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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Gelnar, D. Verifikace a validace DEM modelů sypkých hmot v aplikaci na korečkové 

elevátory a možnosti řešení reálné situace v praxi. Ostrava: Institut dopravy, Fakulta strojní 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2015, školitel: Zegzulka, J. 

 

        Disertační práce se zabývá problematikou inovativního návrhu a optimalizace 

korečkových elevátorů a dopravních procesů na tomto zařízení.  

        V úvodní části disertační práce je uveden zjednodušený popis korečkových elevátorů 

a problematika plnění a vyprazdňovaní těchto zařízení se základními výpočetními vztahy. 

Dále je popsán současný způsob návrhu těchto zařízení s podporou 3D programů a nový, 

vylepšený způsob návrhu a optimalizace pomocí metody DEM.  

        Vlastní část disertační práce se zabývá optimalizací plnění a vyprazdňování 

korečkových elevátorů s využitím metody diskrétních prvků. Nejdříve jsou provedena 

měření mechanicko-fyzikálních vlastností zvolených materiálů, která slouží jako vstupní 

hodnoty do simulační metody. Dále je navrženo prostředí, ve kterém simulace probíhá, což 

je tvorba 3D modelu korečkového elevátoru, u kterého jsou dále naprogramovány příslušné 

pohyby, rychlosti a geometrie, z kterých se generuje vstupující dopravovaný materiál.  

        Použitelnost a přesnost vypočítaných simulačních výsledků je třeba ověřit s reálnými 

výsledky. Disertační práce proto pokračuje validací dynamického toku partikulární hmoty 

na nově navrženém patentovaném validačním korečkovém elevátoru.  

        Po ověření pravdivosti simulačních výstupů v hlavě zařízení jsou vypočteny simulace 

i v patě korečkového elevátoru. Všechny tyto výsledky jsou dále využity k optimalizaci 

validačního stroje. Práce pokračuje použitím nové metody návrhu k optimalizaci 

korečkového elevátoru, který bude v průmyslu využíván pro dopravu abraziva. Na tomto 

zařízení je provedena simulační optimalizace vstupu a výstupu materiálu. V závislosti na 

vypočtených výsledcích jsou navrženy základní konstrukční úpravy pro zvýšení účinnosti 

tohoto zařízení. 

        V závěru disertační práce jsou zhodnoceny optimalizační výsledky a možnosti, jak 

dále vylepšit a zpřesnit tuto inovativní metodu návrhu. 
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ANNOTATION OF THE DISSERTATION 

 

Gelnar, D. The Verification and Validation of DEM Models of the Bulk Materials in the 

Application for the Bucket Elevators and the Possible Practical Solutions. Ostrava: 

Institute of Transport, Faculty of Mechanical Engineering VŠB – Technical University of 

Ostrava, 2015, Thesis, supervisor: Zegzulka, J. 

 

        The thesis deals with the innovative design and optimization of bucket elevators and 

their transport processes. 

        The first part of the thesis is focused on a basic description of bucket elevators and the 

issue of filling and emptying of these devices with basic computing formulas. This part of 

the thesis also describes the current method of the design of these devices with 3D 

programs and an improved method of the design and optimization using the DEM method. 

        The main part of the thesis deals with the optimization of filling and emptying of the 

bucket elevators using the method of discrete elements. The first step involves the 

measuring of the mechanical and physical properties of the selected materials which are 

used as input of the simulation method. Then a 3D model of the bucket elevator as an 

environment for the simulation is designed and the relevant movements, speed and 

geometry are programmed from which the incoming transported material is generated. 

        The application and accuracy of the calculated simulation results are necessary to 

verify with real results. Therefore, the thesis continues with the validation of the dynamic 

flow of the particulate material on the innovated and patented validation bucket elevator. 

        After the verification of the simulation output in the head of the device, the 

simulations are also calculated in the base of the bucket elevator. All these results are used 

for the optimization of the validation machines. The thesis continues to describe the new 

method to optimize the bucket elevator, which will be used for the transport of abrasives in 

industry.  The optimization of the input and output is provided for this device. Based on 

these results the modifications for the design are proposed to increase the efficiency of this 

device. 

        In the conclusion of this thesis optimization results are evaluated and the 

improvements for this innovative method are described. 
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Seznam použitého značení 

 

A hrabací práce [J] 

Ah měrná hrabací práce [J·kg-1] 

B šířka pásu [m] 

E modul pružnosti pásu v tahu [MPa] 

FB síla tlumiče [N] 

Fc odstředivá síla působící na obsah korečku [N] 

FCE celková síla působící na částici [N] 

FCEx celková síla působící na částici v ose x [N] 

FCEy celková síla působící na částici v ose y [N] 

FCEz celková síla působící na částici v ose z [N] 

FD síla pružiny [N] 

FHRA hrabací síla [N] 

Fh hrabací odporová síla [N] 

Fhs střední hrabací odporová síla [N] 

Fh max maximální hrabací odporová síla [N] 

Fk kontaktní síla [N] 

FNA násypná odporová síla [N] 

Fs odpor způsobený násypným plněním korečků [N] 

G tíhový účinek obsahu korečku [N] 

GM modul pružnosti ve smyku [Pa] 

H výška pádu částice [m] 

I moment setrvačnosti [kg·m2] 

Kr koeficient restituce [-] 

L délka [m] 

M celkový moment částice [N·m] 

Mx celkový moment působící na částici v ose x [N·m] 

My celkový moment působící na částici v ose y [N·m] 

Mz celkový moment působící na částici v ose z [N·m] 

P příkon elektro-motoru [kW] 

Ph příkon hrabání [W] 

U napájecí napětí elektro-motoru [V] 

V výška [m] 

VC objem celkový (částice s vodou) [m3] 

VČ objem částic [m3] 
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Vk objem korečku [m3] 

VV objem vody [m3] 

Qh hmotnostní dopravní výkon [t·h-1] 

Qv objemový dopravní výkon [m3·h-1] 

Š šířka [m] 

a zrychlení [m·s-2] 

b šířka korečků [m] 

bk koeficient tlumení [-] 

ck součinitel rozteče korečku [-] 

f frekvence [Hz] 

ffc tokový faktor [-] 

fs koeficient statického tření [-] 

fva koeficient valivého tření [-] 

g tíhové zrychlení [m·s-2] 

h výška odrazu částice [m] 

hh výška hladiny zaplnění korečku [m] 

h1 padací výška materiálu [m] 

i převodový poměr [-] 

ik počet korečků [-] 

kk koeficient tuhosti [-] 

kφ součinitel plnění [-] 

ϕk  střední součinitel plnění [-] 

lp pólová vzdálenost [m] 

m hmotnost materiálu v korečku [kg] 

mč hmotnost částic na výstupu z výsypky [kg] 

n otáčky elektro-motoru [min-1] 

n1 otáčky poháněcího bubnu [min-1] 

q měrná hmotnost dopravovaného materiálu  [kg·m-1] 

r poloměr otáčení [m] 

r1 poloměr opsaný vnější hranou korečku [m] 

r2 poloměr opsaný vnitřní hranou korečku [m] 

rs vzdálenost vyložení těžiště hmotného bodu korečku [m] 

s dráha korečků [m] 

sk výchylka pružiny [m] 

t čas [s] 

tk rozteč korečku [m] 

tr relativní takt korečku [-] 



9 
 

umax největší velikost kusů [m] 

v dopravní rychlost (pásu) [m·s-1] 

v č rychlost částic [m·s-1] 

v m rychlost materiálu [m·s-1] 

v1 dopadová rychlost materiálu [m·s-1] 

x vodorovná souřadnice částice materiálu [m] 

y svislá souřadnice částice materiálu [m] 

z z-tová souřadnice částice materiálu [m] 

zk počet současně hrabajících korečků [-] 

α úhel natáčení korečku [°] 

α k úhel natáčení korečkového elevátoru [°] 

α smyk úhel smykového tření [°] 

α val úhel valivého tření [°] 

β úhel opásání [°] 

γ úhel určující počátek vyprazdňování korečku [°] 

δ úhel začátku vyprazdňování [°] 

ζ úhel konce vyprazdňování [°] 

μ poisonova konstanta [-] 

ρč objemová hmotnost kontaktních materiálů [kg·m-3] 

ρv objemová hmotnost dopravovaného materiálu [kg·m-3] 

ρs sypná hmotnost dopravovaného materiálu [kg·m-3] 

σ1 hlavní napětí vertikální [Pa] 

σ 2 hlavní napětí horizontální [Pa] 

σ c smyková pevnost [Pa] 

τc počáteční soudružné napětí [Pa] 

φe úhel vnitřního tření efektivní [°] 

φlin úhel vnitřního tření linearizovaný [°] 

ψs sypný úhel [°] 

ω úhlová rychlost [s-1] 

ωsm úhlová rychlost smíšeného vyprazdňování [s-1] 

ωx úhlová rychlost kolem osy x [s-1] 

ωy úhlová rychlost kolem osy y [s-1] 

ωz úhlová rychlost kolem osy z [s-1] 
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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 a posuvu částic v čase. 

CCD kamera - Charge-Coupled Device kamera – kamera se světlocitlivým čipem, který je 

schopen vázat el. náboj. 
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1. Úvod 

        Korečkové elevátory jsou stále jednou z nedílných součástí dnešních dopravních 

systémů. V praxi se nejčastěji setkáváme se základním konstrukčním provedením těchto 

strojů. Jsou to dopravníky přímé svislé, šikmé nebo výsypné (obr. 1.1). 

 

                

 

Obr. 1.1 Konstrukční provedení korečkových elevátorů. [36, 37, 38 ] 

 

        Svou oblíbenost si získaly díky velkému výkonu dopravy ve svislém směru, jejich 

jednoduché konstrukci, malé zástavbové ploše a širokému využití v různých odvětvích 

průmyslu. V minulosti se tyto stroje používaly převážně k dopravě vody (obr. 1.2), ale 

postupným vývojem čerpadel se jejich uplatnění a hlavně dopravované médium změnilo na 

jemnozrnou nebo drobně kusovou sypkou hmotu.   

 

               

 

Obr. 1.2 Korečkový elevátor jako zdvižné čerpadlo. [33, 34] 
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        Partikulární materiál je dopravován vertikálně nebo šikmo směrem vzhůru v nádobách 

nazývaných korečky. Podle druhu odvětví nebo dopravovaného materiálu jsou tyto nádoby 

vyrobeny z ocelového plechu, hliníkového odlitku, popř. z plastu a jsou pomocí 

speciálních šroubů nebo čepů pevně přichyceny k tažnému prostředku. Tažným orgánem 

může být pás (pryžový, PVC, pletivový), sponový nebo článkový řetěz či lano. 

        Kromě korečků a tažného orgánu, který tvoří nekonečné pásmo, je dopravník také 

tvořen v horní části poháněcím ústrojím s hnacím bubnem a samotným pohonem. Tato část 

se nazývá hlava elevátoru. V dolní části je většinou umístěno napínací ústrojí s napínacím 

bubnem, nazývané pata elevátoru. Celý mechanismus dopravníku se nachází v prachotěsné 

šachtě, která chrání okolí před nepříznivými účinky materiálu (prašnost) a před 

pohybujícími se elementy stroje. Korečkové elevátory jsou vyrobeny z materiálů odolných 

vůči poškození a lze je uplatnit jak pro vnitřní prostory, tak pro venkovní provoz. Na obr. 

1.3 jsou vyobrazeny hlavní části korečkového elevátoru. 

 

 

Obr. 1.3 Schéma korečkového elevátoru 

 

        I když tyto mechanické elevátory mají dlouhou historii, je pořád co vylepšovat, 

abychom zvýšili jejich účinnost a snížili elektrickou spotřebu a opotřebení funkčních částí.  

V konstrukčních firmách, které se zabývají vývojem a výrobou těchto zařízení, je už 
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poměrně dobře zaveden 3D návrh. Výstupem jsou 3D modely, u kterých lze určit mnoho 

neznámých, jako je např. hmotnost, objem, design, pevnostní parametry, těžiště atd. 3D 

modely také napomáhají při tvorbě výkresové dokumentace, kontrole chyb a tím 

samozřejmě zlevňuje a urychluje návrh zařízení. Ovšem to nejdůležitější, zdali bude 

zařízení fungovat s danou partikulární hmotou, nešlo doposud ověřit bez výroby jeho 

prototypu a následného odzkoušení, nebo bez dlouholetých zkušeností konstruktérů. 

Nároky na nově navrhované zařízení jsou daleko vyšší než v minulosti, a proto je třeba na 

danou problematiku přihlížet i z vědeckého hlediska a vytvořit pro vývoj a kontrolu nový 

způsob návrhu. 

        Abychom byli schopni navrhnout korečkový dopravník, který bude s co největší 

účinností a bez poruch plnit svou funkci, je důležité nejdříve porozumět mechanicko-

fyzikálním vlastnostem sypkých hmot, které jsou na tomto zařízení dopravovány. Je 

mnoho parametrů ovlivňujících pohyb částic v korečkovém dopravníku, například vnitřní 

tření, vnější tření, valivé tření, sypný úhel, granulometrie, tvar částic, sypná hmotnost, 

vlhkost (kohezní vazby), teplota, nebo i odraz částic. Tyto parametry musí být 

v laboratořích změřeny, abychom mohli zvolit správný typ zařízení a provést základní 

výpočty návrhu. Samozřejmě zjištění mechanicko-fyzikálních vlastností je jen část 

informací, které potřebujeme vědět pro vývoj zařízení. Jedině dynamické chování této 

hmoty v daném procesu může dát celkový pohled na návrh těchto strojů.  

        Cesta návrhu a zkoušení se zjednodušuje díky stále se zlepšující výpočetní technice a 

softwarům. Vzniká spousta aplikací, které se zabývají výpočtem dynamického chování 

částic.  V dnešní době, kdy se ve vědě stále více prosazuje vizuální dorozumívací jazyk a 

výsledky se prezentují v podobě fotografii a videí, se vysoká věda zpřístupňuje i 

projektantům a konstruktérům. Nemusí se tak při návrhu zařízení řešit pohybové 

diferenciální rovnice, integrály a derivace, protože jsou skryty v příslušném programu. 

Zadávají se pouze vstupní naměřené hodnoty a sleduje se vizuálně, co se v navrhovaném 

dopravníku v daném okamžiku děje. Dynamický tok materiálu není možné v těchto 

zařízeních zřetelně sledovat z důvodu rychlosti, se kterou děj probíhá. U skutečného děje 

se pohyb relativně zpomalujeme pomocí vysokorychlostních kamer. U metody DEM 

můžeme dynamický tok sypkého materiálu zastavovat či zpomaleně přehrávat hned po 

spočtení simulace, a to při různých rychlostech snímkování. Proto je software ideální pro 

využití v nové metodě návrhu těchto dopravních a skladovacích zařízení. 
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2. Cíle disertační práce 

 

        Cílem disertační práce je odstranit slabiny současného návrhu a s pomocí metody 

diskrétních prvků použít nový simulační způsob optimalizace tvaru zařízení a jeho 

komponent při plnění a vyprazdňování korečkového elevátoru. Pro dosažení těchto cílů je 

třeba nejdříve provést měření mechanicko-fyzikálních vlastností materiálů a pomocí 

validačního stroje určeného pro korečkové principy validaci dynamického toku 

partikulárního materiálu. V další fázi bude násyp a výsyp zařízení optimalizován 

vizualizační metodou tak, aby se ztráty a opotřebení zařízení omezily na minimum.  

Podrobnější popis jednotlivých cílů obsahuje tyto kroky:  

 

 

1. Optimalizace procesu nabírání sypké hmoty do korečku korečkového elevátoru a 
současného vysypávání sypké hmoty z korečkového elevátoru. 
 

2. Optimalizace procesu nabírání sypké hmoty do korečku z hlediska minimalizace 
pohybových odporů a rázů. 
 

3. Optimalizace procesu nabírání sypké hmoty do korečku z hlediska minimalizace 
abrazivního a destrukčního působení hrany korečku na dopravovanou hmotu. 
 

4. Optimalizace procesu vysypávání korečku z hlediska dosažení maximálního 
dopravovaného množství a minimalizace propadu materiálu zpět do šachty. 
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3. Přehled současného stavu řešené problematiky   

 

        Požadavky z průmyslu dosáhnout u korečkových elevátorů značných dopravních 

výšek, dopravních výkonů, rychlostí a zároveň omezení výrobních nákladů, spotřeby 

elektrické energie, opotřebení součástí a snížení hluku je potřeba na návrh dopravních 

zařízení přihlížet s inovativními poznatky v dané problematice, abychom co nejvíce 

omezili ztráty při chodu dopravníku. Správnou volbou parametrů hned na počátku vývoje 

dopravních zařízení lze ztráty razantně snížit například: 

 

• správnou volbou typu konstrukční varianty, 

• úpravou mechanicko-fyzikálních vlastností materiálu a prostředí, 

• vhodným nastavením tvaru násypného a výsypného prostoru, 

• správnou volbou tvaru, materiálu a rozměrů korečků, 

• vhodně nastavenou roztečí korečků,  

• rozmístěním korečků na nosném elementu, 

• dopravní rychlostí stroje. 

 

        Všechny tyto parametry jsou na sobě závislé, což vyplývá ze základní rovnice pro 

výpočet dopravního množství korečkového elevátoru. Dle tohoto vztahu můžeme spočítat 

hodinové množství materiálu, jehož znalost je důležitá pro prvotní rozvahu při návrhu 

tohoto zařízení.  Ovšem v tomto vzorci je jedna hodnota, kterou nejsme schopni dopředu 

přesně určit bez měření na konkrétním vyrobeném zařízení. Jedná se o koeficient plnění 

ϕk . Tato hodnota navíc kolísá v závislosti na ostatních parametrech ve vzorci a dle 

nastavené geometrie stroje a korečků.  

 

[ ]16,3 −⋅⋅⋅⋅⋅= ht
t

v
kVQ s

k
kh ρϕ                                                                    (3.1) 

 

kde je:  Vk - objem korečků [m3], 

             kφ - součinitel plnění [-], 

             v - dopravní rychlost [m·s-1], 

             tk - rozteč korečku [m], 

             ρs - sypná hmotnost materiálu [kg·m3]. 
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        Špatnou volbou koeficientu plnění můžeme stroj v prvotní fázi návrhu předimenzovat, 

nebo naopak poddimenzovat a to je již v dnešní době hodnoceno jako velká chyba, která 

stojí peníze jak výrobce, tak následně i zákazníka při provozování a údržbě zařízení. 

        Když podrobněji prozkoumáme proces dopravy na korečkových elevátorech, zjistíme, 

že oblasti, kde můžeme nejvíce ovlivnit účinnost stroje, a snížit tak jeho ztráty na 

minimum, jsou místa, kde dochází ke změně dynamického toku materiálu. Tyto oblasti 

jsou u běžné konstrukce korečkových dopravníku dvě, a to při nabírání materiálu v patě a 

vyprazdňování v hlavě elevátoru (obr 3.1).  

