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Abstrakt 

Tato práce se zabývá využitím DEM v aplikaci svislého šnekového dopravníku pro 

sypké hmoty. Využitelnost DEM předpokládá vstupní parametry, které lze získat jedině 

experimentální a laboratorní činností v oblasti dopravy a vlastností sypkých hmot. Jedná 

se především o třecí parametry popisující tokové vlastnosti na dopravním zařízení. Bez 

těchto znalostí je užití DEM omezeno jen na porovnávací metody vlivu geometrických 

odlišností kontaktních ploch nebo samotných částic. Se znalostmi mechanicko-

fyzikálních vlastností sypkých hmot a kontaktních geometrií se využití DEM rozšiřuje 

na simulace reálného chování dopravovaného materiálu a vlivu na dopravní zařízení. 

Nelze tohoto stavu ale dosáhnout bez ověření shod simulace a reálného stavu. V DEM 

je zapotřebí provést kalibraci na základě rozsahů zjištěných hodnot v laboratorním 

prostředí. Následně experimentálně získat rychlosti částic pro různé stavy při dopravě 

na svislém šnekovém dopravníku v programu EDEM Academic. Stejným způsobem je 

třeba dostat hodnoty z reálného zařízení pomocí metody PIV. V závěru práce jsou 

shrnuty výsledky a přínos činnosti v této oblasti.  

 

Abstract 

This work deals with the use of DEM in the vertical screw conveyor for bulk materials. 

Usability DEM assumed input parameters, which can be obtained only by experimental 

and laboratory activities in the field of transport and the properties of bulk materials. 

This is essentially a friction parameters describing the flow characteristics of the 

transport device. Without such knowledge, the use of DEM limited to comparative 

methods influence of geometrical variations of contact surfaces or particles themselves. 

With the knowledge of mechanical and physical properties of bulk materials and contact 

geometry is extended to the use of DEM simulation of the real behaviour of the 

transported material and the effect on transport equipment. You cannot achieve this 

state but without verification matching of simulation and real state. The DEM is needed 

to calibrate the ranges of values observed in a laboratory environment. Further 

experiments are needed to obtain particle velocities for different traffic conditions at the 

vertical spiral conveyor in the EDEM Academic. In the same way you need to get the 

value of a real machine using PIV The conclusion summarizes the results and benefits 

of activities in this area. 
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Seznam použitých symbolů 

Av1 vlivu tvaru částic na otáčky šneku pro zástupce kulové částice   [-] 

Av2 vlivu tvaru částic na otáčky šneku pro zástupce krychlové částice   [-] 

Av3 vlivu tvaru částic na otáčky šneku pro zástupce válcové částice   [-] 

c počet měření         [-] 

D průměr šneku         [m] 

Dr průměr šneku fyzického modelu      [m] 

E modul pružnosti v tahu        [Pa] 

G modul pružnosti ve smyku        [Pa] 

g gravitační zrychlení        [m·s
-2

] 

Fo odstředivá síla         [N] 

Fš třecí síla působící na šneku       [N] 

fr1 tření mezi pláštěm a dopravovaným materiálem     [-] 

fr2 tření mezi šnekem a dopravovaným materiálem     [-] 

fr3 upravené tření mezi šnekem a dopravovaným materiálem    [-] 

fs  koeficient statického tření       [-] 

fva  koeficient valivého tření       [-] 

fv  koeficient vnějšího tření ze zařízení Jenike     [-] 

f1 součinitel tření mezi pláštěm dopravníku a materiálem   [-] 

f2 součinitel tření mezi šnekem a materiálem     [-] 

H převýšení dopravníku        [m] 

H1 výška prvního dopadu částic       [m] 

h stoupání šroubovice šneku       [m] 

hr stoupání šroubovice šneku fyzického modelu    [m] 

h1 výška prvního odrazu částice       [m] 

Kr koeficient restituce        [-] 

Krč koeficient restituce pro odraznou plochu částic    [-] 

Kro koeficient restituce pro ocelovou odraznou plochu    [-] 

Krp koeficient restituce pro odraznou plochu plexiskla    [-] 

Krs koeficient restituce pro skleněnou odraznou plochu    [-] 

kš koeficient tvaru šroubovitého pohybu částic vůči šneku   [-] 

Mk točivý moment potřebný k překonání celkového odporu   [N·m] 

m hmotnost jedné částice       [kg] 



 

mc celková hmotnost v odměrném válci      [kg] 

mč hmotnost částic        [kg] 

n otáčky šneku         [s
-1

] 

nmin kritické otáčky při ustáleném stavu třecích sil     [s
-1

] 

nr min kritické otáčky při ustáleném stavu třecích sil na fyzickém modelu [s
-1

] 

ns1-3 nastavené otáčky pro experiment PIV a DEM    [s
-1

] 

np1-3 otáčky k dosažení vertikální rychlosti částice v DEM   [s
-1

] 

P příkon           [W] 

P1 výkon  potřebný pro zdvíhání materiálu     [W] 

P2 výkon potřebný na pokrytí ztrát třením materiálu na šneku   [W] 

P3 výkon potřebný na pokrytí nezahrnutých ztrát    [W] 

p1 průměrná hodnota úhlu koeficientu statického tření    [°] 

p2 střední hodnota úhlu koeficientu statického tření    [°] 

p3 průměrná hodnota úhlu koeficientu valivého tření    [°] 

p4 střední hodnota úhlu koeficientu valivého tření    [°] 

Qo obecný objemový průtok       [m
3
·s

-1
] 

Qv dopravní výkon        [m
3
·s

-1
] 

r poloměr šneku        [m] 

rr poloměr šneku fyzického modelu      [m] 

S  průřezová plocha šneku       [m
2
] 

