtuálních simulací se zachycenými snímky 

 

V této kapitole jsou porovnány průměrné rychlosti naměřené metodou PIV a 

metodou DEM. 

 

Model situovaný vertikálně bez naklápění   
 

Experimentální model byl nejprve sestaven se sklonem stěny výsypky 30° a poté 

se sklonem 45°. Model byl plněn zvoleným materiálem a následně vyprazdňován za 

snímání PIV metodou. Metodou PIV byl proces vyprazdňování vyhodnocován a 

naměřené hodnoty průměrné rychlosti ve výpusti jsou uvedené v tabulce (tab. 9.1).  
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Tab. 9.1: Průměrné hodnoty rychlosti ve výpustném otvoru 

 

Po srovnání výše uvedených výsledků metodou PIV bylo konstatováno, že 

velikost zrn sypkého materiálu umístěného do geometricky stejné nádoby má vliv na 

rychlost pohybu sypkého materiálu ve výpustném otvoru. Rychlosti provnávaných 

materiálů mají vzestupnou tendenci se zvětšující se velikostí částice, podobně jako úhel 

vnitřního tření materiálů. 

 

Model naklopený v ose x 
 

Sestavený model byl nejprve naplněn materiálem a po té naklopen pod úhlem 

45°. Naměřené hodnoty obou srovnávaných metod byly zprůměrovány a vyneseny do 

porovnávací tabulky (tab. 9.2).  

  

 

Tab. 9.2: Průměrné rychlosti ve výpustném otvoru 

 

Touto skupinou experimentů mělo být demonstrováno, jak se projeví změna 

ztrátové práce na výtokovou rychlost materiálu. Srovnání výsledků samotné metody 

PIV poukazuje na skutečnost, že při zvýšení míry ztrátové práce naklopením celého 

modelu nádoby o úhel 45° se rychlost pohybu materiálu zpomalí.  
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Model nádoby s půlkruhovým průřezem 

 

Model nádoby s půlkruhovým průřezem byl zhotoven z nerezového plechu a 

vyměnitelné výsypky vyrobeny pomocí 3D tiskárny z plastu. Z tohoto důvodu musely 

být proměřeny vlastnosti sypkého materiálu v kontaktu s těmito materiály.  

 

 

Tab. 9.3: Průměrné rychlosti ve výpustném otvoru 

 

Metoda PIV rozkryla odpověď na otázku při jakém tvaru výsypky bude docházet 

k nejrychlejšímu toku sypkého materiálu při vyprazdňování. Z tabulky (tab. 9.3) je 

patrné, že nejrychlejší vyprazdňování probíhá u konkávního tvaru výsypky a 

nejpomalejší u konvexního tvaru výsypky. U homogenního materiálu, u kterého byla 

rychlost vyprazdňování nejrychlejší, byla v tomto případě naměřena rychlost menší než 

u směsi materiálu o dvou frakcích.  

 

 

Obr. 9.1: Porovnání rychlostního vektorového pole metody PIV a DEM pro 

konkávní výsypku a namíchaný materiál typu E 
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10. Závěr 

 

V současnosti nelze chování sypkého materiálu přesně předpovídat, proto jsou 

vyvíjeny simulační počítačové programy s cílem maximálního přiblížení se reálnému 

fyzikálnímu stavu respektující fyzikální realitu. V této práci byl testován simulační 

program využívající metodu diskrétních prvků DEM. 

V rámci disertační práce proběhly tři skupiny měření na navržených a sestavených 

modelech zásobníků. První a druhá skupina obsahovala měření na skleněném modelu 

s 30° a 45° výsypkou, přičemž druhá skupina využívala naklopení modelu v ose x pod 

úhlem 45°. Třetí skupina měření proběhla na modelu, kde hlavní část nádoby měla 

průřez půlkruhu. Do této nádoby byly umísťovány různé tvary výsypek (30°, 60°, 

konvexní a konkávní). Při těchto měřeních byl metodou PIV snímán pohyb sypkého 

materiálu ve výpustném otvoru nádoby a vyhodnocován v podobě vektorů rychlosti. 

Výsledné grafy, uvedené v práci, poukazují na závislosti změny rychlosti ve výpustném 

otvoru v závislosti na tvaru výsypky. Jednotlivá měření byla zaznamenána, hodnoty 

vyhodnoceny jako průměrná rychlost z databáze osmdesáti naměřených hodnot a 

porovnány mezi sebou.  

Při provedených experimentech nedocházelo k poruchám toku materiálu, pokud 

byla respektována velikost výpustného otvoru odpovídající šestinásobku průměru 

největší částice zkoumaného materiálu. Hodnota šestinásobku byla změřena 

experimentálně na jednotlivých modelech. 

Experiment byl pomocí metody DEM validován virtuální simulací. Simulace 

využívala geometricky a poměrově podobné nádoby jako při experimentu. Z hlediska 

kontaktních vlastností materiálů byly virtuálnímu modelu přiřazeny materiálové 

vlastnosti odpovídající experimentálnímu modelu. Proces simulace vychází z několika 

posloupných kroků obsahující nadefinování vlastností materiálů, naplnění modelu 

sypkým materiálem a samotné vyprázdnění. Výstupem simulace byly hodnoty rychlosti 

z důvodu validace s metodou PIV. Vytvořené simulace umožňují zobrazení také 

kompresních sil, potencionální a kinetické energie. 