 

  
 

Obr. 3.1 Způsoby plnění a vyprazdňování korečkového elevátoru 

 
        Při návrhu těchto oblastí vzniká mnoho konstrukční chyb, z důvodu neznalosti 

chování dynamického toku při plnění či vyprazdňování zařízení. Rozměry a rozmístění 

těchto prostorů konstruktéři odhadují citem, nebo využívají zkušenosti z předešlých 

vyrobených strojů. V dnešní době, kdy čas a peníze hrají při návrhu velkou roli, už není 

možné jako v minulosti zařízení předimenzovat či přimhouřit oči, když má stroj přílišnou 

spotřebu elektrické energie.  Naopak jsou tyto parametry velice hlídané a díky omezení 

ztrát ve  zmiňovaných oblastech je možné posunout zařízení např. do lepší spotřební třídy 

před konkurenci. To si ovšem žádá při konstrukčním návrhu využít nových vědeckých 
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poznatků a zvolit přesnější metodu návrhu těchto strojů. Už v minulosti se zvýšením 

účinnosti zabývalo mnoho významných vědců, kteří se zajímali o to, co se s materiálem při 

dopravě v korečkovém elevátoru děje. Vytvářeli tak různé teorie, které napomáhaly při 

zdokonalování těchto zařízení. První publikace se objevila v roce 1913 od profesora 

Hauffstengela [14]. Po něm se touto problematikou zabýval Beumer, Weihner, [16] Koster 

a jiní. Snažili se o zdokonalení společného základu výpočtu vyprazdňování, a to metodou, 

která je v dnešní době známá jako pólová metoda. Tato metoda měla a pořád má jednu 

slabinu. Nepočítáme v ní se sypkou hmotou, neboli skupinou diskrétních částic, ale 

s hmotným bodem. Ten je umístěn při vyprazdňování v bodě těžiště korečku až do chvíle 

jeho odpoutání. Následně tento bod vykonává pohyb po vrhové parabole. Na obr. 3.2 je 

vyobrazen bod v momentě odpoutání. 

 

 

Obr. 3.2 Vyprazdňování korečkového elevátoru – hmotný bod 

 

        Dále vědci sledovali chování hladiny sypkého materiálu v korečku při výsypu. 

Například Müller [15] vycházel z toho, že se povrchová plocha kapalin nastaví vždy kolmo 

k výslednici působících sil. To ale vyvrátili Beumer a Weiner, [16] kteří konstatovali, že 

hladinu materiálu v korečku nelze přesně určit, jelikož u vyprazdňování sypkých materiálů 

z korečků, je třeba brát v úvahu i vnitřní tření mezi jednotlivými zrny a vnější tření 

partikulárního materiálu o plochy korečku. Dále se také předpokládalo, že hladina 

materiálu má tvar logaritmické spirály vycházející z pólu korečkového elevátoru a její 

normála svírá k hladinové ploše úhel vnitřního tření (Krause, [17] Khosravi, [18] a Fort, 

[19]). Tyto teorie a výpočty byly ovšem pořád vztaženy pouze k hmotnému bodu.  

Ilustrativní zobrazení 
hmotného bodu 
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        V roce 1990 vznikla práce doktora Dokoupila [7] s novým náhledem na tuto 

problematiku. Ten navrhl a vytvořil aproximační software pro výpočet vrhových parabol, 

kdy lze určit hladinu a tvarový rozptyl vrženého materiálu v závislosti na tvaru korečku. 

Všechny tyto teorie a výpočty jsou zaměřeny pouze na hlavu korečkového elevátoru a 

nelze je využít ke globálnímu vyhodnocení dynamického toku materiálu v 

celém dopravním zařízení. Také jsou tyto výpočty pomocí hmotného bodu zkreslené a 

nepřesné. Nyní již tato omezení výpočtu odpadají, jelikož jsou nově k dispozici software, 

které řeší výpočty diskrétních částic v závislosti na mechanicko-fyzikálních vlastnostech a 

jejich vzájemných interakcích. To otevírá zcela nový pohled na návrh těchto zařízení a 

řešení této problematiky, kdy lze pomocí tohoto nástroje řešit v korečkovém elevátoru 

jakékoliv místo zatížené dynamickým tokem sypkého materiálu. Nově můžeme na tok 

sypké hmoty nahlížet trojrozměrně s možností vyhodnocení vektorových polí rychlostí a 

posuvů. Dále lze sledovat dopady, odrazy a spoustu jiných jevů, které nám dávají možnost 

optimalizovat navrhované zařízení s co největší možnou přesností, a to při různých 

způsobech plnění a vyprazdňování. Mezi prvními, kdo tuto metodu začal využívat pro 

sledování dynamického toku materiálu při vyprazdňování korečkových elevátorům, byl 

profesor Katerfeld [8, 9]. V roce 2014 vznikly v laboratoři sypkých hmot dvě práce, které 

se zabývají myšlenkou využít validované simulace při návrhu dopravních a skladovacích 

zařízení. Jedna od Jiřího Rozbroje ohledně návrhu šnekových dopravníků [10] a druhá od 

Jana Vyletělka ohledně optimalizace výsypu zásobníků [11]. Poprvé tak byly podrobně 

zkoumány různé způsoby validace a měření, které jsou nyní v této práci rozvinuty na 

validaci a optimalizaci korečkového elevátoru.  

 

 

Obr. 3.3 Vyprazdňování korečkového elevátoru - metoda diskrétních prvků 

3D zobrazení interakce 
jednotlivých částic při 

výstupu z korečku 
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3.1 Problematika vyprazdňování korečků 
 

        Existují tři způsoby vyprazdňování korečkových elevátorů, a to gravitační, smíšený a 

odstředivý. Pro základní rychlou a jednoduchou rozvahu o tom, jakým způsobem se 

navrhované zařízení bude vyprazdňovat, stačí již zmiňovaná pólová metoda.  

 

 
 

Obr. 3.4 Vyprazdňování korečkového elevátoru – pólová metoda 
 
 

Z podobnosti trojúhelníků určených body OPS a rovnoběžníku sil cFG, a V platí: 

 

2ω⋅⋅

⋅
==

scs

p

rm

gm

F

G

r

l
                                                                                            (3.2) 

 

lp - pólová vzdálenost [m], 

G - tíhový účinek obsahu korečku [N], 

Fc - odstředivá síla působící na obsah korečku [N], 

m - hmotnost materiálu v korečku [N], 

g - tíhové zrychlení [m·s-2], 

r1 - poloměr opsaný vnější hranou korečku [m], 

r2 - poloměr opsaný vnitřní hranou korečku [m], 

rs - vzdálenost vyložení těžiště hmotného bodu [m]. 

V 
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Úpravou předchozí rovnice získáme pólovou vzdálenost: 
 

[ ]m
g

l p 2ω
=                                                                                           (3.3) 

 
Způsob vyprazdňování korečků bude tedy pro:  

 

2rl p ≥ gravitační 

1rl p ≤ odstředivý 

jeli  21 rlr p ≤≤ , jde o vyprazdňování kombinované. 

 

        Jelikož výše uvedená podmínka platí pro ⇒Sr 21 rrr S ≤≤ , můžeme zjistit úhlovou 

rychlost kombinovaného vyprazdňování dle zadané vzdálenosti vyložení těžiště hmotného 

bodu Sr nacházejícího se v těžišti korečku. 

 
Úhlová rychlost pro smíšené (kombinované) vyprazdňování pak vychází: 

 

[ ]1−= s
r

g

S
smω                                                                                (3.4) 

        Pokud do odvozeného vzorce (3.4) dosadíme různé poloměry vyložení v závislosti na 

otáčkách, vznikne nám graf (obr. 3.5), který je rozdělen dle pólové metody na dvě oblasti, 

a to oblast odstředivého vyprazdňování a oblast gravitačního vyprazdňování. Hranicí mezi 

nimi je červeně vyznačená křivka smíšeného vyprazdňování. 

Obr. 3.5 Graf oblasti způsobu vyprazdňování korečkového elevátoru 
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Gravitační vyprazdňování 

        Toto vyprazdňování je charakteristické pro pomaluběžné korečkové elevátory. Je 

vhodné pro abrazivní a těžké materiály, jejichž částice se při vyprazdňování urychlují až do 

dopadu pouze energií ze své hmotnosti. V první fázi částice zobrazené ve třech barevných 

vrstvách (obr. 3.6) setrvávají v korečku každá ve své poloze. Dále při natáčení korečku 

přes horní část poháněcího bubnu začíná přeskupování materiálu. Částice se přesunují 

z horních poloh po svahu tvořené hromady v korečku dle závislosti dynamického sypného 

úhlu materiálu, vnitřního tření částic a vnějšího tření o stěny korečku. V poslední fázi 

rotace odchází koreček z bodu úvrati a je již natočen otevřenou částí dolů. Materiál má 

uvolněnou dráhu a padá do výsypky po vrhových parabolách. Postupným zvyšováním 

rychlosti otáčení korečků začíná na materiál působit i odstředivá síla. Tato síla ovlivňuje 

tvorbu hromady a přeskupení částic, jelikož tření a sypný úhel materiálu se také mění. 

Většinou se tento dynamický sypný úhel s přibývající rychlostí zvětšuje, jelikož je 

gravitační účinek dopravovaných částic snižován odstředivou silou, a tyto částice tak mají 

méně energie k mezi vazebnímu prostupu (viz dlouholetá práce prof. Zegzulky [5] 

zaměřená na mechanismy toku, prostup částic a výpočty disipačních prací).  

 

 

Obr. 3.6 Zobrazení přesunu vrstev materiálu při gravitační vyprazdňování 
 

výstup po vrhových 
parabolách 

částice 
setrvávají ve 
své poloze 

gravitační přesun 
částic po svahu 

počátek přesunu 
částic 
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Smíšené vyprazdňování 

        Pokud budeme u gravitačního vyprazdňování stále zvyšovat rychlost, nebo snižovat 

průměr poháněcího bubnu, což je technicky méně reálné, dosáhneme v horní úvrati 

elevátoru rovnovážného stavu mezi odstředivou a gravitační silou. Tímto nastavením 

dosáhneme smíšeného vyprazdňování (obr. 3.7). Dá se říci, že tak uvádíme chvilkově 

částice do stavu beztíže. Ty se v horní úvrati vznášejí v prostoru korečku a pouze 

minimálně mění svou pozici, až do doby, než jej opustí. Po překonání horní úvrati 

poháněcího bubnu dochází k otevření dráhy z důvodu otočení korečku otevřenou částí dolů 

a materiál se začíná gravitačně rozvolňovat a odchází po vrhových parabolách jako jedno 

seskupení. Tvar sypkého tělesa je závislý na geometrii korečku. Toto kombinované 

vyprazdňování je vhodné pro jemné prašné materiály z důvodu jejich menšího rozptylu 

v hlavě elevátoru. Je tím zabráněno prášení a postupnému spadu materiálu vratnou větví 

zpět do paty elevátoru, nebo v horším případě mimo dopravní systém. 

 

 

 

 
Obr. 3.7 Zobrazení přesunu vrstev materiálu při smíšeném vyprazdňování 

částice setrvávají 
ve své poloze 

rozvolnění částic z důvodu 
rovnováhy gravitační a 

odstředivé síly výstup po vrhových 
parabolách 

v rozvolněném seskupení 
dle tvaru korečku. 
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Odstředivé vyprazdňování 
 
        Jak je již z názvu jasné, převažuje u toho vyprazdňování díky velké rychlosti otáčení 

korečků odstředivá síla. Ta vytlačuje částice na vnitřní plochu vnější stěny korečku. Opět 

dochází mezi částicemi k vnitřnímu tření, ovšem není to způsobeno gravitací, ale již 

zmiňovanou odstředivou silou. Dokonce vzniká pohyb po hromadě se sypným úhlem jako 

u gravitačního vyprazdňování, ovšem vše je v záporném a proměnlivém souřadném 

systému, který se natáčí od středu rotace vzhledem k  poloze korečku (obr. 3.8). Když 

částice opustí koreček, dochází k jejich zpomalení a postupné ztrátě odstředivé síly. Po 

vynulování této síly, již částice konají gravitační pohyb po vrhových parabolách. Abychom 

využili této odstředivé síly, kterou částice mají dodanou od nosného elementu, stavíme jim 

do cesty vnější vodicí plochy uchycené k hlavě elevátoru, kde pomocí naváděcího odrazu 

využíváme tuto energii a urychlujeme spořádaný pohyb materiálu do výsypky. 

 

 

 

 

Obr. 3.8 Zobrazení přesunu vrstev materiálu při odstředivém vyprazdňování 
 

 
 

částice 
setrvávají ve 
své poloze 

odstředivý přesun 
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Základní výpočet vyprazdňování.  

 

        Vyprazdňování korečkového elevátoru můžeme počítat dle základních teoretických 

výpočtů z rovnice tíhové a odstředivé síly a pomocí parametrických rovnic vrhových 

parabol v rovinném kartézském souřadném systému (obr. 3.9). 

 

 

Obr. 3.9 Silové poměry při odstředivém vyprazdňování 
 
 
Tíhová síla: 
 

[ ]NgkVgmG vK ⋅⋅⋅=⋅= ρϕ                                                                                      (3.5) 

 
Odstředivá síla: 
 

[ ]NrmF sc
2ω⋅⋅=                                                                                                              (3.6) 

 
Pokud je tíhová a odstředivá síla stejná, můžeme napsat podmínku rovnováhy: 
 

gmrm s ⋅=⋅⋅⋅ γω sin2                                                                                                     (3.7) 

Z této podmínky rovnováhy můžeme odvodit úhel počátku vyprazdňování: 

[ ]°
⋅

⋅=
2

arcsin
ω

γ
sr

g
                                                                                         (3.8) 
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        Částice materiálu, které opustily koreček, se pohybují po vrhových parabolách, jejichž 
parametrické rovnice jsou: 

tvx ⋅⋅= γsin                                                                                                                    (3.9) 

2

2

1
cos tgtvy ⋅⋅−⋅⋅= γ                                                                                                 (3.10) 

kde je: x - vodorovná souřadnice částice materiálu [m], 

            y - svislá souřadnice částice materiálu [m], 

            v - dopravní rychlost [m·s-1], 

            γ - úhel určující počátek vyprazdňování korečku [°], 

            t - čas [s]. 

        Pro jednoduchou představu a ověřování závislosti těchto rovnic byl vytvořen 

v programu Excel interaktivní graf pro zkoušení nastavení různých parametrů výsypu 

korečku, pomocí kterého lze ověřovat dráhy vrhových parabol dle teoretických výpočtů 

reálnými výsledky.  

 

Obr. 3.10 Interaktivní graf pro porovnání vrhových parabol dle reálných výsledků 
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3.2 Problematika plnění korečků 
 

        Přivádění materiálu do korečků a jejich rovnoměrné plnění je pro správnou funkci 

elevátoru velmi důležité. Nesmí docházet k přeplňování korečků a naopak k jejich 

nenaplnění. Jak již bylo zmíněno, korečky se mohou plnit nasypáváním, hrabáním nebo 

kombinovaným způsobem.  

 

Násypný způsob plnění 

 

        Tomuto způsobu dáváme přednost z důvodů menších odporů při plnění korečků a 

jejich menšímu opotřebení. Není-li zaručena rovnoměrná dodávka materiálu, je nutno 

předřadit k násypce vhodný podavač nebo dávkovací zařízení.  

        Proces plnění korečků začíná, když dojde k uvolnění toku materiálu z násypky díky 

vyběhnutí předchozího korečku z plnicí oblasti. Materiál padá gravitačně po vrhových 

parabolách do korečku. Tím částice zvyšují svou pádovou rychlost až do nárazu na 

koreček. V závislosti na této rychlosti vzniká dynamická síla, která působí jako odpor proti 

pohybu korečku, a pokud není tažný prvek (pás) dostatečně napnutý vychyluje jej materiál 

z jeho obvyklé dráhy. 

 

 

 

Obr. 3.11 Plnění korečkového elevátoru vrhem materiálu 

 

uvolnění toku materiálu 
vyběhnutím korečku 

spád materiálu do 
korečku 
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        Dále po přiblížení výstupní hrany korečku na výškovou úroveň násypky začíná tato 

hrana seřezávat výstupní hranol sypkého materiálu tvarovaný dle geometrie násypky. 

Rychlost nabírajícího elementu, plnící dráha závislá na roztečí korečků a sklon plnění 

ovlivňuje množství materiálu, které je schopen koreček v plnicí oblasti zachytit. Rozměr 

elementu v závislosti na rozměru šachty nám zase ovlivňuje případný propad materiálu do 

paty zařízení.  Vyběhnutím korečku z plnicí oblasti dochází k ustálení materiálu v korečku 

a s následujícím korečkem se celý tento cyklus opakuje.  

 

 

 

Obr. 3.12 Plnění korečkového elevátoru – seřezávání materiálového hranolu 

 

Teoretický výpočet násypného plnění 
 
        U plnění korečků se zaměřujeme oproti vyprazdňování korečků spíše na způsobené 

odpory, s kterými je nutné počítat při návrhu příkonu pohonné jednotky dopravního 

zařízení.   

 

Odpor vznikající při násypném způsobu plnění korečků bude: 

[ ]N
t

v
vvkVF

k
vkS ⋅+⋅⋅⋅= )( 1ρϕ                                                                (3.11) 

 

seřezávaní a brždění 
dynamického toku 
sypkého materiálu 
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Dopadová rychlost materiálu: 

 

11 2 hgv ⋅⋅=                     [ ]1−⋅ sm                                                                                (3.12) 

 
 
kde je: v - dopravní rychlost [m·s-1], 

            v1- dopadová rychlost materiálu [m·s-1], 

            h1 - padací výška materiálu [m], 

            ρv - objemová hmotnost dopravovaného materiálu [kg·m-3], 

            Vk - objem korečku [m-3], 

            kφ - součinitel plnění [-], 

            tk - rozteč korečku [m], 

            g - tíhové zrychlení [m·s-2]. 

 
 

 

 

Obr. 3.13 Schéma násypného způsobu plnění  
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Hrabací způsob plnění.  

 

        Toto plnění se odehrává v patě korečkového elevátoru pod vratným bubnem. Pata 

elevátoru je doplňována partikulárním materiálem z násypky a koreček vykonává čtyři fáze 

náběru. První fází je zarytí hrany korečku do sypkého materiálu a narušení povrchu sypké 

hmoty, při kterém vzniká ráz, a vytváří se tím ohybový moment do nosného prvku, 

uchycení a tažného elementu. V této první fázi je důležitý správný tvar a sklon vnikající 

hrany korečku jelikož, je tato část nejvíce namáhána a dochází zde k největšímu opotřebení 

(obr. 3.14). 

 

Obr. 3.14 Zarytí hrany korečku do sypkého materiálu 

 

        Další fází je náběr materiálu do vnitřního prostoru korečku, kdy se odebíraná vrstva 

sypkého materiálu posouvá nahoru po vnitřní zakřivené stěně korečku (obr. 3.15).  

 

 

Obr. 3.15 Náběr materiálu do korečku  

mezi vazební narušení povrchu 

posun vrstvy sypkého materiálu po 
vnitřní stěně 
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        Třetí fáze je hrnutí materiálu v dráze před korečkem z důvodu zaplnění vnitřního 

prostoru korečku. Koreček tak vytváří brázdu, do které je doplňován materiál pro další 

koreček (obr. 3.16). 

 

Obr. 3.16 Hrnutí materiálu před korečkem 

 

 Poslední fází je vyjetí korečku ze záběru a ustálení hladiny materiálu (obr. 3.17). 

