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Anotace
Tato disertační práce se zabývá problematikou loupání slunečnicových semen pomocí
impaktních

loupacích

strojů.

V rámci

disertační

práce

jsou

provedeny

dvě

experimentální měření zabývající se vlivem orientace zatížení na proces porušení slupky.
Na základě naměřených dat jsou sestaveny deformační modely semen pro jednotlivé
směry zatížení a energetické modely pro predikci porušení slupky. V disertační práci je
rovněž provedena detailní analýza kinematických charakteristik pohybu semene uvnitř
loupacího

stroje

během

procesu

loupání

a

syntézou

s poznatky

získanými

z experimentálních měření je nalezena cesta aplikace těchto poznatků do prostředí
vývoje konstrukcí impaktních loupacích strojů, což je podpořeno návrhem inovativního
konstrukčního řešení. V rámci této práce je rovněž definována veličina loupatelnosti
popisující kvalitu vyloupání semen olejnin a je navržena metodika jejího vyhodnocení.

Abstract
This dissertation thesis deals with the issue of hulling sunflower seeds using impact
hulling machines. As part of the dissertation, two experimental measurements are
performed dealing with the influence of load orientation on the hull rupture. Based on
the measured data, deformation models of seeds for individual directions of loading and
energy models for the prediction of hull rupture are compiled. The dissertation also
performs a detailed analysis of the kinematic characteristics of the seed movement inside
the hulling machine during the hulling process. By synthesis with the knowledge gained
from experimental measurements is found a way to apply this knowledge to
the development of impact hulling machines, which is supported by innovative
construction design solution. Within this work, the quantity of hullability is defined,
describing the quality of oilseed hulling, and a methodology for its evaluation is
proposed.
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Kapitola 1
Úvod

Pěstování olejnin tvoří významnou složku moderního zemědělství. Ať už je výsledný
produkt určen pro zpracování v potravinářském průmyslu ve formě jader (případně
celých semen), nebo v průmyslu olejářském za účelem získání olejů lisováním či extrakcí.
Rostlinné oleje se tak stávají běžnou součástí lidského jídelníčku, oproti živočišným
tukům mají mnohem vyšší množství nenasycených mastných kyselin, které jsou pro
lidské zdraví příznivější.
Ačkoliv určité množství oleje obsahuje většina rostlin, průmyslové zpracování jedlých
olejů je v dnešní době omezeno zejména na semena řepky olejné, plody palmy olejné,
sójové boby, semena slunečnice, semena bavlníku chlupatého, semena podzemnice olejné,
semena sezamu indického, plody olivovníku evropského a plody kokosovníku
ořechoplodého.
Semena olejnin vždy obsahují slupku (osemení), která tvoří jejich přirozený obal
a ochranu (některá semena mají i specifické obaly – např. bavlník, podzemnice olejná
atd.). Slupku je dobré z jádra před lisováním odstranit hned z několika důvodů. Oproti
jádru totiž obsahuje jen malé množství oleje a velké množství vlákniny, její odstranění
tedy vede k lepší výtěžnosti lisování. Slupka rovněž obsahuje lignin a další složky, které
působí abrazivně a způsobují opotřebení lisovacích ústrojí. Odstranění slupek tedy vede
k prodloužení životnosti lisů. V neposlední řadě se tak děje i z důvodu získání výlisků
jako kvalitnějšího krmiva s vysokým podílem proteinů. Odstraněné slupky jsou pak
nejčastěji využity pro spalování, přičemž ke své hmotnosti se nespalují přímo, ale
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upravují se například granulováním nebo peletováním. V Tab. 1 je uvedeno porovnání
hmotnostních podílů vlákniny a oleje ve slupkách tří nejčastěji zpracovávaných olejnin
v ČR. U slunečnice roční (Helianthus annuus L.) i sóji luštinaté je odstranění slupek
před lisováním běžným technologickým krokem v procesu zpracování. U řepky olejné je
odstranění slupek vzhledem k jejím rozměrům technicky náročné a v praxi se využívá
spíše výjimečně. [1]
semeno
olejniny

hmotnostní podíl
slupek v semeni [%]

obsah vlákniny ve
slupkách [%]

biologický obsah oleje
ve slupkách [%]

