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        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: 

 

HRAF  odporová síla způsobená hrabacím plněním korečků [ ]N  

NAF  odporová síla způsobená násypným plněním korečků [ ]N  

G  modul pružnosti ve smyku [ ]Pa  

rK  koeficient restituce [ ]−  

KV  objem korečku [ ]−  

hQ  hmotnostní dopravní výkon [ ]1−⋅ ht  

ϕk  součinitel plnění [ ]−  

sf  statické tření [ ]−  

vaf  valivé tření [ ]−  

t  čas [ ]s  

kt  rozteč korečku [ ]m  

čm  hmotnost částic [ ]kg  

v  rychlost pásu (tažného orgánu) [ ]1−⋅ sm  

čv  rychlost částic  [ ]1−⋅ sm  

kα  úhel natočení korečku [ ]o  
µ  poisonova konstanta [ ]−  

čρ  objemová hmotnost kalibračních částic [ ]3−⋅ mkg  

sρ  sypná hmotnost  [ ]3−⋅ mkg  

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 
 
        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 i v podobě fotografii a videí, se vysoká věda zpřístupňuje 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. U metody DEM můžeme dynamický tok sypkého materiálu zastavovat či zpomaleně 
přehrávat hned po spočtení simulace, a to při různých rychlostech snímkování. Proto je tento 
software ideální pro využití v nové metodě návrhu a optimalizace těchto dopravních a 
skladovacích zařízení.  

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. 

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 
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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 (3.1) 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.  
 

[ ]ht
t

v
kVQ s

k

Kh /6,3 ρϕ ⋅⋅⋅⋅=                                                                    (3.1) 

 
        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 dopravníků dvě, a to při nabírání materiálu v patě a vyprazdňování v 
hlavě elevátoru. Při návrhu těchto oblastí vzniká mnoho konstrukčních 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.  

4. Současný a nový způsob návrhu a optimalizace  
 

        V současné době se již skoro ve všech  projekčních a konstrukčních kancelářích tvoří 
návrhy pomocí 3Dcad softwarů. Tento nástroj konstruktérům usnadňuje a zpříjemňuje celý 
návrh, jelikož pracují s 3D komponenty, které skládají jako stavebnici. Na schématu (obr. 4.1) 
je současný způsob 3D návrhu dopravních a skladovacích zařízení.  
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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. Nyní se zavádí inovativní 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, ještě než bude dokončen návrh nebo 
vyroben dopravní stroj. 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 

 
        V druhé části schématu navazuje DEM výpočet na konstrukční návrh, kde už zkoušíme 
dokončený 3D model zařízení.  
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5. Základní popis metody 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. 

 
        Abychom mohli optimalizaci dopravního zařízení provádět pomocí simulace, musíme si 
ověřit, zdali výpočet dynamického toku odpovídá 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. 5.2 je vyznačeno schéma, na kterém je vidět možnost využití validace pomocí reálného 
modelu a teoretického výpočtu korečkových elevátorů.  
 

 
Obr. 5.2 Schéma validace a kalibrace dopravních a skladovacích zařízení 

Jednotlivé kontakty částic 
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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. 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. Ostatní složitější tvary tvoříme skládáním těchto prvků a záleží 
jen na zadání, jak přesný prvek potřebujeme vytvořit. Tvarová přesnost je znázorněna na obr. 
6.1. Samozřejmě čím je definice prvku přesnější, tím je výpočet náročnější.  
  
 

 
 

Obr. 6.1 Různá tvarová přesnost kostky složené z kulových částic 
 

        V závislosti na tomto poznatku je v této disertační práci volen co nejjednodušší tvar 
kalibrační částice. 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. 6.2).  
 