 

 

Obr. 3.17 Dokončení hrabacího zdvihu s ustálením hladiny materiálu 

  

Kombinovaný způsob plnění  

 

        Tento způsob je kombinací násypného a hrabacího způsobu. Tříska neboli část 

hranolu mezikruží sypké hmoty se ovšem neodebírá ve spodní části paty pod vratným 

bubnem, ale náběr je posunut v místě před napojením paty elevátoru na pracovní šachtu.  

hrnutý materiál 

brázda za korečkem 

zaplněný koreček 

spád materiálu zpět 
do paty 
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Teoretický výpočet hrabacího způsobu 

 

        Hrabací způsob plnění je vhodný jen pro neabrazivní a lehké materiály. Je při něm 
větší spotřeba energie a dochází k většímu opotřebení korečků. 
 
Příkon pro hrabání stanovíme z výrazu: 
 

[ ]W
t

vkV
AcP

k

vk
hkh

⋅⋅⋅
⋅⋅=

ϕρ
                                                                       (3.13) 

 

kde kc  je součinitel rozteče korečků viz (graf. 3.2), který je funkcí relativního taktu 

korečku 
 

vr

t
t

s

k
r

⋅
⋅= 224,0                                                                                                              (3.14) 

sr - vzdálenost vyložení těžiště hmotného bodu korečku [ ]m ,                             

hA - měrná hrabací práce [ ]1−⋅ kgJ . 

 

 

Obr. 3.18 Graf závislosti relativního taktu tr na součiniteli rozteče korečků ck [3] 
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        Měrná hrabací práce je práce [ ]JA  hrabajících korečků při nabírání materiálu 

vztažená na jednotku hmoty: 
 

[ ]1−
⋅

⋅⋅⋅
= kgJ

zkV

A
A

kvk
h

ρϕ

                                                                          (3.15) 

 

kde je: kz - počet současně hrabajících korečků [ ]− , 

            ϕk - střední součinitel plnění těchto korečků respektující, že ne všechny současně     

               hrabající korečky jsou stejně naplněny [ ]− . 

 
        Zavedení měrné hrabací práce umožňuje použití výsledků získaných měřením. 

Hrabací práce je dána plochou pod křivkou průběhu hrabacího odporu [ ]NFh  v závislosti 

na dráze korečku [ ]ms . Uvažujeme-li idealizovaný průběh podle obr. 3.19, pak je hrabací 

práce určena součinitelem středního hrabacího odporu [ ]NFhs  a dráhy hrany korečku s . 

 

[ ]∫ ⋅=⋅= JsFdFA hssh                                                                                  (3.16) 

 
Střední hodnota hrabacího odporu je 
 

[ ]N
s

zkV
A

s

A
F kvk

hhs

⋅⋅⋅
⋅==

ρϕ
                                                                  (3.17) 

 
A vzhledem k tomu, že  
 

kvk tqkV ⋅=⋅⋅ ρϕ                                                                                                            (3.18) 

 
bude 
 

[ ]NcqA
ks

tzk
qAF kh

kk
hhs ⋅⋅=

⋅

⋅⋅
⋅⋅=

ϕ

ϕ                                                           (3.19) 

 
kde  
 

ϕρ
ρ

k
t

V

v

Q
q v

k

kvv ⋅⋅=
⋅

⋅
=

3600
                                                                                               (3.20) 

 

je měrná hmotnost dopravovaného materiálu [ ]1−⋅ mkg . 
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Obr. 3.19 Schéma hrabacího způsobu plnění [3] 

 

        Hodnoty měrné hrabací práce jsou pro různé materiály v závislosti na dopravní 

rychlosti uvedeny v grafu (obr. 3.20). Hrabací odpor se s klesající roztečí korečků 

pronikavě snižuje dle grafu (obr. 3.21). Rozteč korečků však nelze volit příliš malou, aby 

se nenarušilo správné plnění korečků. Kombinovaný (smíšený) způsob plnění nastává při 

nedokonalém násypném způsobu, kdy část materiálu propadá kolem korečků na dno šachty 

a je zde korečky nabírána. 

 

 

Obr. 3.20 Graf hodnot měrné hrabací práce v závislosti na dopravní rychlosti [3] 
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Tab. 3.1: Vlastnosti sypkých materiálů z grafu (obr. 3.20) [3] 

1 - portlandský cement 1200 ∙  zrnitost 0,05  
2 - obilí 740 ∙  zrnitost 3 5  
3 - písek, štěrk 1500 ∙  zrnitost 2 10  
4 - hrudkový cement 1250 ∙  zrnitost 5 20  
5 - černé uhlí, ořech 750 ∙  zrnitost 18 30  

 
 

 

Obr. 3.21 Graf závislosti hrabacího odporu na rozteči korečků [3] 

 

        Pro výpočet jak výsypu, tak náběru jsou příslušné vzorce a grafy vhodné pouze pro 

prvotní rozvahu, kolik zařízení dopraví sypkého materiálu a jak silný pohon k tomu 

budeme potřebovat. Tyto vzorce a grafy, které jsou převzaty a použity z literatury [3], jsou 

k dispozici pouze pro 5 materiálů. Navíc není jasné, s jakým tvarem korečku a geometrii 

paty elevátoru byly naměřeny. Pokud bychom tedy chtěli počítat jiné materiály, než jsou 

uvedeny v grafu, musíme naměřit hrabací sílu a vypočítat hrabací práci, která je ve 

vzorcích pro výpočet příkonu použita. Nově můžeme využít diskrétních metod a tyto 

hodnoty zjistit simulačně. 
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4. Současný a nový způsob návrhu a optimalizace  

 

        Návrhy dopravních zařízení se v praxi realizují na základě znalostí vstupních 

parametrů. Nová zařízení by měla být konstruována s ohledem na vlastnosti 

dopravovaných hmot. Klíčovým parametrem vstupujícím do takového systému je znalost 

mechanicko-fyzikálních vlastností sypkých hmot, které se dopravují. Na základě měření a 

zjištění těchto vlastností lze dále provádět kalibrace a ověření chování modelů těchto hmot 

pomocí výpočetní techniky. Všechny aplikace ať konkrétního typu elevátoru či zásobníku 

vyžadují své specifické přístupy. Ty s sebou přinášejí i nové nutné postupy v návrhu jak 

dopravních systémů, tak i způsobu jejich optimalizace a vývoje. Na schématu (obr. 4.1) je 

současný způsob 3D návrhu dopravních a skladovacích zařízení využívaný 

v konstrukčních a projekčních kancelářích. 

 

 

 

Obr. 4.1  3D návrh dopravních a skladovacích zařízení 

 

        Je zde názorně vyobrazeno, že při návrhu zařízení je na začátku zadání a průzkum 

dané problematiky. Pak navazuje vyhledání mechanicko-fyzikálních vlastností 

dopravovaného materiálu, a pokud nejsou k dispozici, je nutné jejich změření v laboratoři.  

Tyto vlastnosti se pak vkládají do samotného výpočtu, kde vzniká dle zadaných hodnot 

konstrukční rozměrová a koncepční představa o zařízení. Dále navazuje tvorba zařízení 

v kreslicích programech, kde je již vyobrazeno konkrétní řešení v 3D. Pokračuje se 

zhotovení výrobní dokumentace, dle které je následně vyroben prototyp zařízení. Většinou 

se ale krok výroby prototypu vynechává a zhotovuje se přímo finální zařízení. 
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        Současný konstrukční 3D návrh nám oproti starému 2D návrhu nabízí spoustu výhod 

a možností, např: 

 

• rychlá tvorba výkresové výrobní dokumentace promítnuté z 3D modelu, 

• možnost provedení pevnostní analýzy na daném 3D modelu (deformace, napěťové 

stavy), 

• možnost rychlého zjištění vlastností jednotlivých komponent zařízení (hmotnosti, 

těžiště, rozměry, objemy, nátěrové plochy, momenty setrvačnosti atd., 

• rychlá a názorná kontrola kolizí komponent a snížení množství chyb při tvorbě 

výrobní dokumentace, 

• možnost úpravy designu (zjištění vzhledu, barevnosti, používání textur materiálů), 

• možnost reklamy a prezentace (animace a vizualizace 3D pohledů a základních 

pohybů zařízení pro prezentace zákazníkům. 

 

        Nevýhodou tohoto způsobu návrhu je absence možnosti vyzkoušet funkčnost zařízení 

simulačně ještě před tím, než je vyrobeno. Tuto nevýhodu řeší nový 4D způsob návrhu 

dopravních a skladovacích zařízení. Navýšení o 1 dimenzi představuje právě možnost 

vyzkoušet na 3D modelu dynamický tok sypkých hmot a ověřit jeho funkci. Lze vidět, že 

schéma návrhu (obr. 4.2) je podobné jako u současného 3D návrhu. Změna je v první části, 

kdy je možné využít knihovny DEM simulací pro úvahy nad funkcí a výpočtem samotného 

zařízení ještě před konstrukčním návrhem, a zpřesnit tak například při vyprazdňování 

korečkových elevátorů místo dopadu, a tím i polohu a sklon výsypky.   

 

 

 

Obr. 4.2  4D návrh dopravních a skladovacích zařízení 
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        V druhé části schématu navazuje DEM výpočet na konstrukční návrh, kde už 

zkoušíme dokončený simulační model. Pomocí této metody jsme schopni nasimulovat 

dynamický tok partikulárního materiálu na zhotoveném 3D modelu zařízení, a zjistit, zdali 

funguje při daných podmínkách s příslušným materiálem ještě dříve, než je vyrobeno. To 

je hlavní výhodou využití tohoto nového způsobu návrhu.  

 

Mezi další výhody patří:  

 

• zkoušení již vyrobených funkčních, nebo nefunkčních zařízení simulačně. (úspora 

financí, času), 

• rychlé ověřování průchodnosti partikulárního materiálu na dopravních a 

skladovacích zařízeních, nebo celých dopravních linkách, 

• zkoušení zařízení za kritických, nebo destruktivních podmínek,  

• zkoušení nových materiálů a různých směsí, na které zařízení nebylo navrženo a 

zjištění funkčnosti v různých polohách a podmínkách např. se sníženou či zvýšenou 

gravitací, 

• rychlé vyhodnocení problémových míst a následná úprava a ověření správné 

funkce,  

• zpřesnění a inovace současných klasických výpočtových metod a tvorba knihoven 

dynamických toků materiálů a grafů, pro ještě rychlejší automatizovaný návrh 

zařízení, 

• možnost hledání nových principů a inovací dopravy, 

• možnost zkoušení stejného zařízení na několika pracovištích současně, 

• rychlý přenos a kopírování 3D modelu zařízení s možností spolupráce po internetu. 
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5. Základní popis medody DEM 

 

        DEM – Discreet Element Method je výpočetní metoda, v které uvažujeme 

se vzájemnou interakcí diskrétních částic, a to kontaktně s možností vzájemného silového 

působení. V této metodě u každé částice řešíme tři rovnice translačního pohybu a tři 

rovnice rotačního pohybu. Základní model je řešen pomocí lineární visko-elasticity. U 

tohoto výpočtu bereme jako náhradní schéma každého kontaktu paralelní propojení tlumiče 

s pružinou (Voitův model), které mají mezi sebou navíc importováno tření, a to jak 

smykové tak i valivé. U složitějších výpočtů se do náhradních modelů vkládají další členy, 

např. pro trvalou deformaci.   

 

Obr. 5.1 Náhradní visko-elastické schéma kontaktů mezi částicemi 

Jednotlivé kontakty částic 
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        Dle použitého náhradního schématu vycházejí i zadávané vstupní hodnoty, které je 

nutno před výpočtem do metody DEM vložit. Je to zrnitost (granulometrie), kohezní vazby 

(vlhkost), objemová hmotnost, úhel vnitřního a vnějšího tření, valivý odpor, koeficient 

restituce atd.  

 

 

Obr. 5.2 Náhradní schéma kontaktu mezi částicemi 

 

Rovnice translačního pohybu: 

{
∑
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→
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m                                                                                                       (5.1) 

Translační pohyb částice v ose x:       xCE
x F

dt

vd
m =⋅                                                    (5.2) 

Translační pohyb částice v ose y:       yCE
y F

dt

vd
m =⋅                                                    (5.3) 

Translační pohyb částice v ose z:       zCE
z F

dt

vd
m =⋅                                                     (5.4) 

 

Rovnice rotace částic 
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Rotační pohyb částice v ose x:      CEx
x M

dt

d
I =⋅

ω
                                                        (5.6) 

Rotační pohyb částice v ose y:      CEy
y M

dt

d
I =⋅

ω
                                                        (5.7) 

Rotační pohyb částice v ose z:      CEz
z M

dt

d
I =⋅

ω
                                                        (5.8) 

 

Základní rovnice kontaktu částic:  

0=⋅+⋅+⋅→⋅−⋅−=−−==⋅
⋅⋅⋅

∑ kkkkk

pružina

kk

tlumič

kkDBKi sksbsmskvbFFFam
32143421

      (5.9) 

 

        Abychom mohli optimalizaci dopravního zařízení provádět pomocí simulace, musíme 

si ověřit, zdali výpočet dynamického toku odpovídá reálné situaci. Simulace je proto třeba 

validovat a kalibrovat v jednoduchých procesech, aby při použití ve složitějších procesech 

na dopravních a skladovacích zařízeních byly stejné, nebo se s co nejmenší odchylkou 

blížily reálné situaci. Každé dopravní a skladovací zařízení je něčím specifické a 

dynamické procesy chování materiálu na těchto zařízeních také. Je třeba je validovat a 

kalibrovat přímo na příslušném zařízení, které se této problematiky týká. Na obr. 5.3 je 

vyznačeno schéma, na kterém je vidět možnost využití validování pomocí reálného modelu 

a teoretického výpočtu korečkových elevátorů. Validace dle teorie je ovšem zatížena 

zkreslením, jelikož výpočty, které se zabývají vstupem či výstupem ze zařízení, jsou 

počítány pomocí hmotného bodu. Proto je zde použita validace pomocí fyzického modelu. 

 

 

 

Obr. 5.3 Schéma validace a kalibrace dopravních a skladovacích zařízení 
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6. Vstupní parametry metody DEM 

 

        Přesnost každého simulačního výpočtu je závislá na přesnosti a kvalitě vstupních dat a 

3D modelů. Bez těchto parametrů se simulace neobejde. Proto musíme zajistit, aby tyto 

vkládané hodnoty byly v simulaci stejné jako v realitě. Vkládaná data do metody DEM 

můžeme rozdělit na tři skupiny, a to:  

 

1) Mechanicko–fyzikální vlastnosti dopravovaného materiálů a jeho chování: 

              - tvar částic, 

              - sypná hmotnost, objemová hmotnost, 

              - třecí parametry statické, valivé, 

              - sypný úhel, 

              - granulometrie, 

              - koeficient restituce. 

 

2) Geometrické parametry zařízení: 

 

 - tvar, materiál a rozměry korečku, materiál zařízení, 

 - další rozměry a tvary (plášť, násypka, výsypka, rozteč korečků), 

 

3) Kinematické parametry zařízení:  

              - posuny, natáčení, rychlosti, zrychlení, frekvence, 

 

6.1 Výběr tvaru částic pro simulaci a reálné měření 
 

        Abychom mohli vytvořit simulaci dynamického procesu, je třeba definovat a 

vymodelovat dopravovaný materiál dle reálné sypké hmoty. U těchto částic nastavujeme 

tvar, rozměr a mechanicko-fyzikální vlastnosti. Ty pak v aplikaci EDEM programujeme v 

procesech podle naměřené granulometrie a dalšího souboru vstupních naměřených hodnot. 

Vytváříme tak generováním směs pro dynamickou simulaci.  Základní částicí v metodě 

DEM je koule (obr. 6.1).  
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Obr 6.1 Základní kalibrační částice nejmenší tvarové přesnosti pro simulační měření 

 

        Ostatní složitější tvary tvoříme skládáním těchto prvků a záleží jen na zadání, jak 

přesný prvek potřebujeme vytvořit. Tvarová přesnost je znázorněna na obr. 6.2. 

Samozřejmě čím je definice prvku přesnější, tím je výpočet náročnější. Když například 

potřebujeme v simulaci naplnit koreček 10 000 kostkami, tak výpočet neprobíhá s tímto 

počtem, ale násobí se částicemi, ze kterých je kostka složena. To znamená, že pokud si 

vezmeme kostku s nejmenší tvarovou přesností složenou z 8 koulí, je počítáno v simulaci 

s 80 000 částicemi. Tento rozdíl nám i neúměrně prodlužuje výpočetní čas. Pro prvotní 

prozkoumání dynamického toku je dobré při použití klasického stolního počítače volit 

generovaný počet částic zhruba do 500 000 kusů.  Nad toto množství je již třeba využít 

výkonnější výpočetní stanici, nebo se obrnit trpělivostí a na výpočet výsledku čekat déle 

než den. 

 

 

 

Obr. 6.2 Různá tvarová přesnost kostky složené z kulových částic. 

8 částic 125 částic 8000 částic 1250000 částic 
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        V závislosti na tomto poznatku je v této disertační práci volen co nejjednodušší tvar 

kalibrační částice. Je to kulová částice, jelikož je základním stavebním prvkem v software 

EDEM metody diskrétních prvků při tvorbě geometrie sypkých materiálů. Dále má tato 

částice v rámci metody DEM nejvyšší tvarovou přesnost. Z tohoto důvodu byl vybrán 

reálný sypký materiál složený z kulových částic. Nejvíce vyhovovaly airsoftové kuličky. Je 

to materiál tvarově stálý, u kterého se příliš nemění jeho vlastnosti se změnou prostředí 

v průběhu validace. Navíc má tento materiál přesný rozměr. Kulová plastová částice má 

průměr 6 mm a prodává se běžně v balení po 2000 - 5000 ks v různých barvách jako 

náboje do zbraní (obr. 6.3).  

   

  

 
Obr. 6.3 Reálné a 3D modely kalibračních částic pro metodu DEM 

 

        Pro prvotní průzkum způsobu měření, snímání a nastavení zařízení byly z korečku 

nejprve vyprazdňovány samostatné částice. Pracovalo se se skleněnými kuličkami tří 

rozměrů. Protože kulové částice nejsou obvyklým sypkým materiálem, který dopravujeme 

na tomto zařízení, byly vybrány další materiály s různým tvarem a velikostí. Ty byly mezi 

sebou při dynamickém toku srovnávány, aby bylo zjištěno, do jaké míry se liší od 

kulových kalibračních částic, které jsou používány vždy při prvotním rychlém návrhu 

DEM. Byly vybrány 2 materiály z oboru peletizace, 12 materiálů z oboru zemědělství, a 

v rámci projektu TAČR TA0301158 „Inovativní řešení zařízení zatížených abrazivitou“ 4 

materiály z oboru tryskání. Tyto materiály jsou vyobrazeny na obrázcích obr. 6.4 – 6.10. 
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Obr. 6.4 Skleněná koule malá, skleněná koule střední, skleněná koule velká 

 

Obr. 6.5 Žluté pelety, hnědé pelety, velké fazole 

 

Obr. 6.6 Střední fazole, malé fazole, sója 

 

Obr. 6.7 Čočka, ječné kroupy, rýže 

 

Obr. 6.8 Proso, cukr, sůl 
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Obr. 6.9 Microbeads, zirblast 

 

Obr. 6.10 Glass F36, steelgrid GH50 

 

        Když jsou zvoleny zkoumané materiály, můžeme pokračovat dále, a to v měření a 

zjišťování jejich mechanicko-fyzikálních vlastností. V tomto případě bylo využito zázemí 

laboratoře sypkých hmot, která je plně vybavena k zjištění všech potřebných parametrů 

(obr. 6.11) 

 

Obr. 6.11 Zobrazení prostředí části laboratoře sypkých hmot 
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6.2 Měření sypné a objemové hmotnosti 
 

        Objemová hmotnost daných vzorků byla měřena pomocí odměrného válce a přesné 

váhy. Do odměrného válce byla vložena voda o přesném množství. Dále byly odváženy 

kalibrační částice a nasypány do vody v odměrném válci a z rozdílu objemu vody byl 

zjištěn objem vkládaných částic (rov. 6.1). Z této hodnoty byla dále dopočtena objemová 

hmotnost, viz výpočet (6.2).  