So průřezová plocha šneku       [m
2
] 

u1  odchylka měření úhlu statického tření     [°] 

u2  odchylka od střední hodnoty z měření úhlu statického tření   [°] 

u3  odchylka měření úhlu valivého tření      [°] 

u4  odchylka od střední hodnoty z měření úhlu valivého tření   [°] 

Vc  celkový objem v odměrném válci      [m
3
]  

V0 počáteční objem v odměrném válci      [m
3
] 

Vč objem částic         [m
3
] 

Vv1-3 Poměr teoretické vertikální složky rychlosti a z experimentu v DEM  [-] 

v  obvodová rychlost šneku       [m·s
-1

] 

vr  obvodová rychlost šneku fyzického modelu     [m·s
-1

] 

vo obecná rychlost materiálu ve směru dopravy     [m·s
-1

] 

vv teoretická vertikální složka absolutní rychlosti částice materiálu  [m·s
-1

] 



 

vvr vertikální složka rychlosti částic      [m·s
-1

] 

vh teoretická horizontální složka absolutní rychlosti částice materiálu  [m·s
-1

] 

vhr horizontální složka rychlosti částic       [m·s
-1

] 

vy naměřená vertikální složka rychlosti částic PIV a DEM   [m·s
-1

] 

vy1 naměřená vertikální složka rychlosti v DEM s výchozím třením  [m·s
-1

] 

vy2 naměřená vertikální složka rychlosti v DEM s upraveným třením  [m·s
-1

] 

vvp průměrná hodnota složky vertikální rychlosti částice materiálu z DEM [m·s
-1

] 

vv1-3 vertikální složka rychlosti částice materiálu s ohledem na její tvar  [m·s
-1

] 

α úhel stoupání šneku        [°] 

αr úhel stoupání šneku fyzického modelu     [°] 

αs naměřená hodnota úhlu sklonu podložky     [°] 

αsi suma z naměřených hodnot úhlů sklonu podložky    [°] 

π Ludolfovo číslo        [-] 

γ střední úhel stoupání šroubovice      [°]

 

ρč objemová hmotnost částic       [kg·m
-3

] 

μ Poissonova konstanta        [-] 

ω úhlová rychlost šneku        [s
-1

] 

ϕv úhel vnějšího tření ze zařízení Jenike     [-] 

ψ  koeficient plnění šneku       [-] 

 

 

Seznam použitých zkratek 

DEM  Discrete Element Method – metoda diskrétních prvků 

EDEM  Software užívající metodu diskrétních prvků k simulaci partikulární hmoty 

PIV  Particle image velocimetry – metoda využívající pixelový rozdíl mezi 

dvěma obrazy ke zjištění rychlosti částic v čase 
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 ÚVOD 1.

 

Návrhy dopravních zařízení se v praxi realizují na základě znalostí vstupních parametrů. 

Hlavní důraz na požadavky v dopravě je kladen na splněné hodnoty dopravního 

množství v čase, tedy na funkčnost zařízení. Klíčovým parametrem vstupujícím do 

takového systému je znalost mechanicko-fyzikálních vlastností dopravovaných hmot. 

Na základě měření a zjištění těchto vlastností lze dále provádět teoretický návrh pomocí 

výpočtů, které ve většině případů vycházejí z idealistických modelů konkrétní 

problematiky. V lepším případě jsou stanoveny normy pro konkrétní aplikace 

specializovaných zařízení, avšak ne vždy je tento postup dostatečný v případech 

nekonvenčních dopravníků. V moderní době, jsou stále větší požadavky na přesnost, 

rychlost vývoje, nižší ekonomické nároky a spolehlivost. Trendem doby je počítačová 

podpora konstruování a optimalizace návrhu. Časová náročnost a ekonomické hledisko 

vývoje nových zařízení se těmito postupy zkracuje. V procesech dopravy sypkých 

materiálů je vědecká činnost směřována ke studiu chování partikulárních látek a jejich 

mechanicko-fyzikálních vlastností. Pomocí DEM lze simulovat, jak se chová sypký 

materiál tvořený částicemi vůči geometrii, se kterou je v kontaktu. Toho lze využít 

k základní porovnávací metodice, kdy optimalizačním parametrem je tvar částic, nebo 

geometrie v kontaktu s částicemi. V tomto případě není zapotřebí hned aplikovat 

mechanicko-fyzikální vlastnosti dopravovaného materiálu, jelikož jde jen o metodu 

porovnávání, jak volená geometrie ovlivňuje proces dopravy. Tato základní metoda 

není dostatečná z hlediska reálného chování modelu. Zpřesnění metody vyžaduje užití 

laboratorně naměřených parametrů dopravované hmoty. Tyto zjištěné hodnoty je 

zapotřebí vložit do programu s DEM a kalibrovat. Proces kalibrace je dosažení 

takového stavu, kdy se počítačový model svým chováním blíží fyzickému modelu 

zařízení a zkoumaného sypkého materiálu. Laboratorně zjištěné rozsahy parametrů se 

upravují v DEM, dokud nedojde ke shodě. Ve většině případů se užívá modelu 

určeného pro zjišťování sypného úhlu. Vzniká však otázka, jak dostatečný bude 

kalibrační model pro simulaci konkrétní cílové zkoumané aplikace. Ta bude podrobena 

porovnáním experimentálně zjištěných hodnot ze simulace DEM s reálnými hodnotami 

na konkrétním fyzickém dopravníku. Předmětem disertační práce je užití těchto metod a 

experimentů na svislém šnekovém dopravníku.  
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 PŘEHLED O SOUČASNÉM STAVU ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 2.