slunečnice
22–28
50–60
2–4
sója
7–9
75–85
3–5
řepka olejná
15–20
32
12
Tab. 1: Hmotnostní podíl slupek u jednotlivých semen olejnin [1]
Rovněž v potravinářském průmyslu existuje poptávka po vyloupaných jádrech semen
olejnin, zejména pak semen slunečnice. Oproti olejářskému průmyslu jsou zde kladeny
náročnější požadavky na kvalitu vyloupání, jelikož je poptávka zejména po celých
a neporušených jádrech. Ta mohou být využita jak pro přímou konzumaci např. po
úpravě pražením, tak při libovolném dalším zpracování.
Teoretické úvahy, jejich experimentální ověření a aplikace do praxe se v rámci této práce
zabývají výhradně semeny slunečnice. Autor práce věří, že zmíněné principy a navržené
metodiky lze po úpravách aplikovat i na jiné používané plodiny.

Požadavky dnešní doby kladou stále větší důraz na snižování energetické náročnosti
technologických procesů se současným zvyšováním jejich produktivity. Nové vývojové
metody leckdy posouvají současné technologie až k hranicím jejich fyzikálních možností.
K tomu jsou však nutné stále sofistikovanější teoretické modely a potřeba detailně
porozumět sledovaným procesům.
Pro konstrukci loupacích strojů semen olejnin je nutné zcela porozumět jak dějům
probíhajícím při samotném procesu loupání, tak i mechanickým vlastnostem chování

KAPITOLA 1 ÚVOD

3

jednotlivých semen v závislosti na různých fyzikálních vlastnostech. To otevírá možnosti
pro výzkum a následný popis chování semen pomocí modelů. Důležité je rovněž i nalezení
cesty pro aplikaci získaných poznatků do prostředí vývoje konstrukcí technologických
linek, v tomto případě loupacích strojů.
Právě touto cestou se vydává tato disertační práce. V následující kapitole je popsán stav
současného vědeckého poznání a jsou nalezena místa, pro která je možno poznání dále
prohloubit a rozšířit.

Kapitola 2
Přehled problematiky

I když je princip samotného loupání slunečnicových semen pro olejářský i potravinářský
průmysl stejný, liší se zejména požadavky na kvalitu vyloupání a sled předcházejících
a následujících technologických operací tvořících ucelený proces. V následujících
odstavcích je stručně shrnuta tato problematika.

Na Obr. 2.1 je znázorněno blokové schéma procesu loupání a separace z části technologie
lisování nabízené firmou Farmet a. s. Před samotným lisováním je vhodné, aby semena
prošla předúpravou, zejména čištěním a teplotní stabilizací. Po loupání jsou semena
dvoustupňově tříděna na vibračních třídičích do jednotlivých velikostních frakcí
a pomocí aspiračních skříní jsou odsáty slupky. Možnou variantou nabízenou jako OPCE
je třetí stupeň třídění, který zachytí poslední zbytky a úlomky jader odsáté spolu se
slupkami v prvních dvou stupních.
Charakteristické pro loupání semen určených k následnému lisování oleje je zejména to,
že není kladen důraz na zachování celistvosti jádra a postačující pro lisování jsou
i drobnější úlomky jader. Loupací stroj vstupního semene proto bývá záměrně nastaven
na takové otáčky, kdy u velkých semen dochází právě k porušení jádra a rozlomení na
několik částí. [1]
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Obr. 2.1: Blokové schéma loupání a separace slunečnicových semen
frakce
I.1
I.2
I.3
II.1
II.2
II.3
III.1
III.2
III.3
Tab.

popis frakce
nevyloupaná semena a velké slupky z 1. stupně třídění
malá semena, středně velká jádra, slupky a jejich zlomky z 1. stupně třídění
jemné prachové částice a tenké zlomky slupek z 1. stupně třídění
velká jádra a slupky z 2. stupně třídění
malá semena, středně velká jádra, slupky a jejich zlomky z 2. stupně třídění
malé zlomky jader a tenké zlomky slupek z 2. stupně třídění
velké slupky ze 3. stupně třídění
středně velké slupky ze 3. stupně třídění
prachové částice ze 3. stupně třídění
2: Popis jednotlivých frakcí znázorněných v blokovém schématu na Obr. 2.1