 

Objem částic [ ]3m : 

 

,VCČ
VVV −=                                                                                                                 (6.1) 

3000084,0084,015,0234,0 mlV
Č

==−=  

 

Hmotnost částic byla zvážena před vložením do odměrného válce:  kgm
Č

1501,0= . 

Objemová hmotnost částic:  [ ]3−⋅= mkg
Č

ρ  

Č

Č
Č V

m
=ρ                                                                                                                       (6.2) 

352,1784
000084,0

1499,0 −⋅== mkgČρ  

 

     

Obr. 6.12 Měření objemové hmotnosti – černé částice 

        Takto byla názorně měřena sypná hmotnost pouze u kulových kalibračních částic, 

protože při měření vnitřního tření na Schulzeho smykovém stroji je tento parametr 

generován automaticky s ostatními výsledky.  
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6.3 Měření vnitřního tření   
 

        Měření vnitřního tření je dalším parametrem materiálu, který bylo třeba zjistit. Je 

důležitý hlavně při hrabacím způsobu nabírání materiálu, jelikož je to jeden z odporů, který 

korečkům brání v průchodu při plnění. Měření probíhalo na rotačním smykovém stroji, 

který umožňuje jednoduchou změnou měřicího příslušenství měřit rotačním způsobem 

vnější i vnitřní tření s možností srovnávaní výsledků. Přístroj je připojen na počítačovou 

jednotku s dodaným standardním softwarem RST-95. Princip měření úhlu vnitřního tření 

na smykovém stroji spočívá v měření časové závislosti smykové síly, která je potřebná 

pro přetvoření sypkého tělesa ve smykové komoře prostřednictvím smykové zóny za 

působení normálového zatížení, a to pro danou hustotu sypkého materiálu. Hustota pro 

dané měření je dosažena pomocí konsolidace (zhutnění) při známém silovém zatížení, 

které si předem nastavíme. Tento systém umožňuje zaznamenat změny mechanicko-

fyzikálních vlastností sypkých materiálů v závislosti na změnách napěťových poměrů. 

Smyková síla je vyvozována rotační celou přístroje a krouticí moment se přenáší dvěma  

táhly, které jsou uchyceny na smykovém víku při rotační zkoušce měření. 

 

 

 

Obr. 6.13 Pohled na Schulzeho smykový stroj RST-01 v laboratoři sypkých hmot 
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Obr. 6.14 Výsledek z měření úhlu vnitřního tření černých kuliček (viz příloha 1).   
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6.4 Měření vnějšího tření   
 

        Měření úhlu vnějšího tření probíhalo na Jenikeho přímočarém smykovém stroji. 

Princip spočívá v měření časové závislosti smykové síly, která je potřebná pro přetvoření 

sypkého tělesa ve smykové komoře prostřednictvím smykové zóny za působení 

normálového zatížení, a to pro danou hustotu sypkého materiálu. Hustota pro dané měření 

je dosažena pomocí konsolidace (zhutnění) při známém silovém zatížení, tzn. napěťové 

poměry v objemu sypkého materiálu ve smykové komoře. Tento systém umožňuje 

zaznamenat změny mechanicko–fyzikálních vlastností sypkých materiálů v závislosti na 

napěťových poměrech, tzn. výšce vrstvy sypkého materiálu v zásobníku, která hustotu 

ovlivňuje. Smyková síla je vyvozována pohyblivým trnem, na jehož konci je umístěn 

tenzometr. Deformace tenzometru jsou snímány, převáděny na elektrický signál a 

zaznamenávány. 

 

 

Obr. 6.15 Pohled na Jenikeho přímočarý smykový stroj v laboratoři sypkých hmot 
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Obr. 6.16 Výsledek z měření úhlu vnějšího tření černých kuliček (viz příloha 1).   
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6.5 Měření sypného úhlu 
 

        Měření bylo provedeno na sypném stroji Zenegero, který slouží k měření statického a 

dynamického sypného úhlu. Zařízení obsahuje vibrační podavač, který měřený materiál 

přesouvá nad směrovací trychtýř. Po průchodu zúžením trychtýře dopadá materiál na 

ocelovou misku, kde se utváří hromada. Miska se po vytvoření hromady otáčí, aby bylo 

možné uskupení částic snímat kamerou ze všech stran. Následně se uložená data ve formě 

fotografii a videí vyhodnocují pomocí software pro odměření a zaznamenání sypného úhlu. 

 

Obr. 6.17 Pohled na měření sypného úhlu v laboratoři sypkých hmot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.18 Pohled na odkrytovaný sypný stroj Zenegero 
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Obr. 6.19 Výsledek z měření sypného úhlu černých kuliček (viz příloha 1).   
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6.6 Měření velikosti částic – Granulometrie 
 

        Toto měření bylo provedeno na laserovém analyzátoru velikosti částic CILAS. 

Přístroj je určený pro měření distribuce velikosti částic vzorku ve spojitém rozsahu od 0,04 

do 2 500 μm, a to bez optické konfigurace přístroje a bez kalibrace. Navíc je zařízení 

vybaveno mikroskopem s CCD kamerou pro zobrazení tvaru částic. 

 
Obr. 6.20 Pohled na měřící zařízení CILAS 1190 v Laboratoři sypkých hmot 

 

        Měření se provádí na vzorcích materiálů suchou, nebo mokrou cestou. Koherentní 

světlo z nízko-výkonové laserové diody, emitované na vlnové délce 830 nm, prochází 

kyvetou obsahující vzorek analyzované látky rozptýlený v odpovídající kapalině, nebo 

vzduchu a následně dochází k rozptylu světelného paprsku.  

        Distribuce světelné energie v distribučním obrazci závisí na velikosti částic, na 

kterých dojde k rozptylu. Pokud jsou všechny částice kulové a mají stejnou velikost, 

vytvoří rozptýlená energie stopu AIRY, což znamená, že dostaneme nekonečný soubor 

tvořený střední stopou a řadou koncentrických kruhů, jejichž průměry jsou nepřímo 

úměrné průměru částic. Čím jsou částice menší, tím je větší úhel rozptylu. Naopak, pokud 

mají částice různé rozměry, je rozptylový obrazec monotónní. Granulometrická distribuce 

se může určit pouze analýzou distribuce energie mezi různými koronami, které se zobrazí v 

rovině zobrazení čočky. 
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        Jelikož můžeme na tomto přístroji měřit velikost zrna pouze do 2 mm, bylo nutné pro 

granulometrie s obsahem částic s větší velikostí použít další měřicí zařízení  CAMSIZER. 

Tento granulometr je optoelektronický přístroj pro měření velikosti a tvaru zrn volně 

tekoucích sypkých hmot ve velikostním rozsahu od 30 µm do 30 mm. Zařízení obsahuje 

planární zdroj světla, podavač měřeného materiálu, dvě CCD kamery pro generování 

obrazů sypkých hmot, čisticí vzduchovou jednotku a PC s vyhodnocovacím programem. 

Měření na tomto přístroji probíhá tak, že vzorek k proměření vložíme do trychtýře, z něhož 

je sypký materiál postupně odebírán pomocí malého vibračního podavače. Ten jej 

dopravuje nad měřený prostor, kde jednotlivé částice přepadávají přes hranu žlabu a 

procházejí přístrojem. Při tomto průchodu se generují obrazy s použitím jedné nebo obou 

kamer CCD a dále se analyzují. 

 

 

Obr. 6.21 Pohled na měřící zařízení CAMSIZER v Laboratoři sypkých hmot 
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6.7 Měření koeficientu restituce 
 

        Měření probíhá na výškově stavitelném standu, z kterého vypouštíme částici dle obr. 

6.25. Ta následně dopadá na podložku z materiálu, se kterým jsou částice v interakci. 

Matematicky je koeficient restituce vyjádřen rovnicí (6.3): 

 

[ ]−=
H

h
K r                                                                                                               (6.3) 

 

Obr. 6.22 Zobrazení snímaných výšek při výpočtu koeficientu restituce 

 

        K zjištění výšek h a H podle obr. 6.22 bylo potřeba přesně zmapovat dráhu částice. 

Jelikož je tento děj rychlý natáčíme odskok vysokorychlostní kamerou I-SPEED 2. 

Součástí této kamery je software, který je schopen vytrasovat dráhu částice do rovinné 

kartézské soustavy souřadnic. Díky kalibraci je posun v pixelech převeden na milimetry a 

následně jsou tyto souřadnice vyexportovány do software Microsoft Excel, v kterém jsou 

již odečteny výšky potřebné pro výpočet koeficientu.  

 

                

Obr. 6.23 Vysokorychlostní kamera Olympus s vytrasovanou dráhou odskoku částice 
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Obr. 6.24 Výsledek z měření koeficientu restituce černých kuliček (viz příloha 1).   
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Obr. 6.25 Výsledek z měření koeficientu restituce černých kuliček (viz příloha 1).   
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6.8 Měření smykového tření 
 

        Smykové tření je dalším parametrem, který je třeba dosadit do metody DEM. Tuto 

hodnotu měříme pomocí nakláněné roviny, po které se pohybuje deska vytvořená 

z dopravovaného materiálu v tomto případě z kulových částic (obr 6.26 a 6.27). Při 

náklonu roviny dochází k posouvání desky z částic. Celý cyklus jednoho měření se uzavírá 

zastavením této desky o doraz. Pak se náklon roviny reverzuje a měření pokračuje dále. 

Tato měření se ukládají do video-formátu, z kterého se následně vyhodnocuje okamžik 

počátku posuvu desky z částic v závislosti na úhlu sklonu desky zařízení. Úhel je 

zaznamenáván digitálním úhloměrem Bosch. Tangenta tohoto úhlu je smykové tření 

měřených částic v interakci z deskami vyrobených z materiálu, se kterými částice 

přicházejí během dynamického toku v zařízení do kontaktu. Toto tření je možno měřit i na 

Jenikeho nebo Schulzeho smykovém stroji. 

 

 

Obr. 6.26 Schéma měření smykového tření 

 

Obr. 6.27 Pohled na měřící zařízení v Laboratoři sypkých hmot 

natočení desky zařízení 

posun desky z částic 

deska zhotovená 
z materiálu, se kterým 
přichází dopravované 

částice do styku 

zjišťovaný úhel 

αsmyk 

doraz 

deska zhotovená 
z dopravovaného materiálu  

deska zařízení 
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Obr. 6.28 Výsledek z měření smykového tření černých kuliček viz příloha 1.   
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6.9 Měření valivého tření 
 

        Měření valivého tření probíhá podobně jako u smykového tření. Měříme ho také 

pomocí nakláněné roviny, po které se pohybuje deska v interakci s kulovými částicemi 

(obr. 6.29 a 6.30). Při náklonu desky zařízení dochází k pohybu horní desky, na které leží 

závaží o hmotnosti 1,1 kg. Celý cyklus jednoho měření se uzavírá zastavením desky o 

doraz. Pak se náklon desky reverzuje a měření pokračuje dále v opačném směru. Tento 

sled měření se ukládá do video-formátu, z kterého se následně vyhodnocuje okamžik 

počátku pohybu desky v závislosti na úhlu sklonu desky zařízení. Úhel sklonu desky je 

zaznamenáván digitálním úhloměrem Bosch. Tangenta tohoto úhlu je valivé tření 

měřených částic v interakci z deskami vyrobených z materiálu, se kterými částice 

přicházejí během dynamického toku v zařízení do kontaktu.  

 

 

 

Obr. 6.29 Schéma měření valivého tření 

 

Obr. 6.30 Pohled na měřící zařízení v Laboratoři sypkých hmot 

natočení desky zařízení 

posun desky z částic 

desky zhotovené 
z materiálu, se kterým 
přichází dopravované 

částice do styku 

zjišťovaný úhel 

αval 

doraz 

částice dopravovaného materiálu 

závaží 

deska zařízení 
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Obr. 6.31 Výsledek z měření valivého tření černých kuliček (viz příloha 1).   
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6.9 Souhrn výsledků pro zadání vstupních parametrů DEM 
 

        V tab. 6.1 a 6.2 je uveden souhrn vstupních naměřených a vyhledaných parametrů pro 

metodu DEM. Tabulkové hodnoty Poisonovy konstanty a modulu pružnosti ve smyku byly 

převzaty z celosvětově uznávané knihovny materiálu programu Autodesk Inventor.  

 

Tab. 6.1 Mechanicko-fyzikální hodnoty kontaktních materiálů.   

Kontaktní materiál Ocel Sklo 
ABS 
plast 

tištěný 

ABS 
plastové 
částice 

Plexisklo Guma 

Poisonova konstanta  
μ [-] 

0.3 0.19 0.35 0.35 0.38 0.38 

Modul pružnosti ve 
smyku GM [Pa] 

8.08·1010 2.86·1010 8.89·108 8.89·108 8.26·108  3.6·107 

Objemová hmotnost 
ρč [kg·m-3] 

7850 2180 1780 1780 1180 1130 

 

 

Tab. 6.2 Mechanicko-fyzikální hodnoty interakcí kontaktních materiálů 

Interakce s 
plastovými částicemi 

Ocel Sklo 
ABS 
plast 

tištěný 

ABS 
plastové 
částice 

Plexisklo Guma 

Koeficient restituce 
Kr [-] 

0.76 0.88 0.34 0.49 0.79 0.49 

Koeficient statického 
tření fs [-] 

0.44  0.5 0.54 0.4 0.54  0,73 

Koeficient valivého 
tření fva [-] 

0.013 0.005  0.024 0.021 0.004 0,05  

 

 

        Další souhrn naměřených výsledků je zobrazen v materiálových listech na obr. 6.32 - 

6.36. Podrobnější informace z měření, jako jsou grafy, foto a výpočty, jsou uvedeny 

v příloze 1 této disertační práce. 
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Obr. 6.32 Materiálové listy (černé a bíle kuličky, žluté a hnědé fazole)  
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Obr. 6.33 Materiálové listy (velké, střední a malé fazole, sója)  
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Obr. 6.34 Materiálové listy (čočka, ječné kroupy, rýže, proso)  
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Obr. 6.35 Materiálové listy (cukr, sůl, glass microbeads, zirblast)  
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Obr. 6.36 Materiálové listy (glass F36, steel grid GH50)  

 

        Některé z naměřených výsledků v této práci nejsou použity pro validaci metody DEM 

a mohlo by se zdát, že byly naměřeny zbytečně. Není to pravda a každý naměřený 

parametr navíc odkrývá možnost porozumění, jak tato vlastnost souvisí s optimalizací 

dopravního zařízení. Jelikož jsou simulační metody DEM prozatím v počátcích, využívají 

jednoduché rovnice, do kterých stačí dosadit pár hodnot. S dalším vývojem ale budou 

rovnice v DEM simulacích stále složitější, a proto již nyní zjišťujeme, které parametry 

ovlivňují dopravní tok. V průběhu vývoje DEM metod pak budou průběžně do těchto 

rovnic doplňovány.  
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7. Vstupní parametry – geometrické vlastnosti zařízení 

 

        Další podmínkou k uskutečnění simulace byla tvorba pracovního prostředí, v tomto 

případě validační a optimalizační korečkový elevátor k ověřování výpočetních 

matematických simulací s 3D vizualizačním výstupem a nosný element (kalibrační 

koreček). 

7.1 Tvorba simulačního zařízení (prostředí) 
 

        Aby se zařízení dalo použít pro různé účely, byly pro návrh a stavbu stroje stanoveny 

podmínky dle obr. 7.1. 

 

o mobilita 

o laboratorní rozměry      

o demontovatelnost zařízení a možnost úprav   

o možnost dopravy různých druhů materiálů      

o možnost zkoušet zařízení při různých rychlostech 

o dostatečná výška zařízení (dráha)  

o možnost změny unášečů 

o možnost změny geometrie vstupu a výstupu  

o průhledné krytování stroje 

o průchodný, nebo cirkulační provoz 

o možnost naklápění zařízení 

o možnost uchycení různých čidel.  

o možnost připojení do běžné el. sítě 230V. 

    

Obr. 7.1 Podmínky při stavbě validačního zařízení 

 

        Dle všech těchto výše uvedených podmínek byl navržen, vypočten a zmodelován 

pomocí software Autodesk Inventor validační korečkový elevátor. Aby bylo možné reálné 

srovnání simulačního toku, byla zhotovena dle 3D modelu výrobní dokumentace a vyroben 

i stejný reálný model (obr. 7.2). Z důvodu novosti byl ještě před zveřejněním vypracován 

patent, užitný vzor a průmyslový vzor. Tyto dokumenty chrání zařízení, metodu a způsob 

validace a odkazy na tyto dokumenty jsou uvedeny v závěru práce. Popis hlavních částí 

tohoto zařízení je uveden na obr. 7.3. 
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        Toto zařízení je velmi variabilní a lze na něm nastavit různé situace, které mohou 

v praxi nastat. Kdykoliv je lze lehce rozebrat, přestavět a doplnit, jelikož je poskládáno z 

drážkovaných hliníkových profilů ITEM. 

 

 

   

Obr. 7.2  3D model validačního korečkového elevátoru a vyrobený reálný model 

 

        Vytvořený model zařízení je nutné převést na příslušný formát, který se pak importuje 

do aplikace pro simulace DEM.  

        

 

Reálný model 

3D simulační model 
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Obr. 7.3 Popis validačního korečkového elevátoru  

 

Tab. 7.1 Technická data validačního korečkového elevátoru 

Název Hodnoty 
Hlavní rozměry V x Š x L – 2002 x 926 x 1220 mm 
Výkon elektro-motoru P = 0,18 kW 
Otáčky elektro-motoru n = 1350 min-1 
Napájecí napětí elektro-motoru U = 220/400 V při 50Hz 
Převodový poměr i = 20 
Otáčky poháněcího bubnu n1 = 67,5 min-1 
Počet korečků ik = 18 ks 
Náklon korečkového elevátoru αkor = + - 360 stupňů 
Regulace otáček Frekvenční měnič - Siemens 

 

nastavitelná průhledná 
vodící plocha 

poháněcí buben 

elektro-převodovka 

naklápěcí tělo 
validačního zařízení 

odnímatelná průhledná 
šachta pracovní větve 

stojan validačního zařízení 
pro naklápění těla 

odnímatelný průhledný 
kryt hlavy elevátoru 

člen pro nastavování 
tvaru vodící plochy 

odnímatelný 
průhledný kryt 

prostoru výsypu 

nastavitelná 
skluzová deska 

regulační výsypka 

tažný element 

regulační násypka 
pro násypný způsob 

plnění 

odnímatelná průhledná 
šachta vratné větve 

regulační násypka 
pro hrabací způsob 

plnění 

odnímatelný průhledný 
kryt paty elevátoru 

napínání tažného 
elementu 

nosný element 

vratný buben 

frekvenční měnič 

cirkulační trubice 
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7.2 Návrh a tvorba validačního korečku 
 

        Pro validaci metody DEM byl navržen nový univerzální koreček. Nejprve byl 

vytvořen 3D model korečku v programu Autodesk Inventor. Vzhledem k tomu, že je již 

v dnešní době čím dál více dostupný 3D tisk, byl 3D model korečku převeden do 

příslušného formátu a vytištěn na 3D tiskárně (obr. 7.4). U této varianty výroby nám 

odpadá tvorba výkresů a zhotovení korečku je velmi rychlé a přesné.  