 

Do oblasti znalosti mechanicko-fyzikálních vlastností dopravovaného materiálů patří i 

geometrie částic, která bude použita v procesu dopravy. Negativní vlivy tvaru částic na 

dopravu je třeba optimalizovat nastavením rozdílných dopravních rychlostí, ale je nutno 

brát zřetel i na možnost zaklínění částic, jejich degradaci a v důsledku toho mít 

výkonovou a bezpečností rezervu v konstrukci navrhovaného zařízení. Pro svislou 

dopravu materiálu vychází jako kritický tvar kulová částice z hlediska překonávání 

vlastních rotačních rychlostí s možností zpětného pohybu. Na druhou stranu z hlediska 

zaklínění s následnou deformací či degradací je na tom kulová částice nejlépe. Ze 

znalostí vlivu tvaru dopravovaných částic na tyto žádoucí i nežádoucí procesy svislé 

dopravy lze jednoznačně usoudit, že univerzální zařízení s neproměnnými vstupními 

parametry, nebo také zařízení nedegradující dopravovaný materiál nelze v plném 

rozsahu sestrojit. U návrhu svislého šnekového dopravníku se zpravidla vychází 

z optimálních či minimálních otáček, které jsou zapotřebí pro vertikální posun částice 

na šneku vůči plášti dopravníku. Dále je třeba zmínit vliv tvaru částic, který má mimo 

jiné zásadní vliv na stanovení minimálních provozních otáček. Princip procesu dopravy 

částic na svislém šnekovém dopravníku lze rozdělit na dva způsoby, nebo také na dvě 

fáze posunu částic: 

 

a) metoda urychlování částic samotným šnekem k dosažení vertikálního 

posunu, 

b) metoda vtlačování částic nebo jejich shluků šnekem do pláště konstrukce 

k dosažení vertikálního posunu. 

 

 

 Urychlování částic samotným šnekem 2.1

 

Teorie vychází ze znalosti minimálních otáček, které jsou zapotřebí k vertikální 

dopravě. Rychlost a energetickou náročnost ovlivňuje geometrie šneku a třecí 

součinitelé dopravovaného materiálu, ty se považují během procesu dopravy neměnné. 
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Urychlování také ovlivňuje objemové a hmotové množství materiálu na šneku ve vztahu 

k tvaru částic. Z rozsáhlosti tvarovitosti částic jsou pro základní experimenty vybrány 

pouze tři zástupci tvaru částice a to kulový, krychlový a válcový. Další možné tvary pro 

praxi mohou vycházet z těchto zástupců nebo jako jejich modifikace, které se dají 

zatřídit do kategorie podobnosti těchto vybraných tvarů.  

 

 

 Vtlačování částic nebo jejich shluků šnekem do konstrukce pláště 2.2

 

U tohoto principu není pro vertikální posun částic jednoznačně směrodatná hodnota 

minimálních potřebných otáček z teorie urychlování částic šnekem. Doprava je 

realizována vtlačováním částic dopravovaného materiálu šnekem. Pro tento princip je 

důležitá kontrola přísunu materiálu, kdy násypka je vždy zaplněná. Dávkování je 

ovlivněné tvarem násypky a velikostí otvorů vstupů, dále pak konstrukcí šneku a pláště 

dopravníku. Vhodnými úpravami těchto konstrukčních prvků lze částečně ovlivnit 

drcení materiálu a tedy ve výsledku i potřebné výkonové parametry pohonu dopravníku. 

S většími rozměry uzavřeného prostoru mezi hrdlem násypky a šnekem lze dosáhnout 

snížení tlaku na dopravovaný materiál. Tím se zajistí větší rozvolnění materiálu 

v násypce a také menší zatížení šneku. S většími rozměry násypky lze také využít 

aplikace sypného úhlu materiálu k plnění šneku. 

 

 

 Princip třecích sil 2.3

 

První idealizovaný případ by nastal, když by byla maximální možná třecí síla mezi 

částicemi a šnekem. Zároveň však mezi pláštěm dopravníku a materiálem by byla 

minimální až nulová třecí síla. V tomto případě by materiál měl konat dráhu pohybu 

kruhovou. V druhém idealizovaném případě by tomu bylo s třecími silami naopak. 
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Tedy maximální možná třecí síla mezi částicemi a pláštěm. Na šneku je uvažovaná třecí 

síla od částic nulová. Materiál by v tomto případě vykonával čistě vertikální pohyb.  Ve 

skutečnosti je pohyb materiálu kombinací obou idealizovaných případů a částice konají 

pohyb s dráhou ve tvaru šroubovice. 

 

 

 Výpočet potřebných minimálních (kritických) otáček šneku 2.4

 

Jak již bylo řečeno, tak doprava materiálu na svislém šnekovém dopravníku je závislá 

na působení třecích sil od dopravovaného materiálu na konstrukci dopravníku. Toto 

působení ovlivňuje i úhlová rychlost šneku. Existují kritické otáčky šneku, při kterých 

se materiál začíná pohybovat směrem vzhůru, a jsou to minimální otáčky, kdy 

nedochází ke skluzu materiálu směrem dolů. Hlavní třecí síly vznikají mezi 

dopravovaným materiálem a pláštěm od setrvačných odstředivých sil při otáčení šneku. 

Nejméně ekonomicky náročný chod svislého šnekového dopravníku nastane v případě, 

kdy třecí síly na plášti budou několika násobně větší než na šneku. Lze to docílit třecími 

koeficienty na konstrukci zařízení. Úvaha o poměru tření vychází z teorie ideálního 

případu pohybu materiálu na šneku. Zjištění optimálních potřebných otáček na svislém  

šneku vychází z úvahy ustáleného stavu, kdy třecí síla na šneku je v rovnováze s třecí 

silou na plášti. 