Středně velká semena, u kterých nedojde k vyloupnutí pokračují dopravní cestou
(frakce I.1) do druhého stupně loupání, kde je stroj nastaven na vyšší rychlost tak, aby
došlo k doloupání těchto semen. Malá semena, která zůstávají nejčastěji nevyloupaná,
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vstupují cestou I.2 a II.2 do lisovny i se slupkou. Určitý podíl slupek je totiž ve šnekových
lisech při lisování přímo vyžadován. Struktura vlákniny totiž vytváří propustnost
lisované vrstvy a umožňuje výtok oleje odtokovými mezerami lisu. Proto jsou v určitých
případech slupky po separaci do lisované směsi opět částečně vraceny.
Během procesu loupání je požadavkem správné nastavení loupacích strojů tak, aby byl
nalezen určitý kompromis mezi množstvím prachových částic (vzniklých nejčastěji
roztříštěním velkých jader) a nevyloupaných semen. Seřízení probíhá zpravidla
operátorem během provozu na základě jeho zkušeností.

Charakteristickým rysem loupání slunečnicových semen pro potravinářský průmysl je
snaha o získání celých neporušených jader. Na Obr. 2.2 je znázorněna technologie loupání
slunečnicových semen pro potravinářské účely, tak jak je prezentována a nabízena firmou
JK Machinery, s.r.o.
Oproti loupání pro olejářský průmysl je zde věnována větší pozornost následnému čištění
a třídění po loupání. Vyloupaná směs prochází systémem modulových vzduchových
a sítových třídiček, gravitačních koncentrátorů, pneumatických třídících stolů (oddělení
materiálů se stejnou velikostí zrna, ale různou specifickou hmotností) a optické kontroly
pro zajištění kvality výsledného produktu. Nevyloupaná semena se vrací zpět
k vyloupání a úlomky porušených vyloupaných jader jsou tříděny odděleně. [2]
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Obr. 2.2: Schéma technologické linky na loupání slunečnicových semen
pro potravinářské účely, převzato z [2] a upraveno
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V České republice existují dva výrobci a dodavatelé technologií pro zpracování semen
olejnin, přičemž oba disponují vlastní vývojovou, konstrukční, projekční a výrobní
kapacitou:
•

Farmet a.s. – specializuje se na dodávky technologií pro komplexní zpracování
semen olejnin, technologií pro zpracování rostlinných olejů a technologií pro
extruzi krmiv a výrobu krmných směsí; pro loupání slunečnicových semen dodává
loupací stroj FH 2000; [3]

•

JK Machinery, s.r.o. – zabývá se dodávkou technologií nejen pro semena
olejnin, ale i pro posklizňové zpracování obilnin, kukuřice, luštěnin, máku, lesních
semen apod.; pro tyto plodiny dodává zejména technologie loupání, čištění
a třídění; pro loupání slunečnicových semen dodává loupací stroj JHI 05, dřívější
varianty KLS 500 a KLS 800. [4]

Ze světově významných výrobců loupacích strojů lze jmenovat např. koncern Bühler
group a firmy F.H. Schule Mühlenbau GmbH nebo Akyurek Makine A.Ş.
Informace o dalších výrobcích lze dohledat např. v [5] a [6].