 

 

Obr. 7.4 3D model validačního korečkového elevátoru a tištěný reálný model 

 

        Zjednodušený rozměrový výkres tohoto elementu je uveden na obr. 7.5.  Jelikož je 

třeba znát i množství materiálu, které je schopen koreček přepravit, byly v software 

Autodesk vytvořeny objemy zaplnění při různých výškách hladiny dle grafu obr. 7.7. Dále 

bylo pro ověření provedeno reálné měření s vodou a plastovými kuličkami (obr. 7.8).  

        Důležité je si uvědomit, že výškové zaplnění korečku není to samé jako objemové 

zaplnění a také, že když koreček zkušebně plníme, musí být v pracovní poloze, protože 

sklon dopravníku toto množství také ovlivňuje. 
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Obr. 7.5 Hlavní rozměry navrženého kalibračního korečku 

 

 

Obr. 7.6 Měřené objemy materiálu pomocí Autodesk Inventor v hladinách od 0 - 49 mm 

 

49 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

25 

10 

5  

0 



73 
 

 

Obr. 7.7 Graf plnění kalibračního korečku 
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Obr. 7.8 Ověření množství materiálu v korečku. 

 

             100 částic                     200 částic                   300 částic                   400 částic            

            500 částic                      600 částic                   700 částic                   800 částic              

            900 částic                   1000  částic                 1100 částic                  1200 částic              

         1300 částic                   1400 částic                   1500 částic                  1600 částic 
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        V této práci bylo k měření použito i několik komerčně prodávaných korečků různých 

firem. Bylo nutné nejprve z těchto reálných výrobků vytvořit 3D modely, abychom je dále 

mohli importovat do simulace. K tomu bylo využito 3D skenování povrchu, které 

umožňuje tyto přesné modely vygenerovat a použít v metodě DEM.               

                                              

Obr. 7.9 Skenování korečku pomocí přístroje Handyscan 3D 

 

Tab. 7.2 Rozdělení korečků dle normy ČSN 26 2008 

Koreček typu A (mělký přímý) 

  

lehký, jemný náklad  
(mouka, krupice, šrot) 

Koreček typu B (mělký oblý) 

  
lehký, zrnitý náklad  

(obilí, olejová semena, luštěniny) 

Korečky typu C (středně hluboký)  
 

  

lepivý náklad  
(surový cukr, vlhké jemné uhlí) 

Korečky typu D (hluboký přímý) 

  
těžký práškovitý, kusovitý 

(písek, cement, uhlí) 
Korečky typu E (hluboký s ohnutou 
zadní stěnou)  

  

lehce tekoucí nebo odvalující se náklad 
(popílek, brambor) 

Korečky typu F (hluboký ostroúhlý) 
  

  

nelepkavý, snadno se vysypávající 
(černé uhlí, drtě, štěrk) 
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Obr. 7.10 Komerčně prodávané plastové korečky 

     

 

 

Obr. 7.11 Komerčně prodávané ocelové korečky 

   

 

        

Obr. 7.12 Komerčně prodávaný ocelový koreček a prototyp kalibračního korečku 

 

Lisovaný plastový koreček 
- NEUCAN 100 

Rozměr: š.106/h.91/v.89mm 
Obsah: 0,22 dm3 0,18dm3  

Lisovaný plastový koreček 
- GRABELT 100 

Rozměr: š.106/h.93/v.96mm 
Obsah: 0,25 dm3 0,22dm3   

Bodovaný (svařovaný) 
koreček - hluboký 

Rozměr: š.106/h.94/v.93mm 
Obsah: 0,18 dm3 0,25dm3   

Lísovaný ocelový koreček 
- hluboký  

Rozměr: š.100/h.90/v.91mm 
Obsah: 0,27 dm3 0,27dm3   

Lisovaný ocelový koreček 
S – mělký 

Rozměr: š.106/h.89/v.62mm 
Obsah: 0,19 dm3 0,18dm3  

3D tištěný plastový 
koreček – kalibrační 

Rozměr: š.106/h.94/v.93mm 
Obsah: 0,24 dm3   

Lisovaný plastový koreček 
S – mělký  

Rozměr: š.109/h.90/v.62mm 
Obsah: 0,23 dm3 0,2dm3   

Lisovaný ocelový koreček 
- kaskadový 

Rozměr: š.90/h.90/v.45mm 
Obsah: 0,13 dm3 0,15dm3  
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8. Vstupní parametry – kinematické vlastnosti zařízení 

 

        Abychom mohli sledovat dynamický tok v závislosti na funkci zařízení, je třeba 3D 

model zařízení uvést do pohybu.  

 

 

Obr. 8.1 Importovaný 3D model elevátoru v simulační prostředí aplikace EDEM 

 

        U korečkového elevátoru je to koreček, který uvádíme do přímočarého, nebo 

rotačního pohybu. Z důvodu přesného zachování roztečí mezi korečky je třeba 

programovat pohyb všech korečků z jednoho místa. V tomto případě ze spodní nulové 

polohy v patě elevátoru. U každého korečku nastavujeme 4 pohyby pro jedno oběhnutí 

dokola. Je to pohyb nahoru, rotace v hlavě elevátoru, pohyb dolů a rotace v patě elevátoru. 

Tyto pohyby musí na sebe přesně navazovat a je třeba znát časy jejich začátků a ukončení 

počítané z rychlosti a délky dráhy, po které se korečky pohybují. Dále jelikož korečky 

startují z jednoho místa je třeba, z velikosti jejich roztečí vypočítat časové návaznosti mezi 

jednotlivými korečky. 

        Jelikož je ruční výpočet pro jednotlivé korečky náročný, bylo třeba vytvořit 

v programu Excel aplikaci, která vše přepočítává (obr. 8.2). Pak už jen stačí zadat hlavní 

parametry, jako je rychlost, poloměr bubnu, rozteč a souřadnice počátku a konce pohybu. 

Ostatní parametry, např. časové hodnoty počátku a konce pohybu, se nám již v programu 

automaticky dopočtou. Tyto hodnoty následně doplňujeme do metody DEM. 

K naprogramování jednoho oběhnutí korečku dokola je třeba zadat 20 hodnot. Korečků je 

18 a pro každý potřebujeme naprogramovat 2 otočení. Proto je třeba zapsat do programu 

720 hodnot, což platí jen pro jednu zkoumanou rychlost. To je také jeden z důvodů, proč je 

pro jednotlivé rychlosti při validaci programován pouze jeden koreček.   
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Obr. 8.2 Program pro výpočet časů a rychlostí posuvů jednotlivých korečků a výřez 
zadávacího pole v programu EDEM  

 

        Aby bylo možné na reálném validačním zařízení pozorovat všechny stavy při plnění a 

vyprazdňování korečků, bylo zařízení vybaveno frekvenčním měničem. Základní otáčky 

při frekvenci 50 Hz (bez použití frekvenčního měniče) byly vypočteny pomocí pólové 

metody a nastaveny pevně převodovkou na způsob smíšeného vyprazdňování. Dle výpočtu 

jsou tyto otáčky 71,4 min-1. Následným snížením frekvence na měniči ubíráme otáčky a 

dostáváme se do pásma gravitačního vyprazdňování a naopak. Pro podrobné prozkoumání 

všech oblastí byla frekvence při měření zvyšována po 5 Hz a to od 20 – 100 Hz. Tím bylo 

změřeno při validaci 17 rychlostí validačního stroje (tab. 8.1). Abychom měli představu, 
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jaké při volbě frekvence volíme otáčky, byly jednotlivé frekvence převedeny na rychlosti a 

během měření kontrolovány pomocí laserového otáčkoměru Voltcraft (obr. 8.4). 

 

Tab. 8.1 Použité frekvence validačního měření s převodem na otáčky bubnu a posun pásu 

Frekvence f Otáčky poháněcího bubnu n1 Dopravní rychlost v  
20 Hz 29,9 min-1 0,39 m·s-1 

25 Hz 37,6 min-1 0,49 m·s-1 
30 Hz 45,3 min-1 0,59 m·s-1 
35 Hz    53 min-1 0,69 m·s-1 
40 Hz 60,7 min-1 0,79 m·s-1 
45 Hz 68,4 min-1 0,89 m·s-1 
50 Hz    76 min-1 0,99 m·s-1 
55 Hz 83,7 min-1 1,09 m·s-1 
60 Hz 91,3 min-1 1,19 m·s-1 
65 Hz 98,7 min-1 1,29 m·s-1 
70 Hz 106,1 min-1 1,38 m·s-1 
75 Hz 113,6 min-1 1,48 m·s-1 
80 Hz 121,1 min-1 1,58 m·s-1 
85 Hz 128,5 min-1 1,68 m·s-1 
90 Hz 136,1 min-1 1,78 m·s-1 
95 Hz 143,5 min-1 1,87 m·s-1 

100 Hz 150,6 min-1 1,97 m·s-1 
 

 

  

Obr. 8.3 nastavení frekvence pomocí počítače a nebo pomocí ručního panelu 
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Obr. 8.4 Ověřování otáček laserovým otáčkoměrem Voltcraft. 

 

        Pokud máme v simulaci pohyby korečkového elevátoru naprogramovány, je třeba 

ještě do systému vložit materiál. K tomu slouží v programu generační plochy (obr. 8.5), u 

kterých si můžeme nastavit potřebný tvar a umístit je například do násypky korečkového 

elevátoru. Pak zadáváme, kolik částic se má za příslušný čas vygenerovat a jakou rychlostí 

budou částice z této geometrie vystupovat. Pokud jsou nastaveny i tyto parametry, je vše 

připraveno pro spuštění výpočtu. 

 

           

Obr. 8.5 Generování částic pro naplnění korečku množství 150 g při validačním měření. 

generační 
plocha 

generovaný 
materiál 
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9.  Validace a kalibrace procesů 

 

        Tato kalibrace probíhala tak, že na zkušebním zařízení byla vytipovaná místa (obr. 

9.1), na kterých se výrazně měnily parametry dynamického toku materiálu. V těchto 

místech pak byly měřeny mechanicko-fyzikální vlastnosti metodou přímou a nepřímou. 

Naměřenými daty byl následně validován a korigován výpočetní model v metodě DEM. 

 

          

Obr. 9.1 Validační korečkový elevátor 

oblasti 
s výraznou 

změnou 
dynamického 

toku 
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9.1 Přímé měření na reálném validačním korečkovém elevátoru 
 

        Při přímém měření jsou po trase dynamických procesů vkládány různé měřicí 

snímače, jako jsou tenzometry, teplotní snímače, indukční snímače, měřiče vlhkosti a jiné. 

Díky nim přímo snímáme partikulární hmotu a její působení v korečkovém elevátoru (obr. 

9.2). 

 

 

 

Obr. 9.2 Možné rozmístění čidel pro měření na korečkovém elevátoru. 
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9.2 Vyhodnocení přímé metody pomocí tenzometrická aparatury DS-NET 
 

        Abychom mohli výstupy různých snímačů, kterými osadíme validační zařízení snímat 

jedním systémem, je v laboratoři k tomuto účelu k dispozici měřicí a kontrolní systém DS-

NET. Tento systém je určený pro náročné aplikace, a to zejména v oblastech testování 

komponentů, testování motorů, testování procesů a strukturální sledování. 

 

Obr. 9.3 Tenzometrická aparatura při měření v laboratoři sypkých hmot 

 

        Systém obsahuje již připravené měřicí moduly (měřicí karty), které jsou připraveny 

pro připojení různých snímačů ať už na analogové či digitální vstupy. Široká škála DS-

NET modulů je k dispozici pro podporu téměř jakýkoliv typ vstupních a výstupních 

signálů. Tyto multifunkční moduly mohou být kombinovány a poskytují záznam dat a 

řízení procesů. Využívají se pro měření tlaku, vibrací, krutu, síly, teploty, hluku, rychlosti, 

hmotnosti, pro měření optická, měření času a kombinace výše uvedených měření.  

 

 

Obr. 9.4 Snímek z měření letové trasy [39] 
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9.3 Nepřímé měření na reálném validačním korečkovém elevátoru 
 

        Při nepřímém měření dynamické procesy sledujeme a natáčíme pomocí 

vysokorychlostní kamery. Záznamy pak vyhodnocujeme metodou PIV a srovnáváme 

s metodou DEM. Dalším možným měřením je průmyslová tomografie. Na obr. 9.5 je vidět 

příklady dispozice kamery. 

 

 

Obr. 9.5 Možné rozmístění kamer pro měření na korečkovém elevátoru. 
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9.4 Vyhodnocení nepřímé metody pomocí software PIV (particle image velocimetry)  
 

        Metoda PIV využívá vysokorychlostní kameru ke snímání pohybu částic ve velmi 

krátkých, po sobě jdoucích časových úsecích. Ke zvýraznění částic v 2D rovině se využívá 

výkonných laserů nebo světel. Software vyhodnotí a zobrazí rychlostní pole částic. 

 

  

Obr. 9.6 Vysokorychlostní kamera LAVISION v laboratoři sypkách hmot  

 

        Měření se provádí tak, že laserem, nebo světlem se osvítí rovina měřicího prostoru. 

Měřená oblast je ohraničena zorným polem snímací kamery, umístěné kolmo k měřené 

rovině. Snímky jsou pořizovány se známou frekvencí. PIV software určí polohu částic v 

každém záběru a vyhodnotí posunutí částic. Ke zjištění pohybu program rozdělí snímky na 

elementy, ve kterých zjišťuje posunutí jednotlivých částic. Vyhodnocení obrazů je 

prováděno ve speciálním programu, ve kterém se data zpracovávají na vektorovou mapu 

rychlostního pole. 

Výstupy z měření:  

• vektorové rychlostní pole  

• spektrální rychlostní pole 

• video sekvence 

• sady obrázků 

• rozbor bitmapy 

• vizualizace pohybu částic 

• grafy  

Obr. 9.7 Výstupní data z vysokorychlostní kamery  LAVISION [40] 
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9.5 Validace – příprava reálného měření 
 

        V první fázi bylo třeba připravit validační korečkový elevátor a výzkumné pracoviště 

pro všechny prováděné experimenty. Na reálný validační stroj byl umístěn stejný rastr jako 

v simulaci. Rozměry rastru byly voleny dle rozměru hlavy elevátoru tak, abychom mohli 

odečítat a srovnávat posuvy částic a bylo možné zachytit úhel natočení korečku. Rozměry 

jsou popsány v obr. 9.8.  

 

 

Obr. 9.8 Rozměry rastru měřícího prostoru v hlavě elevátoru 

 

        Problémem bylo najít vhodné místo k měření. Ukázalo se, že světelné podmínky, 

které poskytuje laboratoř, nejsou ideální. Okolní světlo a osvětlení místnosti způsobovalo 

stíny na rastru umístěném na zadní stěně hlavy elevátoru. Proto musely být tyto vlivy 

odrušeny a měřicí prostor byl nasvícen výkonným laboratorním halogenovým světlem. 

Dále musel být zajištěn dostatečný prostor pro umístění vysokorychlostní kamery naproti 

hlavy elevátoru (obr. 9.9). Při nedostatečné vzdálenosti byl obraz při zobrazení celé oblasti 
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měření zdeformovaný. Zde se ukazuje výhodnost simulace, u které se při výpočtu prostor 

ani světelné podmínky nemusí řešit. 

 

 

Obr. 9.9 Zobrazení nastavení měřícího prostoru 

 

        Když byla kamera umístěna a nastavena tak, aby se ve snímku nacházela celá hlava 

elevátoru, bylo třeba provést délkovou kalibraci, která pak dále slouží jako měřítko 

k vyhodnocení vektorových polí rychlostí a posuvů. Nastavuje se dle známé vzdálenosti na 

zařízení (obr. 9.10). 

 

 

Obr. 9.10 Kalibrační zadání délkové hodnoty pro vytvoření měřítka k tvorbě vektorových a 

rychlostních polí. 

 



88 
 

        Dále bylo nastaveno snímkování na rychlost 500 snímků za sekundu, což bylo 

odzkoušeno jako dostačující pro snímané rychlosti korečků. Po té byl na PVC pás 

validačního korečkového elevátoru připevněn vytištěný plastový kalibrační koreček 

pomocí dvou šroubů s maticemi. Jeden koreček byl zvolen z důvodu úspory natáčecího 

času, a tím i zmenšení velikosti souboru na pevném disku PC. Tento koreček byl 

polohován do spodní části pracovní větve (obr. 9.11). 

 

         

 

Obr. 9.11 Schéma experimentu validace 

 

        Tato poloha zabezpečuje při spuštění zařízení dostatečnou dráhu pro urychlení 

korečku na příslušnou rychlost, než dojde k výsypu materiálu. Také se v tomto místě 

nachází plnicí otvor. Tímto otvorem bylo do korečku vkládáno přesně zvážené množství 

zkušebního materiálu 150 g, které bylo zvoleno proto, aby se při dalších experimentech 

v rámci srovnání různých tvarů korečků vešlo i do toho nejmenšího nosiče. V tomto stavu 

již bylo zařízení připraveno k měření. Nastavují se jednotlivé rychlosti a pohyb se 

zachycuje vysokorychlostní kamerou. Samotné natáčení trvalo řádově jen několik sekund, 

ovšem uložení dat z kamery do počítače, export a vyhodnocení vycházelo zhruba na 2 až 4 

hodiny u jedné rychlosti. Výstup z této kamery byl nejdříve exportován do fotografií, které 

jsou vhodné k vyhodnocení srovnání tvaru vrhových parabol na rastru (obr. 9.12). Také lze 

koreček ve 
spodní plnící 

poloze 

výstup 
materiálu 

koreček ve 
snímaném prostoru 

snímaný prostor 
vysoko-rychlostní 

kamerou 

dráha pro urychlení 
korečku 

vstup materiálu, černé 
plastové kuličky 6 mm 

150 g 
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ze zpomaleného záběru stanovit barevné spektrum rychlostí a posuvů (obr. 9.12) pro 

následnou validaci toku materiálu metodou DEM.  