Odvození otáček nmin [s
-1

] ustáleného stavu šneku: 

)cos(sin
2

1
2

1

min 








 f
fr

g
n .      (2.1) 
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Obr. 2.1: Schéma pro odvození rovnic 

 

 

 Teorie rychlostních parametrů 2.5

 

Diagram poměrů rychlostí je trojúhelník, kde jeho hlavní základnu tvoří velikost 

obvodové rychlosti šneku. Tento trojúhelník se skládá ze dvou pravoúhlých 

trojúhelníků, které mají společnou svislou odvěsnu o velikosti vertikální složky 

rychlosti částic. Přepony těchto dvou trojúhelníků jsou velikosti rychlostí šneku pod 

úhlem jeho stoupání a materiálu na šroubovici o úhlu stoupání γ[°]. Tento diagram 

slouží převážně ke zjištění úhlu γ. 
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 CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 3.

 

V rámci disertační práce byly stanoveny tyto cíle: 

 

- vytvoření postupu tvorby materiálu v programu EDEM, který bude mít základní  

vlastnosti a chování reálného dopravovaného materiálu, 

 

- určení kalibrační metody pro ověření vlastností a chování dopravovaného  

materiálu pomocí programu EDEM, 

- tvorba metod k validaci a také zjišťování chování částic na svislém šnekovém  

dopravníku, 

 

- srovnávací metodika fyzického modelu dopravníku s modelem v programu  

EDEM, 

 

- vytvoření inovačního prostředí pro provádění měření procesu probíhajícím na 

svislém šnekovém dopravníku, případné sušení, třídění, míchaní a další 

navazující procesy partikulárních hmot, 

 

- vytvoření vstupních podmínek pro obnovení inovačního prostředí v oblasti 

výzkumu a vývoje šneků a procesu chování sypké hmoty na šneku. 

 

 

 UŽITÍ POROVNÁVACÍ METODIKY V DEM 4.

 

Porovnávací metodiky lze užít bez kalibrace materiálu, pokud jde o hodnocení 

geometrických odlišností konstrukce zařízení, nebo tvaru částic dopravovaného 

materiálu. Podstata je taková, že vstupní parametry jsou shodné pro všechny srovnávací 

experimenty. Změnou podléhá jen tvar částice, nebo geometrie. V našem případě je to 

pouze tvar částice. 
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 Tvorba částic pro srovnávací metodiku v DEM 4.1

 

Charakter materiálu se vytváří přímo v programu EDEM Academic. Tvorba 

dopravovaného materiálu vychází z kulových částic, ze kterých však lze sestavit i jiné 

geometrie tvořené z většího počtu kulových částic, které jsou uspořádané v souřadném 

systému do konkrétního tvaru. Částicím materiálu lze také přisoudit vlastnosti tření 

v interakci s materiálem použité geometrie. Dále je to objemová hmotnost, koeficient 

restituce, součinitel valivého tření, Poissonova konstanta a modul pružnosti ve smyku. 

Poslední dva zmíněné vstupní parametry slouží v DEM k měření sil. Pro srovnávací 

metodiku stačí nechat výchozí hodnoty zmíněných vstupních parametrů, pouze třecí 

parametry jsou nastaveny na hodnotu 0,2. Tvar částic je volen trojího druhu. Kulový 

tvar je zastoupen jednou kulovou částicí. Krychlový tvar je složen ze dvaceti sedmi 

částic. Částice reprezentující válcový tvar je složena ze čtyř částic. Vzájemná vazba 

mezi jednotlivými dílčími částicemi tvořící celek jedné částice, která je pevná a při 

simulaci nemůže dojít k jejich oddělení. 

 

 

 Srovnávací experiment s užitím DEM 4.2

 

Teoretickým vypočtením potřebných otáček se máme dostat do stavu, kdy dopravovaná 

částice materiálu setrvává v určité poloze, která se blíží k vertikálnímu pohybu částice 

vůči plášti dopravníku a nemá tendenci se vracet po dopravní trase. Vzhledem 

k různorodosti tvaru částic nebudou tyto hodnoty otáček vždy stejné. Optimalizací 

otáček šneku pro tři typy částic v DEM je vertikální složka rychlosti nastavena na 

přibližně stejnou hodnotu pro tyto tři druhy částic. Pomocí programu EDEM Academic 

lze nasimulovat konkrétní řešený případ.  

 

Vertikální složka absolutní rychlosti částic materiálu vv [m·s
-1

]: 
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Odečtené a dopočtené hodnoty pro kulový tvar částice:  

- průměrná hodnota vertikální složky rychlosti v DEM vvp = 0,096 m/s,            

- otáčky v DEM k dosažení svislé složky rychlosti pro kulovou částici np1 = 7 s
-1

, 

 

29,14
2,02

)29,14cos2,029,14(sin81,92,0
72,01 tgvv 












  , 

1

1 75,0  smvv . Dopočítané hodnoty se lišili od experimentů. 

 

Obr. 4.1: Dopočet průměrné rychlosti vertikální složky kulové částice z exportu dat

 

Obr. 4.2: Ustálená hodnota svislé složky rychlosti pro zrno ve tvaru koule 
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 Veličina 

 

částice 

kulové krychlové válcové 

Vertikální rychlost [m/s] 0,096 0,096 0,096 

Potřebné otáčky šneku 

 [s
-1

] 
7 3,04 2,9 

Koeficient vlivu tvaru na 

potřebné otáčky [-] 
2,414 1,048 1 

Tab. 4.1: Shrnutí výsledků porovnávací metodiky při zjišťování potřebných otáček na 

dosažení konkrétní hodnoty složky vertikální rychlosti částice 

 

 

 MĚŘENÍ MECHANICKO-FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 5.