   

 
Obr. 6.2 Reálné a 3D modely kalibračních částic pro metodu DEM 

        Pro prvotní průzkum způsobu měření, snímání a nastavení zařízení byly z korečku nejprve 
vyprazdňovány jednotlivé částice. Pracovalo se se skleněnými kuličkami tří rozměrů. Následně 
bylo zkoušeno 16 materiálů, které jsou specifické pro dopravu korečkovým elevátorem (obr. 
6.3)  

8 částic 125 částic 8000 částic 1250000 částic 
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Obr. 6.3 Výčet zkoušených materiálů při rychlostní optimalizaci korečkového elevátoru 

        U zvolených materiálů byly dále zjištěny jejich mechanicko-fyzikálních vlastností. 
V tomto případě byla v laboratoři sypkých hmot měřena sypná hmotnost, objemová hmotnost, 
vnitřní tření, vnější tření, sypný úhel, velikost částic, granulometrie, koeficient restituce, 
smykové tření a valivé tření. Podrobnější informace z měření, jako jsou grafy, foto a výpočty, 
jsou uvedeny v příloze 1 této disertační práce. V tab. 6.1 a 6.2 je uveden výběr vstupních 
naměřených a vyhledaných parametrů potřebných jako vstupní zadávané hodnoty pro metodu 
DEM.  

 

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 G [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 

steel grit GH50 

skleněná koule malá skleněná koule střední skleněná střední velká žluté pelety 

hnědé pelety velké fazole střední fazole malé fazole 

sója čočka ječné kroupy rýže 

proso cukr sůl micro beads 

zirblast glass F36 
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 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  

 

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). Validační 
korečkový elevátor byl navržen, vypočten a modelován pomocí software Autodesk Inventor. 
Aby bylo možné reálné srovnání se simulačním tokem materiálu, byla zhotovena dle 3D 
modelu výrobní dokumentace a vyroben i stejný reálný model (obr. 7.1). 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 a má 
stavebnicovou konstrukci. 
 

   

Obr. 7.1  3D model validačního korečkového elevátoru a vyrobený reálný model 

Reálný model 3D simulační model 
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        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. U této varianty výroby odpadá tvorba výkresů a zhotovení korečku je 
velmi rychlé a přesné. 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. 7.2 Komerčně prodávané korečky a prototyp kalibračního korečky 

8. Vstupní parametry – kinematické vlastnosti zařízení 
 

        Abychom mohli sledovat dynamický tok v závislosti na funkci zařízení, je třeba 3D model 
zařízení uvést v simulačním prostředí do pohybu. U korečkového elevátoru je to koreček, který 
uvádíme do přímočarého, nebo rotačního pohybu.  Pro podrobné prozkoumání všech oblastí 
bylo vytipováno 17 rychlostí, při kterých bylo zařízení testováno jak v simulaci, tak při 
fyzikálních měřeních na validačním zařízení pro následné porovnání a optimalizaci. Pokud 
máme v simulaci pohyby korečkového elevátoru naprogramovány, je třeba ještě do systému 
vložit materiál. K tomu slouží v programu generační plochy (obr. 8.1), 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. 

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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Obr. 8.1 Generování částic pro naplnění korečku množství 150g při validačním měření 

9.  Validace a kalibrace procesů 
 

        Tato kalibrace probíhala tak, že na zkušebním zařízení byla vytipovaná místa, 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. Tyto výsledky byly mezi sebou 
následně geometricky a rychlostně porovnávány (obr. 9.2). Z tohoto obrázku už lze pouhým 
okem zjistit, jestli je simulace věrohodná a odpovídá skutečnosti. Výběr jednoho validačního 
výsledku je uveden na obr. 9.1. 
 

 

Obr. 9.1 Validace PIV, DEM - rychlost pásu 0.59 m·s-1, natočení korečku 170° 

generační 
plocha 

generovaný 
materiál 
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Obr. 9.2 Validace reality se simulací dle geometrických a rychlostních parametrů vrhových 
parabol 

 

Obr. 9.3 Graf rychlosti částic v průběhu vyprazdňování - rychlost pásu 0,59 m·s-1
           

 

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

 

        Jak už bylo uvedeno v úvodu autoreferátu, 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 
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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.  
        Pro řešení optimalizace vyprazdňování korečku 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. 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 a 10.2 je znázorněno porovnání smíšeného 
vyprazdňování při rychlosti 0,79 m·s-1. Z tohoto srovnání je zřejmé, že je možné použít kuličky 
pro předběžné stanovení toku materiálu v dopravním zařízení. Ukazuje se, že kulové částice o ø 
6 mm 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 2 dizertační práce, 
kde je výsyp zobrazen při 20 úhlových natočeních od 30° do 220°. Pro detailní analýzu je 
možné použít neořezané snímky uložené na DVD. 
 