 

   

Obr. 9.12 Výstup z vysokorychlostní kamery s vyhodnocením vektorového pole rychlostí 

 

        Vyhodnocený výstup vektorového pole rychlostí, byl dále vykreslen do grafu. Při 

tvorbě tohoto grafu je třeba nastavit vyhodnocovací okno oblasti toku, z které se budou 

odebírat data pro generaci grafu. Ve vyhodnocení vektorové mapy vznikají občasné chyby, 

které jsou způsobeny odlesky, stíny a překrýváním částic. Je třeba vybrat co možná 

nejmenší rozměr měřicího prostoru, abychom tyto chyby ovlivňující průměrovaný 

výsledek omezili. U validace byla určena vždy tři místa na začátku vyprazdňování, v jeho 

průběhu a na konci vyprazdňování (obr. 9.13). Z jedné nastavené rychlosti pásu byly 

vygenerovány tři rychlosti částic v čase, které byly dále srovnány se simulací, kde tyto 

měřicí oblasti byly nastaveny do stejného místa dle rastru. Nutností je také provést v 

simulaci úplně stejný experiment jako ve fyzikálním experimentu.  Do metody DEM byl 

importován 3D model validačního zařízení a vloženy mechanicko-fyzikální parametry 

zařízení a dopravovaných černých kalibračních kuliček. Dále bylo v importovaném modelu 

vygenerováno do korečku pomocí generační plochy umístěné ve spodní části nad 

korečkem 150 g tohoto materiálu. Následně byl proveden výpočet při 17 rychlostech (tab. 

8.1). Nastavený simulační výpočet jedné rychlosti i s vyhodnocením trvá v tomto případě 

zhruba 1 - 2 hodiny. Ovšem import zařízení do metody DEM, výpočty a naprogramování 

všech parametrů a rychlostí vychází na týdenní práci.  U vypočtených dat v simulaci byl 

nastaven stejný formát a měřítko výstupu jako u reálné metody. Pokud je takto vše 

nachystáno, je to ideální a snímky se dají mezi sebou porovnávat i překryvem.  
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Obr. 9.13 Měřené oblasti pro zjištění rychlostí částic při vyprazdňování korečku 

 

9.6 Validace – výsledky měření 
 

        Jak u reálného měření, tak i u simulace bylo u každé rychlosti natočeno a spočteno 

kolem 3000 snímků. Z těch bylo do přílohy pro každou rychlost vybráno 20 snímků při 

natočení korečku 30 - 220° s krokem 10°. V reálném měření jsou v příloze uváděny 

výsledky dva. První je pozastavený záběr dynamického toku v určitém úhlu a druhý 

vypočtené vektorové pole tohoto toku. Je to z důvodu odlišné metody vykreslení výpočtu. 

U reálné metody totiž nedochází při zobrazení barevného spektra rychlostí k obarvení 

samotných částic, jako u metody DEM. Obarveno je prostředí, v kterém se částice 

nacházejí. Barevné pole pak překrývá částice a ty nejsou zcela zřetelné pro vyhodnocení 

přesné polohy vrhové paraboly. Formát výsledku vypočteného a natočeného pohybu při 

jedné rychlosti je zobrazen na obr. 9.14 - 9.16. Všechny výsledky validace jsou umístěny 

v druhé příloze disertační práce a obrázky ve vysokém rozlišení jednotlivých natočení 

korečku jsou umístěny na DVD. 

Měřená oblast 1 

Měřená oblast 2 

Měřená oblast 3 
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Obr. 9.14 Výsledek reálného dynamického toku při rychlosti pásu 0,39 m·s-1 
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Obr. 9.15 Výsledek spočteného rychlostního pole při rychlosti pásu 0,39 m·s-1 
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Obr. 9.16 Výsledek výpočtu simulace při rychlosti pásu 0,39 m·s-1 
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        Tyto výsledky byly mezi sebou následně geometricky a rychlostně porovnávány (obr. 

9.17 a 9.18). Z těchto obrázků už lze pouhým okem zjistit, jestli je simulace věrohodná a 

odpovídá skutečnosti. Výběry validačních výsledků jsou uvedeny na obr. 9.19 - 9.33. 

 

           

Obr. 9.17 Validace reality se simulací dle geometrických parametrů vrhových parabol 

           

Obr. 9.18 Validace reality se simulací dle barevného spektra rychlostního pole částic 

Validace úhlu vrhu sypkého 
materiálu při stejném 

natočení korečku  

Validace vrhové délky 
sypkého materiálu při 

stejném natočení korečku  

Validace barevného 
spektra rychlostí  

Validace vrhového rozptylu 
sypkého materiálu při 

stejném natočení korečku  
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Obr. 9.19 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.39 m·s-1, natočení korečku 130° 

 

Obr. 9.20 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.39 m·s-1, natočení korečku 140° 

 

Obr. 9.21 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.39 m·s-1, natočení korečku 150° 
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Obr. 9.22 Graf rychlosti částic na počátku vyprazdňování - rychlost pásu 0,39 m·s-1 

 

Obr. 9.23 Graf rychlosti částic v průběhu vyprazdňování - rychlost pásu 0,39 m·s-1 

 

Obr. 9.24 Graf rychlosti částic v závěru vyprazdňování - rychlost pásu 0,39 m·s-1 
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Obr. 9.25 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.59 m·s-1, natočení korečku 150° 

 

Obr. 9.26 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.59 m·s-1, natočení korečku 160° 

 

Obr. 9.27 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.59 m·s-1, natočení korečku 170° 
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Obr. 9.28 Graf rychlosti částic na počátku vyprazdňování - rychlost pásu 0,59 m·s-1 

 

Obr. 9.29 Graf rychlosti částic v průběhu vyprazdňování - rychlost pásu 0,59 m·s-1 

 

Obr. 9.30 Graf rychlosti částic v závěru vyprazdňování - rychlost pásu 0,59 m·s-1 
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Obr. 9.31 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.79 m·s-1, natočení korečku 170° 

 

Obr. 9.32 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.79 m·s-1, natočení korečku 180° 

 

Obr. 9.33 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.79 m·s-1, natočení korečku 190° 
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Obr. 9.34 Graf rychlosti částic na počátku vyprazdňování - rychlost pásu 0,79 m·s-1 

 

Obr. 9.35 Graf rychlosti částic v průběhu vyprazdňování - rychlost pásu 0,79 m·s-1 

 

Obr. 9.36 Graf rychlosti částic v závěru vyprazdňování - rychlost pásu 0,79 m·s-1 
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Obr. 9.37 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 1.19 m·s-1, natočení korečku 180° 

 

 

Obr. 9.38 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 1.19 m·s-1, natočení korečku 190° 

 

 

Obr. 9.39 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 1.19 m·s-1, natočení korečku 200° 
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Obr. 9.40 Graf rychlosti částic na počátku vyprazdňování - rychlost pásu 1,19 m·s-1  

 

Obr. 9.41 Graf rychlosti částic v průběhu vyprazdňování - rychlost pásu 1,19 m·s-1 

 

Obr. 9.42 Graf rychlosti částic v závěru vyprazdňování - rychlost pásu 1,19 m·s-1 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2,4 2,45 2,5 2,55

ry
ch

lo
st

 č
ás

ti
c 

v č
[m

·s
-1

]

čas t [s]

DEM DATA

PIV DATA

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2,4 2,45 2,5 2,55

ry
ch

lo
st

 č
ás

ti
c 

v č
[m

·s
-1

]

čas t [s]

DEM DATA

PIV DATA

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2,4 2,45 2,5 2,55

ry
ch

lo
st

 č
ás

ti
c 

v č
[m

·s
-1

]

čas t [s]

DEM DATA

PIV DATA



103 
 

 

Obr. 9.43 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 1.58 m·s-1, natočení korečku 180° 

 

 

Obr. 9.44 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 1.58 m·s-1, natočení korečku 190° 

 

 

Obr. 9.45 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 1.58 m·s-1, natočení korečku 200° 
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Obr. 9.46 Graf rychlosti částic na počátku vyprazdňování - rychlost pásu 1,58 m·s-1 

 

Obr. 9.47 Graf rychlosti částic v průběhu vyprazdňování - rychlost pásu 1,58 m·s-1 

 

Obr. 9.48 Graf rychlosti částic v závěru vyprazdňování - rychlost pásu 1,58 m·s-1 
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10. Optimalizace procesu nabírání sypké hmoty do korečku a 
současného vysypávání sypké hmoty z korečkového elevátoru 

 

Jak už bylo uvedeno v úvodu práce, je několik možností, jak optimalizovat nabírání a 

vyprazdňování korečkového elevátoru. Změna dopravní rychlosti je tím nejlépe 

aplikovatelným způsobem, jak zlepšit chod dopravního zařízení a v dnešní době už bývá 

většina těchto dopravníků z tohoto důvodu vybavena frekvenčním měničem. Pořád ale 

chybí charakteristika optimálního nastavení rychlosti elevátoru. Ta se u různých konstrukcí 

korečkových elevátorů liší. Máme ale možnost jednotlivá zařízení testovat a zjistit, jaký 

vliv má rychlost na způsob náběru a vyprazdňování sypkého materiálů. Zjištěné údaje nám 

samozřejmě ovlivňují i geometrické nastavení zařízení a konstrukční řešení stroje. Proto 

byla rychlostní optimalizace využita při plnění všech cílů.  

 

10.1 Optimalizace vyprazdňování korečku    
 

Pro tuto optimalizaci byly použity předešlé naměřené výsledky, pomocí kterých byla 

provedena validace metody DEM. Ve spodní části zařízení byl kalibrační koreček plněn 

množstvím 150 g materiálu a následně byl vyprazdňován při 17 rychlostech v rozmezí 0,39 

- 1,97 m·s-1 dle tab. 8.1. Bylo tak možné prozkoumat na validačním zařízení všechny druhy 

vyprazdňování: gravitační, smíšené i odstředivé. Dále byly při této optimalizaci snímány 

všechny naměřené materiály uvedené v úvodu z důvodu porovnání, jak se liší výstupní 

tokové charakteristiky ve srovnání s kulovými kalibračními částicemi. Použití kulových 

zrn pro prvotní prozkoumání toku a validaci metody DEM budí v praxi nedůvěru, a proto 

jsou v práci uvedeny i tyto srovnávací výsledky.  Na obr. 10.1 - 10.6 je znázorněno 

porovnání gravitačního vyprazdňování při rychlosti 0,39 m·s-1. Smíšené vyprazdňování je 

dále zobrazeno na obr. 10.7 - 10.12. Poslední způsob, odstředivé vyprazdňování, je 

v detailu zobrazeno na obr. 10.13 - 10.18. Z tohoto srovnání je zřejmé, že je možné použít 

kuličky pro předběžné stanovení toku materiálu v dopravním zařízení. Ukazuje se, že 

kulové částice o ø6mm májí podobný průběh vyprazdňování jako částice jiných tvarů, 

ovšem jen při stejných podmínkách prostředí a podobných velikostech (zhruba 6 mm ±  4 

mm). Pokud je velikost částic řádově menší, například cukr, je vidět, že se již tok liší jak 

rozptylem materiálu, tak i úhlem vrhu. Všechny tyto výsledky je možno podrobně sledovat 

v příloze dizertační práce č. 2, kde je výsyp zobrazen při 20 úhlových natočeních od 30° do 

220°. Pro detailní analýzu možné použít neořezané snímky uložené na DVD. 
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Obr. 10.1 Gravitační vyprazdňování – rychlost pásu 0.39 m·s-1, množství materiálu 150 g, 

  

Obr. 10.2 Gravitační vyprazdňování - rychlost pásu 0.39 m·s-1, množství materiálu 150 g  

 

Obr. 10.3 Gravitační vyprazdňování – rychlost pásu 0.39 m·s-1, množství materiálu 150 g  

airsoft. kuličky žluté pelety hnědé pelety 

velké fazole střední fazole malé fazole 

sója čočka ječné kroupy 



107 
 

 

Obr. 10.4 Gravitační vyprazdňování – rychlost pásu 0.39 m·s-1, množství materiálu 150 g  

 

Obr. 10.5 Gravitační vyprazdňování – rychlost pásu 0.39 m·s-1, množství materiálu 150 g 

 

Obr. 10.6 Gravitační vyprazdňování – rychlost pásu 0.39 m·s-1, množství materiálu 150 g 

rýže proso cukr krystal 

sůl zirblast micro beads 

glass F36 steel grid GH50 
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Obr. 10.7 Smíšené vyprazdňování – rychlost pásu 0.79 m·s-1, množství materiálu 150 g 

 

Obr. 10.8 Smíšené vyprazdňování – rychlost pásu 0.79 m·s-1, množství materiálu 150 g 

 

Obr. 10.9 Smíšené vyprazdňování – rychlost pásu 0.79 m·s-1, množství materiálu 150 g 

airsoft. kuličky žluté pelety hnědé pelety 

velké fazole střední fazole malé fazole 

sója čočka ječné kroupy 
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Obr. 10.10 Smíšené vyprazdňování – rychlost pásu 0.79 m·s-1, množství materiálu 150 g 

 

Obr. 10.11 Smíšené vyprazdňování – rychlost pásu 0.79 m·s-1, množství materiálu 150 g 

  

Obr. 10.12 Smíšené vyprazdňování – rychlost pásu 0.79 m·s-1, množství materiálu 150 g 

 

glass F36 steel grid GH50 

rýže proso cukr krystal 

sůl zirblast micro beads 
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Obr. 10.13 Odstředivé vyprazdňování – rychlost pásu 1.58 m·s-1, množství materiálu 150 g 

 

 

Obr. 10.14 Odstředivé vyprazdňování – rychlost pásu 1.58 m·s-1, množství materiálu 150 g 

 

 

Obr. 10.15 Odstředivé vyprazdňování – rychlost pásu 1.58 m·s-1, množství materiálu 150 g  

airsoft. kuličky žluté pelety hnědé pelety 

velké fazole střední fazole malé fazole 

sója čočka ječné kroupy 
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Obr. 10.16 Odstředivé vyprazdňování – rychlost pásu 1.58 m·s-1, množství materiálu 150 g  

 

 

Obr. 10.17 Odstředivé vyprazdňování – rychlost pásu 1.58 m·s-1, množství materiálu 150 g 

 

 

Obr. 10.18 Odstředivé vyprazdňování – rychlost pásu 1.58 m·s-1, množství materiálu 150 g 

rýže proso cukr krystal 

sůl zirblast micro beads 

glass F36 steel grid GH50 
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        Z pořízených snímků lze zjistit mnoho údajů a výsledků, ale v rámci optimalizaci byla 

nejdříve sledována rychlost výstupu z korečkového elevátoru (obr. 10.20 - 10.28). Na 

obrázcích lze vidět, že materiál je v hlavě elevátoru urychlován z důvodu přechodu 

z translačního pohybu do rotačního. V prostoru korečku jsou tedy rozdílné rychlosti a ty se 

liší v závislosti na poloměru dráhy, po které se částice pohybují (obr. 10.19). Dle této 

závislosti mají částice při výstupu z korečku vyšší rychlost, než kterou se pohybuje tažný 

element. Zajímavá není jen velikost rychlosti, ale i informace jak tyto rychlosti v průběhu 

otáčení mění své rychlostní pole.  

 

Výpočet jednotlivých rychlostí při rychlosti pásu 0,79 m·s-1: 

[ ]1−= s
r

v
ω                                                                                                                   (10.1) 

132,6
125,0

79,0 −== sω                                                                                                    (10.2) 

 

Rychlost materiálu na poloměru otáčení 0,14 m při smíšeném vyprazdňování: 

 

[ ]1−⋅⋅= smrvm ω                                                                                                        (10.3) 

188,014,032,6 −⋅=⋅= smvm                                                                                         (10.4) 

        

 

Obr. 10.19: Barevné spektrum rozdílných rychlostí materiálu v závislosti na poloměru 

otáčení, rychlost 0,79 m·s-1 , natočení 90° 

Poloměr otáčení 0,125 m 
rychlost pásu 0,79 m·s-1 

Poloměr otáčení 0,14 m 
rychlost materiálu 0,88 m·s-1 

Poloměr otáčení 0,16 m 
rychlost materiálu 1,01 m·s-1 

Poloměr otáčení 0,18 m 
rychlost materiálu 1,14 m·s-1 

Poloměr otáčení 0,2 m 
rychlost materiálu 1,26 m·s-1 
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Obr. 10.20 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 0,39 m·s-1 

 

 

Obr. 10.21 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 0,39 m·s-1 

 

   

Obr. 10.22 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 0,39 m·s-1 
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Obr. 10.23 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 0,79 m·s-1 

 

    

Obr. 10.24 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 0,79 m·s-1 

 

   

Obr. 10.25 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 0,79 m·s-1 
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Obr. 10.26 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 1,58 m·s-1 

 

 

Obr. 10.27 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 1,58 m·s-1 

 

 

Obr. 10.28 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 1,58 m·s-1 
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        Dále byla ze 17 různých rychlostí a tvarů tokových profilů zjištěna hranice mezi 

jednotlivými druhy vyprazdňování.  

 

Hranice vyprazdňování: 

Gravitační vyprazdňování probíhá v rozmezí 0,39 - 0,69 m·s-1 

Smíšené vyprazdňování probíhá při rychlosti 0,79 m·s-1 

Odstředivé vyprazdňování probíhá v rozmezí 0,89 - 1,97 m·s-1 

 

        Zajímavým parametrem zjištěným z pořízených snímků je i úhel počátku a úhel konce 

vyprazdňování korečku při naplnění kalibračního korečku množstvím 150 g materiálu. 

Z grafu (obr. 10.29) je vidět, že se úhel počátku vyprazdňování zvyšuje až do rychlosti 

0,87 m·s-1. Pak úhel vyprazdňování opět klesá. Z grafu je také zřejmé, že nejkratší čas pro 

vyprázdnění korečku je při rychlosti 0,8 až 0,9 m·s-1. Z důvodu snížení ztrát je důležité, 

aby počátek vyprazdňování byl co nejpozději, a to pro zabránění spadu materiálu do 

pracovní větve. Naopak konec vyprazdňování nesmí být příliš pozdě, aby materiál nepadal 

do vratné větve elevátoru.  To vše je z výsledků dobře čitelné a dle těchto zjištění je možno 

správně navrhnout jak rychlost, tak i geometrii výsypky elevátoru.  

 

 

Obr. 10.29 Graf úhlu počátku a konce vyprazdňování korečku v závislosti na rychlosti 
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Obr. 10.30 Graf dopraveného množství materiálu v závislosti na rychlosti korečku při 

hrabacím plnění 
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Obr. 10.31 Čelní pohled vyprazdňování korečkového elevátoru 0,39 m·s-1 

       

Obr. 10.32 Čelní pohled vyprazdňování korečkového elevátoru 0,79 m·s-1 

        

Obr. 10.33 Čelní pohled vyprazdňování korečkového elevátoru 1,58 m·s-1 
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Obr. 10.34 Gravitační vyprazdňování při 50%, 75% a 100% zaplnění korečku, rychlost 

pásu 0,39 m·s-1 

   

Obr. 10.35 Smíšené vyprazdňování při 50%, 75% a 100% zaplnění korečku, rychlost pásu 
0,79 m·s-1 

   

Obr. 10.36 Odstředivé vyprazdňování při 50%, 75% a 100% zaplnění korečku, rychlost 
pásu 1,58 m·s-1 
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Obr. 10.37 Gravitační vyprazdňování tří druhů korečků při plnění 150 g, rychlost pásu   

0,39 m·s-1 

 
Obr. 10.38 Smíšené vyprazdňování tří druhů korečků při plnění 150 g, rychlost pásu      

0,79 m·s-1 

Obr. 10.39 Odstředivé vyprazdňování tří druhů korečků při plnění 150 g, rychlost pásu 
1,58 m·s-1 
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10.2 Optimalizace plnění korečku    
 

        Pro řešení druhé části cíle bylo nutné pro optimalizaci náběru zaplnit patu elevátoru 

materiálem. Vše probíhalo s kulovými částicemi velikosti 6 mm. Množství pro zaplnění 

bylo voleno dvojí 5 000 částic (1 kg materiálu) a 10 000 částic (2 kg materiálu). Opět bylo 

zařízení testováno při 17 rychlostech v rozmezí  0,39 - 1,97 m·s-1. 