 

V laboratorním prostředí za pomocí moderní techniky se zjišťují základní vstupní 

parametry pro aplikaci DEM, jako vnější a vnitřní tření sypké hmoty, odskok částic 

hmoty od ploch z materiálů užitého na dopravním či skladovacím zařízení, odpor z 

valení částice, sypná hmotnost, sypný úhel a další. Na tyto jednotlivé parametry se 

ovšem musí pohlížet jako na soubor vlastností, které se mohou vzájemně ovlivňovat, a 

není tedy zcela směrodatná absolutní hodnota těchto jednotlivých parametrů. Složitost 

aplikace celého souboru naměřených hodnot do DEM se dále zvyšuje s různorodou  

tvarovitostí částic a v neposlední řadě i zrnitostí částic v použitém vzorku. Pro každý 

proces při dopravě i skladování hraje hlavní roli jiný vstupní parametr mechanicko-

fyzikálních vlastností dopravované hmoty. Pro užívání DEM je vyžadována znalost 

zařízení, na kterém se bude metoda realizovat a to z hlediska určení hlavního řídícího 

parametru, který má nejpodstatnější vliv na dopravu u konkrétního zařízení. Nabízí se 

úvaha optimalizace vstupních parametrů v DEM, tak aby se výsledný obraz chování 

hmoty podobal reálnému materiálu. Toho lze dosáhnout jedině na základě vhodné 

optimalizace vstupních parametrů materiálu a poté lze teprve uspokojivě simulovat děje 

na systému dopravních zařízení v procesu dopravy. Dále je možno takto nastavenou 

simulací zjistit kritické podmínky dopravy a využít tyto znalosti v návrhu konstrukce 

zařízení. V některých případech nelze obstojně vyjádřit 3D modelem reálný obraz 

zařízení. Je to například z důvodu složitosti konstrukce z hlediska technologického. 
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Zde patří různé svary, opracování jednotlivých funkčních částí. Dále je třeba uvažovat 

s dalšími nepřesnostmi elektroniky pohonu, vibrace a degradaci materiálu při procesu 

samotné dopravy nebo po delším čase užívání. 

 

 

 Koeficient restituce 5.1

 

Tento koeficient je matematicky popsán jako odmocnina podílu výšky prvního h1 [m] 

odrazu k výšce prvního dopadu částice H1 [m] na podložku. V Laboratoři sypkých hmot 

probíhá měření dopadu kulových částic na různé materiály podložek  

 

Obr. 5.1: Zjištění koeficientu restituce 

 

Obr. 5.2: Porovnání odskoku částic pro užité kontaktní materiály 

 

Reálné měření se vyhodnocuje pomocí softwaru vysokorychlostní kamery Olympus I-

speed 2.  
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Z tohoto zařízení lze získat velmi přesná data o pohybu jednotlivé částice. Snímání 

částic jiného tvaru než kulového při dopadu a odrazu lze vyhodnotit velmi obtížně. 

Zjednodušeně lze říci, že ideální částice pro toto měření je tvaru kulového, nebo taková, 

která má rozměry stran ve všech třech osách shodný. 

 

 

 Koeficient statického tření 5.2

 

Pro metodu diskrétních prvků je zapotřebí znát hodnoty statického tření. Tyto parametry 

lze získat základními pokusy na nakloněné rovině. Při měření dochází k náklonu roviny 

až do hodnoty úhlu, kdy dojde k pohybu tělesa na této rovině. Tangentou úhlu sklonu 

kdy došlo k pohybu tělesa, získáme hodnotu statického koeficientu tření mezi 

pohybujícím se tělesem a podložkou. Aby docházelo pouze ke smýkání částic po 

podložce, je zapotřebí zabránit rotaci částic. Z toho důvodu byly vytvořeny dva vzorky 

vzájemně slepených částic o jejich odlišném počtu. Naměřené hodnoty lze použít pouze 

jako rozsahy, nebo střední hodnoty. 

 

Obr. 5.3: Měření koeficientu statického tření na ocelovém plechu 
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Naměřený úhel αs [°] 18.7 25.4 22.1 19 20.2 21.8 26.2 19.7 2.1 21.7 

Průměrná hodnota  

p1 [°] 
19.69 

Koeficient statického tření je tangenta z průměrné hodnoty úhlu. 

Koeficient tření [-] 0.36 

Tab. 5.1: Naměřené a dopočtené hodnoty koeficientu tření na ocelovém plechu 

 Koeficient valivého tření 5.3

 

Pro software EDEM Academic je zapotřebí stanovit přímo tuto hodnotu. Metoda měření 

je založena na principu zjišťování pohybu materiálové desky po kulových částicích na 

nakloněné rovině. Zjišťuje se úhel náklonu, kdy se dá deska do pohybu. Pro experiment 

je zapotřebí mít dvě desky stejného kontaktního materiálu. Jedná se o sendvičové 

uspořádání dvou desek, kde jedna je pevně zafixována, druhá pohyblivá a mezi tyto 

vzorky materiálu jsou umístěny tři kulové částice. Dráha pohyblivé desky je omezena 

ve směru žádaného pohybu, tedy ve směru náklonu roviny hradítky. 

 

Obr. 5.4: Měření koeficientu valivého tření pro sklo 

 

Měření probíhá v obou směrech rotace základny se zafixovanou deskou vzorku 

kontaktního materiálu. Pohyblivé plato vzorku je zatíženo závažím o hmotnosti 1,5kg. 
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Deformace materiálu kulových částic v tomto uspořádání se uvažuje zanedbatelná a z 

tohoto důvodu postačí zjistit úhel roviny, kdy dojde k pohybu horní desky a přes 

tangentu úhlu dopočítat koeficient valivého tření. Pokud by však výzkum pohybu 

dopravované hmoty na zkoumaném zařízení vykazoval z principu funkčnosti tohoto 

zařízení převažující vliv tlakových sil při pohybu materiálu, tak je nutné pro správnost 

měření hodnot valivého tření uvažovat s deformací použitých kulových částic. V tomto 

případě by metodika měření byla zaměřena přímo na měření odporových, třecích sil. 