 

  

Obr. 10.1 Smíšené vyprazdňování – rychlost pásu 0.79 m·s-1, množství materiálu 150 g 

 

airsoftové kuličky žluté pelety hnědé pelety velké fazole 

střední fazole malé fazole sója čočka 
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Obr. 10. 2 Smíšené vyprazdňování – rychlost pásu 0.79 m·s-1, množství materiálu 150 g  

        Z pořízených snímků lze zjistit mnoho údajů a výsledků, ale v rámci optimalizace byla 
nejdříve sledována rychlost výstupu z korečkového elevátoru (obr. 10.4 a 10.5). 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. 10.3). 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.  
 

        
 

Obr. 10. 3 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 

ječné kroupy rýže proso cukr krystal 

sůl zirblast micro beads glass F36 
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Obr. 10.4 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 0,39 m·s-1  

   

Obr. 10.5 Rychlostní chování materiálu v korečku při rychlosti pásu 0,79 m·s-1 a 1,58 m·s-1 

        Zajímavým výsledkem zjištěným z pořízených snímků je i úhel počátku a konce 
vyprazdňování korečku při naplnění kalibračního korečku množstvím 150 g materiálu obr. 
10.6.  Z důvodu snížení ztrát je důležité, aby počátek vyprazdňování proběhl co nejpozději, a to 
pro zabránění spádu materiálu do pracovní větve. Naopak konec vyprazdňování nesmí být 
příliš pozdě, aby materiál nepadal do vratné větve elevátoru.   
 

 
Obr. 10.6 Graf úhlu počátku a konce vyprazdňování korečku v závislosti na rychlosti 
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Obr. 10.7 Graf dopraveného množství materiálu v závislosti na rychlosti korečku při hrabacím 

plnění 
 

        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 byla 
volena dvě 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. Toto měření bylo v rámci zjištění 
rychlostních polí a posuvů prováděno pouze v simulaci s návazností na validovaná data. Na 
obr. 10.8 - 10.10 je znázorněna simulace hrabacího a násypného způsobu plnění při rychlosti 
1,58 m·s-1. U reálné metody pak bylo měřeno reálné dopravené množství materiálu ve výsypce, 
které je zobrazeno v grafu (obr. 10.7).     

 

 

Obr. 10.8 Rychlostní pole při hrabacím plnění - rychlost pásu 1,58 m·s-1, natočení 300° 
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Obr. 10.9 Detail vyhodnocení rychlostního pole částic s hrabací rychlostí pásu 1,58 m·s-1 

           

           

Obr. 10.10 Detail rychlostního pole násypného plnění – rychlost pásu 1.58 m·s-1 

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. Tyto síly byly následně vyhodnoceny do 
grafu v čase. Pro přehlednost jsou v grafech uvedeny jen tři rychlosti, při kterých probíhal 
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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 Graf srovnání vyhodnocení hrabacích sil v závislosti na rychlosti v čase 

        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 
6W. Při rychlosti 1,58 m·s-1 je to již 143W, 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.   
 

 

Obr. 11.2 Graf srovnání vyhodnocení násypných sil v závislosti na rychlosti v čase  

 

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

hr
ab

ac
í s

íl
a 

F
H

R
A

[N
]

čas t [s]