   

 

Obr. 10.40 Zaplnění paty elevátoru kulovými částicemi (10 000 částic/2 kg) 

 

        Toto měření bylo v rámci zjištění rychlostních polí a posuvů prováděno pouze 

v simulaci s návazností na validovaná data. Na obr. 10.41 - 10.49 je znázorněna simulace 

hrabacího způsobu při třech rychlostech. Tyto rychlosti jsou u korečkového elevátoru 

specifické pro gravitační, smíšený a odstředivý způsob vyprazdňování. Při srovnání těchto 

rychlostních polí je v prvotní fázi hrabání dynamika posuvu a tvorby pole stejná, pouze 

rychlosti rychlostních polí se zvyšováním rychlosti pásu také stoupají. Zajímavá je část 

procesu, kdy koreček vybíhá z hrabací oblasti paty elevátoru. V této části procesu dochází 

ke změnám toku materiálu, které ovlivňují nabrané množství (obr. 10.50 - 10.52). Zatímco 

při rychlosti 0,39 m·s-1 je již materiál v korečku ustálený, při rychlosti 1,58 m·s-1 se 

materiál snaží z korečku uniknout ve směru odstředivé síly a tím vznikají ztráty propadem 

zpět do šachty a hlavy elevátoru. Tyto jevy se dále dají využít pro návrh plochy vstupního 

prostoru korečku k omezení ztrát. U fyzikálního experimentu pak bylo měřeno reálné 

dopravené množství materiálu ve výsypce, které je zobrazeno v grafu (obr. 10.30).     
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Obr. 10.41 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 0,39 m·s-1, natočení 240° 

 

Obr. 10.42 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 0,39 m·s-1, natočení 270° 

 

Obr. 10.43 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 0,39 m·s-1, natočení 300° 
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Obr. 10.44 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 0,79 m·s-1, natočení 240° 

 

Obr. 10.45 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 0,79 m·s-1, natočení 270° 

 

Obr. 10.46 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 0,79 m·s-1, natočení 300° 
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Obr. 10.47 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 1,58 m·s-1, natočení 240° 

 

Obr. 10.48 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 1,58 m·s-1, natočení 270° 

 

Obr. 10.49 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 1,58 m·s-1, natočení 300° 
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Obr. 10.50 Detail vyhodnocení rychlostního pole částic s hrabací rychlostí pásu 0,39 m·s-1 

         

Obr. 10.51 Detail vyhodnocení rychlostního pole částic s hrabací rychlostí pásu 0,79 m·s-1 

         

Obr. 10.52 Detail vyhodnocení rychlostního pole částic s hrabací rychlostí pásu 1,58 m·s-1 
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Obr. 10.53: Graf hrabací síly působící na koreček - rychlost pásu 0,39 m·s-1 

 

Obr. 10.54: Graf hrabací síly působící na koreček - rychlost pásu 0,79 m·s-1

 

Obr. 10.55: Graf hrabací síly působící na koreček - rychlost pásu 1,58 m·s-1 
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Obr. 10.56 Detail rychlostního pole násypného plnění – rychlost pásu 0.39 m·s-1 

   

Obr. 10.57 Detail rychlostního pole násypného plnění – rychlost pásu 0.39 m·s-1 

 

Obr. 10.58 Graf násypné síly působící na koreček - rychlost pásu 0,39 m·s-1 
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Obr. 10.59 Detail rychlostního pole násypného plnění – rychlost pásu 0.79 m·s-1 

   

Obr. 10.60 Detail rychlostního pole násypného plnění – rychlost pásu 0.79 m·s-1 

 

Obr. 10.61 Graf násypné síly působící na koreček - rychlost pásu 0,79 m·s-1 
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Obr. 10.62 Detail rychlostního pole násypného plnění – rychlost pásu 1.58 m·s-1 

   

Obr. 10.63 Detail rychlostního pole násypného plnění – rychlost pásu 1.58 m·s-1 

 

Obr. 10.64 Graf násypné síly působící na koreček - rychlost pásu 1,58 m·s-1 
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Obr. 10.65 Násypné plnění, rychlost 0,39 m·s-1, cirkulace do násypky, plnění 25 000 částic 

       

Obr. 10.66 Násypné plnění, rychlost 0,79 m·s-1, cirkulace do násypky, plnění 25 000 částic

       

Obr. 10.67 Násypné plnění, rychlost 1,58 m·s-1, cirkulace do násypky, plnění 25 000 částic    



131 
 

11. Optimalizace procesu nabírání sypké hmoty do korečku z 
hlediska minimalizace pohybových odporů a rázů 

 

        V metodě DEM lze také vyhodnotit kontaktní síly, kterými působí dopravovaný 

materiál na plochy korečku, nebo i jiných částí korečkového elevátoru. Proběhl tedy 

experiment, při kterém byla v simulaci pata elevátoru naplněna 10 000 kalibračními 

částicemi. Následně byly provedeny hrabací náběry při různých rychlostech elevátoru dle 

tab. 8.1. Tyto síly byly následně vyhodnoceny do grafu v závislosti na čase. Pro 

přehlednost jsou v grafech uvedeny jen tři rychlosti, při kterých probíhal náběr materiálu 

do korečku. Hrabací způsob je uveden v grafu na obr. 11.1 a násypný způsob v grafu na 

obr. 11.2.  

 

 

Obr. 11.1 Průběh hrabacích sil v závislosti na čase při třech různých rychlostech elevátoru 

 

        U hrabacího způsobu můžeme vidět, že hrabací síla při rychlosti 0,39 m·s-1 je 6x 

menší než při rychlosti hrabání 1,58 m·s-1. Po přepočtu těchto hodnot na potřebný hrabací 

příkon zjistíme, že při rychlosti 0,39 m·s-1 potřebujeme celkový odpor na dopravníku 

navýšit jen o 6 W. Při rychlosti 1,58 m·s-1 je to již 143 W, což je 23,8x více.  

Z tohoto důvodu se hrabací způsob nehodí pro velké rychlosti, jelikož je při těchto 

rychlostech velice energeticky náročný a abrazivně agresivní.   
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Obr. 11.2 Průběh násypných sil v závislosti na čase při třech různých rychlostech elevátoru 

 
Obr. 11.3 Srovnání průběhu hrabacích a násypných sil v závislosti na čase při třech 

různých rychlostech.  

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5

ná
sy

pn
á 

sí
la

 F
N

A
[N

]

čas t [s]

0.39 m/s

0.79 m/s

1.58 m/s

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3

sí
la

 F
H

R
A
,F

N
A

[N
]

čas t [s]

násypná síla, v=0,39m/s

násypná síla, v=0,79m/s

násypná síla, v=1,58m/s

hrabací síla, v= 0,39m/s

hrabací síla, v=0,79m/s

hrabací síla, v=1,58m/s

0.39 m·s-1 

0.79 m·s-1 

1.58 m·s-1 

násypná síla, v = 0.39 m·s-1 

násypná síla, v = 0.79 m·s-1 

násypná síla, v = 1.58 m·s-1 

hrabací síla, v = 0.39 m·s-1 

hrabací síla, v = 0.79 m·s-1 

hrabací síla, v = 1.58 m·s-1 



133 
 

12. Optimalizace procesu nabírání sypké hmoty do korečku z 
hlediska minimalizace abrazivního a destrukčního působení 
hrany korečku na dopravovanou hmotu 

 

        Když potřebujeme zařízení provozovat s co nejnižšími náklady, musíme brát zřetel na 

dobu životnosti jednotlivých komponentů stroje. Samozřejmě nic nevydrží věčně, ale je 

potřeba využít vědeckých poznatků a měření k tomu, abychom byli schopni tuto dobu 

nastavovat dle příslušných servisních plánů. Většinou výrobci při špatné životnosti 

součástí svádějí vinu na druh a pevnost materiálu, ovšem není to jediná možnost, jak 

životnost zvýšit. Například tvar a sklon korečku také ovlivňuje, jak dlouho nám tento 

element v procesu dopravy vydrží. Na každém zařízení se v provozu časem ukáže, které 

díly a proč musíme měnit, ale při zkoumání a návrhu zařízení je třeba tento degradační 

proces urychlit. V této práci je abraze reálně zkoumána pomocí vícevrstvých nástřiků 

korečků (obr. 12.1), a to z důvodu rychlejšího opotřebení tenké vrstvy barvy, než 

samotného materiálu korečku. V krátkém časovém horizontu tak vidíme opotřebení 

v různých barevných hloubkách tak, jak je tomu např. v deformačních analýzách metody 

konečných prvků FEM (obr. 12.2). Pak lze z vybroušených barevných ploch a simulačního 

výstupu rychlostního pole lépe navrhnout tento prvek a např. vyztužit, nebo zesílit 

degradovaná místa.   

 

 

 

Obr. 12.1 Nástřik jednotlivých vrstev 

 



134 
 

 

Obr. 12.2 Barevné zobrazení deformace korečku v programu ANSYS 

 

        Experiment pro zjištění abraze probíhal na validačním zařízení v cirkulačním módu. 

Výsypka byla propojena s hrabací násypkou vratnou větví.  Pata elevátoru byla zaplněna 

silně abrazivním materiálem, v tomto případě ocelovou drtí Steel Grit GH50. Při měření 

byla na zařízení nastavena maximální používaná rychlost 1,97 m·s-1. uvedená v tab. 8.1. 

Koreček pokrytý třemi barevnými vrstvami byl  zatěžován v procesu nabírání hrabacím 

způsobem. Doba zatěžování byla zvolena dle předešlých zkušeností 10 minut.  

 

 

Obr. 12.3 Zobrazení korečku ve validačním zařízení po 10minutovém chodu  
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        Fyzikální měření proběhlo pro tři druhy korečku. Koreček plastový Grabelt, ocelový 

hluboký a ocelový lisovaný nízký. Výsledek abrazivního experimentu je zobrazen na obr. 

12.4 - 12.6. Jde vidět, že nejvíce je na tomto elementu namáhána přední hrana korečku a 

čelní vnitřní plocha. Z fotografií je také zřetelné, že ostatní plochy jsou v neporušeném 

stavu. Spektrum barev ukazuje oblast a dle barevnosti i velikost opotřebení. Všeobecně je 

známé, že s přibývající rychlostí se zvyšuje míra opotřebení. Ovšem až ze simulace DEM 

máme možnost zrychleně zjistit, v kterém místě opotřebení vzniká, což je velkou výhodou 

při optimalizaci tohoto elementu nebo celého zařízení.  

 

 

 

Obr. 12.4 Barevné pole opotřebení na hlubokém plastovém korečku 

 

  

Obr. 12.5 Barevné pole opotřebení na ocelovém hlubokém korečku 
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Obr. 12.6 Barevné pole opotřebení na ocelovém korečku 

 

        S reálnými pokusy se dá samozřejmě dále experimentovat, abychom podrobněji a 

přesněji zachytili míru opotřebení těchto elementů. Například tloušťkou vrstvy nástřiku, 

nebo počtem barevných vrstev se dá měření zdokonalit. V tomto případě je další 

zpřesňování prováděno jen v počítači. V DEM simulaci je pozorováno přeskupování 

rychlostního pole při hrabání, a tam kde je sledován třecí kontakt mezi částicemi a plochou 

korečku při největší rychlosti, je definována riziková oblast opotřebení. V dnešní době je 

již k dispozici software, který je schopen vykreslit v simulaci opotřebení součásti zatížené 

dynamickým tokem materiálu. Ten ovšem nebyl k dispozici, a proto byl tento cíl řešen 

pomocí vyhodnocení rychlostního pole s fyzikálním ověřením. 

 

 

Obr. 12.7 Barevné pole opotřebení na středně hlubokém ocelovém korečku 



137 
 

        V průběhu tvorby disertační práce byl ověřován pomocí simulační metody i reálný, 

plně funkční korečkový elevátor firmy Wista. V rámci tvorby mobilního řešení otryskávací 

stanice bylo toto zařízení, znázorněné na obr. 12.8, dodavatelskou firmou geometricky a 

výškově upraveno, aby se vešlo do ISO kontejneru. Jelikož byly provedeny větší 

konstrukční zásahy z důvodu výškového omezení, vznikl požadavek na kontrolu 

dynamického toku a funkce inovovaného zařízení. 3D model zaslaný firmou byl převeden 

do příslušného formátu. Dále byl naprogramován pohyb korečků dle tabulky rychlostí (tab. 

8.1) a následně byly vypočteny simulace dynamického toku abraziva jak při plnění, tak při 

vyprazdňování stroje. Vektorová pole rychlostí při hrabacím způsobu byla aplikována i pro 

zjištění rizikových míst s nejvyšším opotřebením. Na obr. 12.9 je zobrazení oblasti 

s největším opotřebením. Při tomto vyhodnocení již fotografie vektorového pole nestačí a 

je třeba sledovat animaci. Pak lze snadno definovat oblast, kde částice vykonávají třecí 

abrazivní posuv při největší rychlosti. 

 

 
Obr. 12.8 Korečkový elevátor pro dopravu abraziva fa Wista 
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Obr. 12.9 Barevné pole rychlostí s vyznačením oblasti opotřebení korečku při hrabání 

 

        Tento korečkový elevátor je zajímavý v tom, že má dvě spřažené dopravní větve. Pro 

dopravu netříděného abraziva slouží první větev a tříděného abraziva druhá větev (obr 

12.11). Pro přesnější analýzu byl tvar částic v simulaci modelován dle nejvíce se 

vyskytujícího tvaru náhodně vybraného zrna abraziva.  

 

               

 

 

 

 

 

Obr. 12.10 Vymodelované tvary zrn materiálu Steel grit GH 50 ve dvou velikostech 

oblast, kde dochází 
k maximálnímu 

abrazivnímu posuvu 
materiálu při 

největší rychlosti 

délka, na které 
dochází k max. 

posuvu materiálu 
při nabírání 

oblast, kde dochází 
k minimálnímu 

abrazivnímu 
posuvu materiálu  

fyzikální 
ověření 
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        Střední velikost částic je v celkové granulometrii 684,39 μm (tab. 12.1). Bohužel 

v této velikosti není stolní PC schopné provést výpočet v rozumném čase. Proto bylo 

přistoupeno k řešení využít tvar zrna dle zástupce zrna abraziva, ale velikost částic byla 

zvětšena na možné výpočetní parametry PC stanice. Velikost zrna první směsi byla volena 

Š 5 mm x V 5 mm x L 8 mm a velikost zrna druhé směsi Š 10 mm x V 10 mm x L 14 mm. 

Pro prvotní předběžné zjištění chování toku směsi je tato velikost zrn materiálu dostačující. 

Pro detailní analýzu je třeba vytipovat problémová místa a následně provést simulační 

výpočet se skutečnou velikostí částice. Výsledky jsou zobrazeny na obr. 12.12 – 12.29.   

 

Tab. 12.1 Výstupní hodnoty materiálu Steel grit GH 50 měřené na granulometru Cilas 

 

 

 

Obr. 12.11 Simulační výpočet hrabacího plnění korečků ve dvou dopravních větvích 
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Obr. 12.12 Hrabací plnění, zrno 10 x 10 x 14 mm, rychlost 0,39 m·s-1, úhel natočení 250° 

 

Obr. 12.13 Hrabací plnění, zrno 10 x 10 x 14 mm, rychlost 0,39 m·s-1, úhel natočení 270° 

  

Obr. 12.14 Hrabací plnění, zrno 10 x 10 x 14 mm, rychlost 0,39 m·s-1, úhel natočení 290° 
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Obr. 12.15 Hrabací plnění, zrno 5 x 5 x 8 mm, rychlost 0,39 m·s-1, úhel natočení 250° 

 

Obr. 12.16 Hrabací plnění, zrno 5 x 5 x 8 mm, rychlost 0,39 m·s-1, úhel natočení 270° 

 

Obr. 12.17 Hrabací plnění, zrno 5 x 5 x 8 mm, rychlost 0,39 m·s-1, úhel natočení 290° 
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Obr. 12.18 Hrabací plnění, zrno 10 x 10 x 14 mm, rychlost 0,79 m·s-1, úhel natočení 250° 

 

Obr. 12.19 Hrabací plnění, zrno 10 x 10 x 14 mm, rychlost 0,79 m·s-1, úhel natočení 270° 

 

Obr. 12.20 Hrabací plnění, zrno 10 x 10 x 14 mm, rychlost 0,79 m·s-1, úhel natočení 290° 
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Obr. 12.21 Hrabací plnění, zrno 5 x 5 x 8 mm, rychlost 0,79 m·s-1, úhel natočení 250° 

 

Obr. 12.22 Hrabací plnění, zrno 5 x 5 x 8 mm, rychlost 0,79 m·s-1, úhel natočení 270° 

 

Obr. 12.23 Hrabací plnění, zrno 5 x 5 x 8 mm, rychlost 0,79 m·s-1, úhel natočení 290° 
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Obr. 12.24 Hrabací plnění, zrno 10 x 10 x 14 mm, rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 250° 

 

Obr. 12.25 Hrabací plnění, zrno 10 x 10 x 14 mm, rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 270° 

 

Obr. 12.26 Hrabací plnění, zrno 10 x 10 x 14 mm, rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 290° 
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Obr. 12.27 Hrabací plnění, zrno 5 x 5 x 8 mm, rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 250° 

 

Obr. 12.28 Hrabací plnění, zrno 5 x 5 x 8 mm, rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 270° 

 

Obr. 12.29 Hrabací plnění, zrno 5 x 5 x 8 mm, rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 290° 
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        Výše uvedené výsledky uvádějí vektorové pole rychlostí při nabírání abraziva do 

korečku. Pro analýzu místa největšího opotřebení byla sledována vypočtená animace 

pohybu náběru. Z této animace lze vysledovat co se v patě elevátoru děje, a místa, která 

budou abrazivně namáhána. Simulační výpočet ukázal, že když dopravujeme větší velikost 

zrna, zvětšuje se i oblast abrazivního působení materiálu při řetězové reakci narážení 

jednotlivých zrn mezi sebou. Na levém obr. 12.30 je vidět, že materiál s menší velikostí 

abrazivně narušuje pouze koreček a krytování paty je chráněno před opotřebením vrstvou 

abrazivního materiálu. Pokud se zrna zvětší, jde vidět z pravého obr. 12.30 zvětšený dosah 

abrazivního posuvu zrn, která narušují abrazivně i kryt stroje. To je ovšem nežádoucí jev, 

jelikož je výměna krytu stroje včetně geometrické optimalizace paty elevátoru finančně 

náročnější než výměna samotných korečků.  