Naměřený úhel [°] 0.3 0.3 0.3 0.3 0.05 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2 

Průměrná hodnota [°] 0.255 
Koeficient valivého tření je tangenta z průměrné hodnoty úhlu. 

Koeficient tření [-] 0.004 

Tab. 5.2: Naměřené a dopočtené hodnoty koeficientu valivého tření pro sklo 

 

Hodnota odchylky z měření úhlu valivého tření pro sklo je 0,0263°. Odchylka 

koeficientu je teoreticky tangens odchylky úhlu a to je hodnota 0,0005. 

 

 

 VSTUPNÍ PARAMETRY PRO DEM  6.

 

Hodnoty naměřené v laboratorním prostředí se vloží do aplikace EDEM Academic.  

Kontaktní materiál Ocel Sklo 
Plastové 

částice 
Plexisklo 

Poissonova konstanta 

μ [-] 
0.3 0.19 0.39 0.48 

Modul pružnosti ve 

smyku G [Pa] 
8.077·10

10
 2.857·10

10
 8.993·10

8
 8.74·10

8
 

Objemová hmotnost 

ρč [kg·m
-3

] 
7850 2180 1780 1180 

Tab. 6.1: Tabulka materiálových hodnot pro DEM 

Kromě zjištěných hodnot experimentálně je zapotřebí vložit i hodnoty modulu pružnosti 

ve smyku G [Pa] a Poissonovu konstantu μ [-].  
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Tyto dva parametry jsou důležité především z hlediska možného měření sil v DEM. Lze 

je dodatečně měnit bez ohledu na započatý výpočet v programu EDEM Academic, na 

rozdíl od ostatních parametrů. Modul pružnosti ve smyku je zapotřebí spočítat 

z dohledatelných tabulkových hodnot modulu pružnosti v tahu E [Pa]. Dále je zapotřebí 

vložit poloměr kulových částic.  

Interakce s 

plastovými částicemi 
Ocel Sklo 

Plastové 

částice 
Plexisklo 

Koeficient restituce 

Kr [-] 
0.82 0.93 0.48 0.85 

Koeficient statického 

tření fs [-] 
0.44 0.32 0.35 0.41 

Koeficient valivého 

tření fva [-] 
0.013 0.004 0.014 0.006 

Tab. 6.2: Tabulka hodnot interakcí materiálů pro DEM 

 

 

 OVĚŘENÍ DEM NA REÁLNÉM MODELU 7.

 

Ověření DEM na reálném modelu, lze pouze za pomocí vysokorychlostní kamery a 

příslušného software. V disertační práci je pro toto ověření užito systému PIV.  Tento 

systém se skládá z příslušenství jako PC, propojovací kabely, světelná technika, kamera, 

objektivy atd. U fyzického modelu šnekového dopravníku je problematické snímání 

obrazu. Je to z důvodů, že plášť šneku je kruhový a netvoří jednu rovinu pro zaostření 

objektivem. Dále je zde možnost deformace obrazu při zvolení širokého ohniska 

objektivu. Pro natáčení byl použit objektiv o ohniskové vzdálenosti 85mm a vyšší. 

Frekvence snímkování byla v rozsahu 200 až 600Hz, kde vyšší hodnoty byly použity 

pro vyšší otáčky šneku. Metoda ověřování DEM a PIV je zaměřena na zjišťování 

vertikální složky rychlosti částic při dopravě šnekem. Je to z důvodu, že tato rychlost je 

v podstatě dopravní rychlost. Velikost svislé složky rychlosti oproti vodorovné je velmi 

malá. Při vyřešení způsobu získání hodnot svislých složek je zaručena správnost hodnot 

složek vodorovných. Z hlediska popisu dopravy částic na svislém šneku je tento 

parametr klíčový. 
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Obr. 7.1: Graf validace svislé složky rychlosti PIV a DEM 

 

Otáčky šnekového dopravníku byly nastaveny na 148min
-1

. Stejným způsobem jako 

měření pomocí PIV, byl proveden experiment a měření v EDEM Academic. Počet 

kulových částic je cca 6645.  

Na reálném modelu šneku lze velmi přesně nastavit rychlost otáčení šneku. Je to díky 

zpětné vazbě z čidla otáček do frekvenčního měniče. Snímání pomocí PIV je prováděno 

ve spodní části skleněného pláště šneku. Je to především z důvodu nepřesnosti 

šroubovice šneku, která je kvalitativně ve spodní části přesněji vyrobena. 

 

 

 METODIKA PODPORY NAVRHOVÁNÍ POMOCÍ METODY DEM 8.

 

Ve spolupráci s firmou DSD-Dostál, a.s. bylo realizováno několik experimentů na 

šnekových dopravnících za pomoci podpory DEM pro jejich návrh. Pro svislý šnekový 

dopravník to bylo zjištění možnosti zvýšení dopravního výkonu na stávajícím zařízení 

chladícího šneku na dvojnásobek. 
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Pomocí EDEM Academic bylo zjišťováno, zda současný stav 3D modelu od firmy 

splňuje dopravní výkony na šneku s ohledem na dodávané množství materiálu do 

svislého šnekového dopravníku. V případě, že by nastavení simulace nesplňovalo 

dopravní kritéria, bylo by zapotřebí toto optimalizovat tak, aby tento stav nastal. Je to 

výchozí nastavení chování, bez kterého by zde nebyla možnost dalšího zjišťování 

chování na modelu s upravenými vstupními parametry, jako jsou nastavené otáčky 

šneku a zvýšení dodávaného množství materiálu na vstupu šnekového dopravníku. 