0.39 m/s

0.79 m/s

1.58 m/s

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

0.39 m·s-1 

0.79 m·s-1 

1.58 m·s-1 

0.39 m·s-1 

0.79 m·s-1 

1.58 m·s-1 



21 
 

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 vydrží. Na každém 
zařízení se v provozu časem ukáže, které díly a proč musíme měnit, ale při zkoumání a návrhu 
zařízení je třeba tento proces urychlit.  
        V této práci je abraze reálně zkoumána pomocí vícevrstvých nástřiků korečků. Je to 
z důvodu rychlejšího opotřebení tenké vrstvy barvy, než samotného materiálu korečku. 
V krátkém časovém horizontu tak vidíme opotřebení v různých barevných hloubkách, jak je 
tomu např. v deformačních analýzách metody konečných prvků FEM. Pak lze z vybroušených 
barevných ploch a simulačního výstupu rychlostního pole lépe navrhnout tento prvek a např. 
vyztužit, nebo zesílit degradovaná místa.  Při měření byla na zařízení nastavena maximální 
používaná rychlost 1,97 m·s-1. Koreček pokrytý třemi barevnými vrstvami byl  zatěžován 
v procesu nabírání hrabacím způsobem. Doba zatěžování byla zvolena dle předešlých 
zkušeností na 10 minut.  

 
Obr. 12.1 Zobrazení korečku ve validačním zařízení po 10 minutovém chodu  

        Výsledek abrazivního experimentu je zobrazen na obr. 12.1. Jde vidět, že nejvíce je na 
tomto elementu namáhána přední hrana korečku a čelní vnitřní plocha. Spektrum barev ukazuje 
oblast a dle barevnosti i míru opotřebení. Všeobecně je známé, že s přibývající rychlostí se nám 
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. 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 průběhu zpracování 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 firmou geometricky a výškově upraveno, aby se vešlo do ISO 
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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 rychlosti a následně byly spočteny simulace jak při plnění, tak vyprazdňování 
stroje. Vektorová pole rychlostí při hrabacím způsobu byla aplikována i pro zjištění rizikových 
míst s nejvyšším opotřebením. Na obrázku 12.2 je zobrazení oblasti s největším opotřebením. 
Při tomto vyhodnocení již fotografie vektorového pole nestačí a je třeba sledovat animaci. Pak 
lze lehce definovat oblast, kde částice vykonávají třecí abrazivní posuv při největší rychlosti. 

 
Obr. 12.2 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 (obr. 12.4). Pro 
přesnější analýzu byl tvar částic v simulaci zmodelován dle nejvíce se vyskytujícího tvaru 
náhodně vybraného zrna abraziva.  
 

                                  
 

 

Obr. 12.3 Vymodelované tvary zrn materiálu Steel grid GH 50 ve dvou velikostech. 

        Střední velikost částic je dle granulometrie 684.39 μm. 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 
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materiálu je tato velikost zrn dostačující. Pro detailní analýzu je třeba následně provést 
simulační výpočet se skutečnou velikostí částice.  

 

 
Obr. 12.4 Simulační výpočet hrabacího plnění korečků ve dvou dopravních větvích  

        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. 12.5 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, je vidět z pravého obr. 12.5 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. 12.5 Steel grit - rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 270° 
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        V rámci kontroly korečkového elevátoru firmy Wista 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.   

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 se při 
vyprazdňování korečků sledovalo, zdali nedochází ke ztrátám vlivem  propadu materiálu do 
vratné či pracovní šachty. Opět byl simulačně vypočten 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 do 1,97 m·s-1. Na obrázcích obr. 13.2 - 13.7 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 

 

Obr. 13.5 Chybné nastavení rozteče, rychlost 0,39 m·s-1 

 

Obr. 13.6 Steel Grid - rychlost 0,79 m·s-1, úhel natočení 180° 
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Obr. 13.7 Steel grid - rychlost 1,58 m·s-1, úhel natočení 220° 

        Na vyvíjeném 3D modelu prototypu byla zjištěna pomocí simulace zásadní chyba, která 
vznikla při snižování výsypky z důvodu umístění typového korečkového elevátoru firmy Wista 
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, a to 
úpravu geometrie výsypky, rozteče korečků a dalších parametrů dle obr. 13.8. 
 

 
Obr. 13.8 Možnosti geometrické optimalizace navrhovaného prototypu elevátoru 
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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 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 
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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 
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“. 
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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 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 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. 
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        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 validaci a kalibraci 
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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