 

 

 

 

Obr. 12.30 Steel Grit - rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 270° 

 

        V rámci kontroly korečkového elevátoru bylo zjištěno, že je pata stroje navržena 

správně. Materiál Steel grit vzhledem k velikosti zrn vytváří ochrannou vrstvu krytování 

stroje a opotřebovává pouze koreček při posunu pásu do rychlosti 0,39 m·s-1. Pro snížení 

hrabacích odporů je vhodné využít v této patě násypný způsob plnění, což je vzhledem 

k výškovému omezení stroje konstrukčně náročné. Pokud se podaří uskutečnit změnu 

plnění korečkového elevátoru z hrabacího na násypný způsob, bude to mít příznivý vliv i 

na zvýšení životnosti korečků.   
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13. Optimalizace procesu vysypávání korečku z hlediska 
dosažení maximálního dopravovaného množství a minimalizace 
propadu materiálu zpět do šachty 

 

        V rámci kontroly hlavy reálného korečkového elevátoru firmy Wista byly vypočtené 

simulační výsledky na tomto zařízení použity i pro řešení posledního cíle. U zařízení bylo 

sledováno při vyprazdňování korečků, zdali nedochází ke ztrátám vlivem  propadu 

materiálu do vratné či pracovní šachty. Opět byl simulačně spočten pohyb materiálu v 

obou šachtách korečkového elevátoru a pro možnost sledování chování rychlostních polí 

uvnitř korečku byly výsledky vyhodnocovány ve svislém řezu vedeném přes korečky. Na 

obr. 13.1 je znázorněn řez přes první šachtu tohoto zařízení zobrazený v 3D pohledu. 

V této šachtě je dopravován opět materiál Steel grit s velikostí zrna Š 5 mm x V 5 mm x L 

8 mm.  Řez,  který je využit pro další vyhodnocení je veden přes druhou šachtu. V této 

šachtě je dopravován materiál Steel grit s velikostí zrna Š 10 mm x V 10 mm x L 14 mm. 

Simulace je opět počítána pro 17 rychlostí od 0,39 m·s-1 do 1,97 m·s-1. Na obr. 13.2 - 13.14 

jsou uvedeny vybrané výsledky pro gravitační, smíšené a odstředivé vyprazdňování.  

 

 

Obr. 13.1 3D pohled na řez hlavou korečkového elevátoru v druhé šachtě  
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Obr. 13.2 Gravitační vyprazdňování korečku rychlost 0,39 m·s-1 

 

Obr. 13.3 Smíšené vyprazdňování korečku rychlost 0,79 m·s-1 

 

Obr. 13.4 Odstředivé vyprazdňování korečku rychlost 1,58 m·s-1 

 

Při provozní rychlosti 
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vyprazdňování zjištěn 
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odchází do vratné 
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Provedena rychlostní 
optimalizace, kdy se 
korečky vyprazdňují 

smíšeně s 50% 
účinností, což je stále 

nedostačující. 

Provedena rychlostní 
optimalizace, kdy se 
korečky vyprazdňují 

odstředivě. Ztráty jsou opět 
velké a navíc dochází 

ke zvýšení opotřebení krytů 
stroje a korečků. 
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Obr. 13.5 Chybné nastavení rozteče, rychlost 0,39 m·s-1 

 

Obr. 13.6 Steel grit - rychlost 0,79 m·s-1, úhel natočení 180° 

 

Obr. 13.7 Steel grit - rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 220° 
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abrazivnímu narušování krytu.  
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        Na vyvíjeném 3D modelu prototypu byla objevena pomocí simulace zásadní chyba, 

která vznikla při snižování výsypky z důvodu umístění typového korečkového elevátoru do 

ISO kontejneru. Kdyby bylo zařízení vyrobeno v této podobě, není schopno dopravovat 

abrazivní materiál. Pokud provedeme optimalizaci rychlosti, zařízení materiál dopravuje, 

ale s velkými ztrátami, a to okolo 50 %. Jelikož je tato optimalizace zvýšením rychlosti 

z důvodu abrazivnosti materiálu nevhodná a málo účinná, je nutné volit další způsob 

optimalizace. Dle vypočtených simulací dynamického toku při rychlosti pásu 0,39 m·s-1 je 

třeba upravit geometrii výsypky, rozteč korečků a změnit další parametry dle obr. 13.8. 

 

 

 

Obr. 13.8 Možnosti geometrické optimalizace navrhovaného prototypu elevátoru 

 

 

Posunutí dopadové desky 
výsypky   

Posunutí středu otáčení 
poháněcího bubnu, nebo 

snížení krytování   

Zmenšení rozteče 
korečků   



151 
 

14. Závěr 
 

        V této disertační práci je popsána inovativní metoda simulačního návrhu a 

optimalizace korečkových elevátorů a všech dalších zařízení fungujících na podobných 

principech. V úvodní části je pojednáno o korečkových elevátorech a dopravních 

procesech na tomto zařízení spolu se způsoby plnění a vyprazdňování zařízení sypkým 

materiálem. Dále práce popisuje rozdíly mezi současným způsobem návrhu elevátoru s 

využitím podpory 3D programů a inovativním simulačním způsobem návrhu elevátoru a 

optimalizace pomocí metody DEM.  

        Hlavním úkolem disertační práce bylo využít metodu DEM při optimalizaci 

korečkových elevátorů a v této souvislosti byly zvoleny i cíle této práce. Optimalizace je 

zaměřena na vstupní a výstupní část zařízení. Nejdříve byla provedena měření 

mechanicko-fyzikálních vlastností zvolených materiálů. Změřené hodnoty sloužily jako 

vstupní hodnoty do simulační metody. Bylo využito zázemí Laboratoře sypkých hmot, 

které je pro tento druh měření dobře vybaveno. Dále bylo navrženo prostředí, ve kterém 

simulace probíhá. V programu Autodesk Inventor vznikl 3D model validačního 

korečkového elevátoru, který byl následně převeden a importován do metody DEM. Aby 

bylo možné ověřit použitelnost a přesnost vypočtených simulačních výsledků, byla dle  3D 

modelu korečkového elevátoru vypracována výkresová dokumentace a zařízení bylo ve 

stejných rozměrech vyrobeno. Poté byla provedena důkladná rychlostní, časová a 

geometrická validace dynamického toku materiálu při vyprazdňování korečkového 

elevátoru při 17 rychlostech pásu od 0,39 do 1,97 m·s-1. Z výsledků bylo zjištěno, že 

geometricky a časově je dynamický tok stejný. Při ověřování rychlosti byly zjištěny 

odchylky výsledků, které jsou s přihlédnutím na geometrickou a časovou validaci 

způsobené odlesky a překryvy částic při vyhodnocení vektorových rychlostních polí u 

vyhodnocení metody PIV. Ze všech těchto výsledků je vidět, že simulační výsledky 

odpovídají výsledkům fyzikálních experimentů a simulace je použitelná pro další 

optimalizaci zařízení. Dále z výsledků vyplývá, že je třeba lépe odstínit a odfiltrovat 

rychlostní výsledky metody PIV pro rychlostní validaci stroje. 

        Při plnění prvního cíle bylo zkoumáno rychlostní pole jak při vyprazdňování, tak při 

nabírání sypkého materiálu do korečku. Dle těchto rychlostních polí a posuvu sypkého 

materiálu lze dále optimalizovat vstupní či výstupní geometrii validačního stroje. Ze 

snímků je zřejmé, že je validační zařízení schopné dopravovat sypkou hmotu při všech 

rychlostech. Následně už zaleží jen na vstupním zadání, s jakým materiálem a při jakých 

podmínkách bude zařízení pracovat. Dle toho pak můžeme z knihovny výsledků vybrat 
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data, která jsou potřebná dle vstupních podmínek pro danou optimalizaci, a docílit tak 

nejvyšší efektivnosti dopravy. Výsledkem tohoto cíle tedy není jen jedna konkrétní 

hodnota, ale objemná knihovna dat, z které lze vygenerovat optimalizaci stroje pro různá 

vstupní zadání, a splnit tak veškeré požadavky při dopravě sypkého materiálu v tomto 

zařízení.   

        Při řešení druhého cíle byly v simulaci počítány silové účinky, které působí na 

geometrii korečku. Ty jsou následně vyneseny do grafu a srovnávány při různých 

rychlostech pásu od 0,39 do 1,97 m·s-1, a to jak pro násypný, tak pro hrabací způsob 

nabírání. Při rychlostech od 0,39 do 0,49 m·s-1  jsou odporové síly u obou způsobů nabírání 

přibližně stejné. Pokud provozujeme zařízení při rychlostech pásu od 0,49 do 1,97 m·s-1 je 

vidět při srovnání působících odporových sil v grafech rozdílnost výsledků a násypný 

způsob plnění je při těchto rychlostech několikanásobně efektivnější. Výsledkem druhého 

cíle jsou tedy simulačně vypočtené výsledky v patě elevátoru, z kterých lze usuzovat, že 

rychlostní optimalizace má na minimalizaci odporů velký vliv. Opět lze dle vstupních 

zadání a požadavků na dopravu vybrat z databanky výsledků údaje, kterými lze 

optimalizovat jak tvar a velikost korečku, tak i geometrii paty elevátoru při různých 

rychlostech pásu a způsobech nabírání materiálů do korečku a tím výrazně zefektivnit 

dopravu materiálu.  

        V třetím cíli byla řešena v závislosti na změně rychlosti optimalizace abrazivního 

vlivu materiálu na koreček a patu elevátoru. Jelikož verze softwaru EDEM neobsahuje 

modul pro zjištění opotřebení součástí, byly pro vyhodnocení využity animace náběru 

materiálu do korečku, na kterých lze pozorovat tvar a pohyb rychlostního pole sypkého 

materiálu. Pomocí pohybu těchto polí lze nalézt oblasti největšího opotřebení korečku a 

také paty elevátoru. Byl navržen reálný test, kdy proběhly experimenty s několikavrstvými 

nástřiky barvy na povrch korečku a zatížením při nejvyšší rychlosti pásu 1,97 m·s-1 pro 

ověření abrazivně napadených oblastí. Opotřebení lze sledovat úbytkem barvy v různých 

barevných hloubkách v namáhaných místech. Výsledkem třetího cíle jsou tedy vypočtená 

rychlostní pole spolu s ověřením na několika typech korečků, v kterých lze pozorovat, že 

nejvíce je abrazivně namáhána přední vnitřní hrana korečku. Dále lze pomocí těchto 

vypočtených a naměřených dat v závislosti na vstupních podmínkách při návrhu dopravy 

zvolit příslušnou optimalizaci korečku nebo paty korečkového elevátoru.  

        Poslední cíl disertační práce byl řešen již na konkrétním korečkovém elevátoru 

využívaném v průmyslu pro dopravu abraziva. Výsledkem jsou vypočtené simulace 

dynamického toku sypkého materiálu na 3D modelu korečkového elevátoru, který je 

geometricky upraven pro použití dopravy abraziva u tryskací linky umístěné do ISO 
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kontejneru. U zařízení byla provedena kontrola paty a hlavy korečkového elevátoru. Bylo 

zjištěno, že pata elevátoru je navržena správně, ale u hlavy elevátoru byla zjištěna závada, 

kdy je materiál při rychlosti posuvu pásu 0,39 m·s-1 vysypáván do vratné větve 

korečkového elevátoru. Postupným zvyšováním rychlosti sice zařízení materiál dopravuje, 

ale s 50 % ztrátami, které jsou způsobeny propadem materiálu do vratné šachty. Proto je 

výsledkem i optimalizace geometrická, která řeší problém propadu materiálu do vratné 

větve korečkového elevátoru. Pomocí postupu, popsaného v disertační práci, je možné 

chybu návrhu zachytit již při vývoji zařízení a bez velkých finančních ztrát provést 

kontrolu a úpravu řešení zařízení ještě před dokončením návrhu, či prototypu stroje.  

        Tímto byly splněny všechny zvolené cíle, které v celkovém pohledu na danou 

problematiku řeší slabiny, které se vyskytují při návrhu tohoto typu zařízení. Metodika 

návrhu a validační zařízení použité v této práci jsou navíc chráněny patentem č.p. 304329 

s názvem „Validační korečkový elevátor pro modelování mechanických procesů a způsob 

modelování mechanických procesů“. 

 

15. Conclusion 
 

        This thesis describes the innovative method of the simulation design, optimization of 

bucket elevators and all other devices operation on similar principles. The first part of the 

thesis deals with bucket elevators and its transport processes together with filing and 

emptying of the bulk material. The thesis also describes the differences between 

contemporary design of the bucket elevator with the support of 3D programs and the 

innovative simulation design of the bucket elevator with the optimization using DEM 

method. 

        The main task of the thesis was to use DEM method in the optimization of bucket 

elevators. In this connection the aims of the thesis has been selected. The optimization 

focuses on the input and output of the device. First of all, the measurement of the 

mechanical and physical properties of the selected materials was made. The measured 

values were used as the input values for the simulation method. The Laboratory of bulk 

material was used for these measurements, because the laboratory has very good 

equipment. Then the environment for the simulation was designed. 3D model of the 

validation bucket elevator, which was converted and imported into DEM method, was 

prepared in Autodesk Inventor program. The drawing documentation was prepared and the 

device was produced in the same dimensions according to the 3D model of the bucket 
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elevator in order to verify the applicability and accuracy of the calculated simulation 

results. Then speed, time and geometric validation of the dynamic flow of the material 

during the emptying of the bucket elevator at 17 speeds of a belt from 0.39 to 1.97 m·s-1 

was carried out in details.  The results show that the dynamic flow is the same in geometry 

and time. During the verification of the speed the deviations in the results were found, 

which are caused by the reflection and overlap of particles with regards to the geometrical 

and time validation in the evaluation of the vector velocity fields with the evaluation of the 

method PIV.  All these results show that the simulation results are consistent with the 

physical experiments and the simulation is applicable for further optimization of the 

device. The results also indicate that it is necessary to filter speed results of PIV method 

better for the speed validation machine. 

        The first aim was to examine the velocity field of the dynamic flow during both 

emptying and picking of bulk materials into the bucket. It is possible to optimize input or 

output geometry of the validation device according to these velocity fields and movements 

of the bulk material. The images of the velocity fields show that the validation device is 

able to transport bulk material at all speeds. Subsequently, it depends on the input 

information regarding the material and conditions in which the device will work. The data 

matching the input conditions for the optimization can be chosen from the library of results 

to achieve the highest efficiency of the transport. The result of this aim is not only one 

specific value but a lot of information from which it is possible to generate the 

optimization of the device for different input assignment to meet all requirements for the 

transport of bulk material on this device.  

        The force impacts, which have effect on the geometry of the bucket, were calculated 

in the simulation in the second aim. Then the force impacts are inserted into the charts and 

compared at various speeds of the belt from 0.39 to 1.97 m·s-1 for both filling and raking of 

materials. The resistance forces in both ways of filling are approximately equal at speeds 

from 0.39 to 0.49 m·s-1. If the device is operated at belt speeds from 0.49 to 1.97 m·s-1, the 

difference of the results in the charts can be seen during the comparison of active 

resistance forces. The filling method is more efficient at these speeds. The result of the 

second aim is the results calculated by simulation in the base of the elevator, which show 

that the velocity optimization highly influences the minimization of the resistance. 

According to the input information and transport requirements it is possible to choose data 

from the library of results again. The shape and dimensions of the bucket and the geometry 

of the base of the bucket elevator are optimized by this selected data with the various 
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speeds of the belt and various ways of picking up the material into the bucket to increase 

the efficiency of the transport of the material. 

        The third aim dealt with the optimization of abrasive impact of the material on the 

bucket and base of the elevator depending on the changes in speed. The animations of the 

picking up the material into the bucket, which show the shape and movement of the 

velocity field of the bulk material, were used for the evaluation of wear of components of 

the device, because the version of the EDEM software does not contain the module to 

determine wear. By the movement of these fields it is possible to find the area of the 

highest wear of the bucket and the base of the bucket elevator. The experiments with multi-

layer spray of colour on the surface of the bucket and a load test with the maximum speed 

of the belt 1.97 m·s-1 were carried out to verify the abrasive affected areas. The wear can 

be observed by the loss of the colour in various colour layers in the exposed areas. The 

result of the third aim is the calculated velocity fields along with the verification of several 

types of buckets. The experiment shows that the most abrasive strained part of the bucket 

is the front inner edge of the bucket. Furthermore, the appropriate optimization of the 

bucket or the base of the bucket elevator can be selected for the design of the transport 

using these calculated and measured data based on the input conditions.  

        The last aim of the thesis has already been solved on the specific bucket elevator used 

in the industry for abrasive transport. The result is the calculated simulations of the 

dynamic flow of bulk materials of 3D model of the bucket elevator, which is geometrically 

modified for the transport of abrasive of the blasting line placed into ISO container. The 

base and head of the device has been checked. It was found that the base of the bucket 

elevator is designed correctly. However, the defect was found in the head of the bucket 

elevator, because the material is emptied into the return pipe of the bucket elevator at the 

speed of the belt 0.39 m·s-1. When the speed is increasing, the material is transported, but 

there is 50 % of material loss caused by the fall of the material into the return shaft. The 

result is also the geometric optimization that solves the issue of material fall into the return 

pipe of the bucket elevator. It is possible to avoid the design errors during the process of 

the development of the device and modify the device before the completion of the design 

or the prototype without major financial losses using the method described in this thesis. 

All selected aims have been met and deals with the weak points, which occur in the design 

of the device. Moreover, this issue of the design and validation device are described in the 

patent no. 304329 named “Validation bucket elevator for modeling mechanical processes 

and the method of modeling of mechanical processes"  
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16. Přínos pro vědní obor a praxi 
 

        Na základě sledovaní a vyhodnocování dynamických procesů partikulární hmoty, 

dojde v procesech vývoje ke zkvalitnění a urychlení návrhu zařízení a k omezení 

neplánovaných odstávek z důvodu nefunkčnosti a poruch na minimum. Tyto výstupy po 

validování a kalibrování plně doplňují zkušenosti a empirické vztahy potřebné pro návrh 

těchto zařízení. Pomocí grafů, videa, animace, knihoven obrázků a pomocí exaktního 

definování závislostí silových, teplotních, momentových a jiných vlastností lze navrhnout 

dané zařízení co možná nejefektivněji. Lze tak navrhnout dopravní systém, který se sám 

přizpůsobí dle mechanicko-fyzikálních vlastností materiálu a navíc bude mít v sobě 

vloženo několik funkcí najednou. Například při dopravě sypkého materiálu to bude navíc 

sušení a míchání. Tato disertační práce ukazuje způsob, jak validovat, kalibrovat a 

optimalizovat dynamické procesy na korečkových elevátorech. Stálým zpřesňováním 

těchto metod a zlepšováním výkonnosti výpočetních jednotek se tento nástroj stane 

nepostradatelným standardem při návrhu a kontrole funkčnosti inovativních dopravních či 

skladovacích zařízení.  

 

17. Contribution to a science and practice 
 

        Based on the monitoring and evaluation of dynamic processes of the particulate 

matter, the development processes have improved, the proposal is prepared more quickly, 

unplanned outages due to malfunctions and failures are reduced to minimum. These 

outputs after the validation and calibration fully complete the experience and empirical 

relationships necessary for the design of these devices. The device can be designed as 

efficiently as possible using graphs, videos, animations, libraries of images and the exact 

power, temperature and moment definitions and other properties. Therefore it is possible to 

design the transport system that modifies itself according to mechanical and physical 

properties of the material and contains several functions at once, for example drying and 

mixing during the transport of the bulk material. This thesis shows how to validate, 

calibrate and optimize the dynamic processes of bulk elevators. By the improvement of 

these methods and efficiency of calculations this method will become the indispensable 

standard for the design and control of the functionality of the innovative transport and 

storage devices. 
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