Tímto způsobem lze objektivně s užitím porovnávací metodiky zjistit zvýšené nároky 

na pohon a dopravní výkon zařízení. 

 

Obr. 8.1: Způsob zjišťování možnosti zvýšení dopravního výkonu na svislém šneku 

 

Podobným způsobem pro firmu DSD-Dostál, a.s. bylo využito DEM ke zjištění 

průchodnosti dopravovaného materiálu vodorovnými šneky.  

Díky rozsáhlým možnostem aplikace EDEM, lze zrychlit návrh a optimalizace nového 

zařízení se stanovením exaktních koeficientů pro další nové modifikace typu zařízení. 

S porovnáním reálného zařízení a počítačového modelu se nabízí možnost verifikace 

správnosti úvah a funkčnosti jak virtuálního tak fyzického modelu dopravníku. 
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 UŽITÍ DEM KE ZJIŠTĚNÍ VLASTNOSTÍ NA DOPRAVNÍM ZAŘÍZENÍ 9.

 

V konečné fázi z hlediska problematiky měření byly zvoleny tři měření pro různé 

nastavení otáček šneku. Měření proběhla po určité době používání fyzického modelu, 

kdy došlo k opotřebení jeho funkčních částí a tedy změně vlastností. 

 

Obr. 9.1: Opotřebení vnější části šneku 

 

Vyhodnocení PIV se v konečné fázi neshodovalo se simulací DEM, jestliže bylo užito 

naměřených a dopočtených hodnot (Tab. 6.1 a 6.2). Bylo zapotřebí změnit tření mezi 

částicemi a šnekem. Pomocí DEM, lze přibližně určit po sérii pokusů, jak se tření mohlo 

změnit. Lze to provést zvyšováním koeficientů tření až do okamžiku, kdy se simulace 

DEM bude přibližně shodovat s naměřenými rychlostmi z PIV. Čím bude tření mezi 

šnekem a dopravovaným materiál větší, tím bude vertikální složka rychlosti částice 

nižší. 

Po sérii experimentů nastala přibližná shoda vertikálních složek rychlostí z DEM a PIV 

pro tření na šneku, které bylo zadáno jako dvojnásobná hodnota oproti výchozímu 

stavu. Původní koeficient statického tření pro ocel o hodnotě 0,44, byl zdvojnásoben na 

hodnotu 0,88 s tím, že je užit pouze na geometrii šneku a ne na ostatní součásti z 

ocelového materiálu. 
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Obr. 9.2: Porovnání výchozího a nového kalibrovaného stavu v DEM 

 

Původní průměrná rychlost částic ze simulace z DEM s užitím naměřených hodnot 

v laboratoři (Tab. 6.2) a průměrná rychlost naměřená po změně tření na dvojnásobek se 

liší přibližně o 1,2 násobek (Obr. 9.2). 

Lze říci, že je možné zpětně pomocí užití DEM určit hodnotu tření mezi materiálem a 

částí konstrukce dopravního zařízení, pokud ji neznáme. Pouze však, jsou-li dostupné 

výchozí naměřené hodnoty, které byly ověřeny na reálném a virtuálním modelu zařízení 

a do určité míry se shodovali. V opačném případě nelze z takové situace objektivně 

přesně vycházet. 

Kalibrace za pomoci změny třecího koeficientu mezi šnekem a materiálem probíhala při 

otáčkách šneku 170min
-1

. Na (Obr. 9.3) je znázorněn průběh výstupních dat svislých 

složek rychlostí pro otáčky šneku 80min
-1

. Data z DEM vykazují větší rozptyl hodnot 

kolem přímky průměrné hodnoty rychlosti než je tomu u dat z PIV. Celý experiment je 

o to složitější, že částice se v celkovém čase dopravy na úseku celé výšky šneku 

pohybují jinou rychlostí. Je to dáno konstrukcí zařízení, kdy je v počáteční fázi šnek 

plněn materiálem více než v době, kdy materiál již začíná opouštět zařízení ve své 

vrchní části. Tyto stavy urychlování, vtlačování a plnění jsou popsány v kapitole 2.1 a 

2.2. 
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Obr. 9.3: Svislé složky rychlostí EDEM a PIV při otáčkách šneku 80min
-1

 

 

 

 ZÁVĚR 10.

 

V disertační práci je řešeno vytvoření postupu tvorby materiálu v programu EDEM, 

který bude mít základní vlastnosti a chování reálného dopravovaného materiálu. Pomocí 

základní porovnávací metodiky byl stanoven koeficient tvaru dopravované částice, 

který má nejvyšší hodnotu u částice kulového tvaru. Z toho důvodu jsou kulové částice 

užity i pro reálné experimenty. Základní stavební částicí sypké hmoty je v DEM částice 

kulového tvaru. Aby měl materiál v DEM reálné vlastnosti, bylo zapotřebí provést řadu 

měření v Laboratoři sypkých hmot. Hlavní parametry vstupující do DEM pro aplikaci 

svislého šnekového dopravníku jsou třecí koeficienty. Měření reálného dopravovaného 

materiálu, je zaměřeno i na parametry, které přímo nevstupují do DEM, ale jsou žádoucí 

k popisu hmoty. 
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Tato měření jsou žádoucí u aplikací simulací zásobníků, ale i pro šneky mají 

vypovídající hodnotu, Šnekové dopravníky mohou být součástí skladovacích systémů, 

kde mohou vlastnosti jako vnitřní a vnější tření hmoty hrát důležitou roli na vstupu a 

výstupu dopravního zařízení. Disertační práce zaměřená na ověřování reálné dopravy na 

svislém šneku s její simulací pomocí PC je zapotřebí i určení kalibrační metody. Tato 

kalibrace má představovat stav, kdy model dopravované hmoty odpovídá do maximální 

míry reálnému dopravovanému materiálu. Pro ověření vlastností a chování 

dopravovaného materiálu v programu EDEM byla vybrána průměrná hodnota svislé 

složky rychlosti dopravovaných částic v místě první třetiny výšky pláště zařízení. 