Provedeným experimentům předcházelo měření mechanicko-fyzikálních 

vlastností zvolených materiálů a hledání odpovědí na otázku parametrů majících vliv na 

změny a jejich průběh při výzkumu směsí s různou koncentrací frakcí. Měřením bylo 

zjištěno, že mícháním homogenních materiálů se sníží úhel vnitřního tření vytvářeného 
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vzorku v rozmezí 3°. U namíchaných vzorků s rozdílem částic větší než 2 mm byla 

nejnižší hodnota úhlu vnitřního tření naměřena při poměru smíchání 50/50%. Při rozdílu 

velikosti částic 1 mm byla nejnižší hodnota úhlu vnitřního tření naměřena při 

převážném poměru menší frakce materiálu v poměru 75/25. Může se říci, že mícháním 

homogenních materiálů je možno snižovat úhel vnitřního tření. Tuto skutečnost také 

potvrzuje experiment provedený ve třetí skupině měření. Namíchaný materiál typu E 

nabýval vyšších rychlostí ve výpustném otvoru a měl kratší dobu vyprázdnění nádoby 

než homogenní materiál. Toto zjištění nám umožňuje regulovat úhel vnitřního tření 

sypkého materiálu, jehož částice mají kulovitý tvar. Je potřeba zdůraznit vliv tvaru 

částic a granulometrii částic v otázce matematického modelování.  

Porovnáním výsledků experimentu s počítačovou simulací bylo dosaženo shody 

s tolerancí čtyř setin metrů za sekundu ve všech třech skupinách měření. Počítačová 

simulace dokládá výsledky naměřené experimentálně a obě metody se shodují na 

prokázaném faktu, že tvar výsypky má vliv na rychlost vyprazdňování nádoby. V první 

skupině měření bylo zjištěno, že možnost geometrického uspořádání částic materiálu 

v nádobě má vliv na mechanismy toku sypkého materiálu. Naměřené a nasimulované 

hodnoty to také dokládají. V druhé skupině měření byl model naklopen v ose x o 45° 

čímž došlo ke zpomalení rychlosti vypouštění o dvě desetiny metrů za sekundu všech 

měřených materiálů a vliv možnosti geometrického uspořádání v nádobě byl zachován. 

Ve třetí skupině měření byly porovnávány tvary výsypek umísťovaných do modelu 

nádoby s průřezem půlkruhu. Nejrychlejší vyprazdňování proběhlo při konkávním tvaru 

výsypky téměř o dvojnásobné hodnoty. Druhé nejrychlejší vyprazdňování probíhalo při 

použití výsypky s úhlem sklonu 60°. Téměř srovnatelné rychlosti byly naměřeny u 

výsypky s úhlem sklonu stěny 30° a konvexního tvaru. 

Jakýkoli krok, ať už velký nebo malý umožňuje krok příští, proto na základě 

experimentu s konvexním a konkávním tvarem výsypek skladovacích nádob se otevírá 

prostor pro detailnější výzkum a především aplikace v průmyslu se znalostí výhod a 

nevýhod změn tvaru pro různé průmyslové aplikace.  

Cíle disertační práce byly splněny tak, jak byly navrženy v tezích s popsáním 

dosažených výsledků. 
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CURRICULUM VITAE 

 

Osobní údaje: 

Jméno:    Ing. Jan Vyletělek 

Datum narození:  20.6.1985 

Telefon:   +420 596 999 371 

E-mail:   jan.vyletelek@vsb.cz 

 

Vzdělání: 

2009 – doposud   Vysoká škola báňská - doktorský studijní program Strojní 

inženýrství, obor Dopravní a manipulační technika 

2007 – 2009  Vysoká škola báňská – magisterský studijní program Strojní 

inženýrství, obor Konstrukční a procesní inženýrství 

2004 – 2007  Vysoká škola báňská – bakalářský studijní program 

Strojírenství, obor Dopravní stroje a manipulace 

s materiálem 

2000 – 2004  Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková 

organizace, Zengrova 1, Ostrava – Vítkovice 703 01  

- studijní obor Strojírenství - výpočetní technika 

 

Praxe: 

1. 7. 2007 - 31. 8. 2007  VÍTKOVICE POWER ENGINEERING – na pozici 

konstruktér 

2002 - 2004    Zámečnictví Plaček – brigádník opravy strojů a zařízení 

 

Znalosti a dovednosti: 

Jazykové znalosti   Anglický jazyk  

 

Znalost programů na PC Word, Excel, PowerPoint, AutoCad, Inventor,  

Pro Engineer, EDEM  

 

Certifikáty  „ Inovace vzdělávání na Fakultě strojní zaměřené na 

osobní rozvoj studentů“ 

„4 stage of the Callan Method“ 

mailto:jan.vyletelek@vsb.cz