Průměrná hodnota byla stanovena v DEM a na reálném modelu pomocí PIV. Jelikož se 

vychází z toho, že díky skutečných, naměřených hodnot mechanicko-fyzikálních 

vlastností vložených do DEM je splněna podmínka přiblížení se co nejvíce reálnému 

chováni materiálu nabízí se jako nejlepší kalibrační metoda pomocí PIV. Tato kalibrace 

se provádí již přímo na samotném zařízení svislého šneku. Z dostupných zdrojů 

literatury a vlastního výzkumu je možných několik způsobů kalibrace. Ty však 

nezahrnují přímo samotné konkrétní vlastnosti řešeného zařízení v disertační práci. 

Výsledek přímé kalibrace na zařízení vychází kladně a je možné na tomto základu 

svislý šnek dále modifikovat a inovovat. PIV je využito v této práci i jako metoda 

k validaci. Během období, kdy tato disertační práce vznikala, bylo validační zařízení 

svislého šneku presentováno na několika akcích. Po určité době proběhla ověřovací 

měření a původní vytvořené simulace v DEM se neshodovaly s nově naměřenými daty 

z PIV. I po několika sériích měření PIV nebyla nalezena chyba, či odlišnost ve 

vyhodnocených rychlostech částic. Docházím z těchto důvodů k závěru, že chyba je 

v samotném zařízení. Po kontrole stavu zařízení bylo nalezeno opotřebení vnějších částí 

břitu šneku (Obr. 9.1). Toto opotřebení není v současném stavu vyhodnocení měření pro 

disertační práci laboratorně rychle a objektivně měřitelné. Jako nejrychlejší postup 

k ověření je zvolena metoda PIV/DEM validace. Postup zahrnuje kalibrování modelu 

zařízení v aplikaci EDEM Academic do stavu shodného s výstupy z PIV. Řešení je 

založeno na změně třecích vlastností mezi dopravovaným materiálem a břitem vlastní 

geometrie šneku. Vstupní parametr tření se postupně zvyšuje, provede se výpočet a 

vyhodnocení. Shody je dosaženo až při nárůstu původní hodnoty tření na dvojnásobek 

původní hodnoty tření mezi šnekem a částicemi. 
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Tato kalibrace jako výchozí stav je dále ověřena na následných simulacích, kde 

proměnnou jsou otáčky šneku. Výstupní porovnávací hodnota DEM/PIV je vertikální 

složka rychlosti částic. Tato srovnávací metodika fyzického modelu dopravníku s 

modelem v programu EDEM vychází pozitivně.  

Při tvorbě této disertační práce vznikly základy pro vytvoření inovačního prostředí pro 

provádění měření procesu probíhajícím na svislém šnekovém dopravníku. Inovativní 

přistup je zde i z hlediska měření potřebných hodnot pro DEM, které nebyly doposud 

v Laboratoři sypkých hmot měřeny a nebyl na ně kladen dostatečný důraz. S ohledem 

na rozrůstající se užívání DEM aplikací je i tato problematika měření a ověřování 

vstupních hodnot aktuální a nabízí možnosti pro inovace stávajících postupů. 

Ve spolupráci s firmou DSD-Dostál, a.s. bylo realizováno několik experimentů na 

šnekových dopravnících za pomoci DEM jako ověření správnosti konstrukčních návrhů 

firmy DSD-Dostál, a.s. Jedná se, například o svislé šnekové dopravníky sloužící ke 

chlazení sypkých hmot. V této návaznosti není vyloučena možnost užití těchto postupů 

podpory DEM pro případné sušení, třídění, míchaní a další navazující procesy 

partikulárních hmot s využitím svislých šnekových dopravníků. 

Cílem práce je i vytvoření vstupních podmínek pro obnovení inovačního prostředí v 

oblasti výzkumu a vývoje šneků a procesu chování sypké hmoty na šneku. Teoretický 

základ s užitím vzorců a norem ne vždy popisuje všechny možné stavy a způsoby 

dopravy částic pomocí šneků. V této práci je shrnuto srovnání početního základu 

k určení rychlostí částic, které se v plné míře neshoduje s reálným a DEM modelem. 

Otázka rychlé optimalizace a modifikace zařízení není bez komplexních znalostí a 

výsledků dosažených v této práci pouze s užitím současných výpočtů možná. Další 

rozvoj šneků se jeví jako nemožný bez vzniku dalších informací. Je to především 

přechod od ,,globálních“ vlastností hmoty na mikrostrukturu hmoty s respektováním 

vlastností jednotlivých částic i jejich kolektivů. S rozvojem nových materiálů vzniká i 

potřeba zjištění jejich vlastností v interakci s dopravovanými sypkými hmotami. 

Dynamické chování částic, změny toku a kontinuity dopravovaného materiálu nelze jen 

za pomocí aplikací ,,globálního“ přístupu výpočtů jednoznačně určit. DEM je 

prostředek, se kterým lze nalézt kritická místa při procesech dopravy a eliminovat tak 

rizika, která se mohou vyskytnout na hotovém dopravním zařízení. 
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Využití lze nalézt i v problematice již zavedených nefunkčních systémů, či 

v dopravních procesech nesplňujících v dostatečné míře kritéria dle stanovených 

požadavků. DEM umožňuje i usnadňuje rozvoj problematiky mechanických procesů 

dopravních a skladovacích zařízení. 
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