Takzvané impaktní loupací stroje jsou založeny na loupání semen olejnin nárazem, při
kterém dochází k porušení integrity slupky. Ta po nárazu z jádra semene odpadne ve
formě úlomků sestávajících se ze dvou nebo více kusů. Tyto loupací stroje se nejvíce
hodí pro loupání plodin, kde jádro není zcela pevně spojeno se slupkou, tedy např.
slunečnice nebo sója.
Loupací stroj z hlediska konstrukce je nejčastěji složen z rotoru, statoru a vnějšího
pláště. Pohonem je zpravidla elektromotor řízený frekvenčním měničem z důvodu
nastavení požadovaných otáček vhodných pro jednotlivé plodiny nebo odrůdy. Stroje
jsou konstruovány s jednoduchým servisním vstupem pro snadnou výměnu rotorových
lopatek a dopadových ploch, neboť dochází k jejich velkému abrazivnímu opotřebení.
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Obr. 2.3: Ukázka loupacího stroje JHI 05 s vertikální osou rotace, převzato z [4]
Neloupané semeno je zpravidla přiváděno dopravníkem nebo skluzem v ose rotace rotoru.
V rotoru jsou semena urychlena na požadovanou rychlost (pro semena slunečnice se tyto
rychlosti pohybují řádově v desítkách m·s-1) a jsou rovnoměrně vystřelována po obvodu
loupacího stroje. Tam narážejí na dopadové plochy. Dopadovou plochou jsou v závislosti
na výrobci buď hladké válcové plochy, nebo složitější konstrukce statorů se statorovými
lopatkami nastavenými pro maximální využití kinetické energie letícího semene
a určenými pro směrování proudu letících semen do požadovaného směru (nejčastěji dolů
do sběrného koše).
Provedení rotorů je nejčastěji s vertikální osou rotace, i když na trhu se nacházejí
i loupací stroje s osou rotace horizontální, např. provedení loupacího stroje Bühler
The sunflower impact dehuller DGBB, který je zobrazen na Obr. 2.4.
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Obr. 2.4: Provedení loupacího stroje Bühler s horizontální osou rotace, převzato z [7]

Diskové loupání probíhá na principu přemílání semen mezi třecími disky, jejichž úhlová
rychlost se od sebe vzájemně liší, nejčastěji je rychlost jednoho disku nulová a umožňuje
výškové nastavení spáry. Z principu konstrukce stroje je pro správné vyloupání potřeba
surovinu před loupáním velikostně roztřídit, tzv. kalibrovat. Aby nedošlo k poškození
třecích disků, musí rovněž před loupáním dojít ke kvalitnímu vyčištění suroviny, zejména
zbavení se kamínků a kovových částic. [8]

Obr. 2.5: Loupací stroj JHD 06 s třecími disky od JK Machinery, s.r.o., převzato z [8]
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Tyto stroje jsou vhodné pro semena menších rozměrů, i když v převážné většině slouží
k loupání semen obilovin, např. proso nebo pohanka. Pro každou plodinu jsou zpravidla
používány třecí disky, jejichž povrch je dané plodině na míru přizpůsoben. Na Obr. 2.5
je zobrazen diskový loupací stroj JHD 06 od firmy JK Machinery, s.r.o. včetně schématu
jeho vnitřní konstrukce.

Snaha o zvýšení kvality loupání nejen semen olejnin vede mnohdy výzkum
i nekonvenčními směry, jak je dále popsáno v této kapitole.

Obr. 2.6: Ukázka loupacího stroje z patentového spisu CN1084370A založeného na
principu loupání semen olejnin ultrazvukem, převzato z [10]
Patentový spis CN1084370A z roku 1992 uvádí možnost loupání pomocí ultrazvuku.
Takové zařízení je zobrazeno na Obr. 2.6. Externím kompresorem je do plynové komory
přiváděn stlačený vzduch pod tlakem 0,5 až 5 MPa. Otáčky excentricky umístěného
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motoru jsou řízeny frekvenčním měničem a pomocí klínového řemenu je roztáčen dutý
hřídel – součást rotoru. Ultrazvukové vlny jsou tvořeny díky přítomnosti plynu v úzké
mezeře mezi deskami 8T a 4T (viz. Obr. 2.6), které se vůči sobě otáčí vysokou rychlostí
(3.500–10.000 ot/min). Uváděno je, že stroj je schopný loupat slunečnicová semena,
lískové oříšky, arašídy a jiné ořechy. Jako výhoda je popsán fakt, že při loupání
nedochází k porušení jader semen. [6], [10]
Další patentový spis, US4436757A z roku 1982, popisuje loupání nikoli jen
slunečnicových semen pomocí kryogenních kapalných plynů, jako je tekutý dusík.
Semena olejnin jsou položena až na hodinu do lázně o velmi nízké teplotě, přičemž
dochází k difuzi plynu do semen. Poté se semena vyndají a rychle se zahřívají, například
položením do horké vodní nebo olejové lázně. Odpařování plynu a silné tepelné namáhání
semen způsobuje, že se slupky popraskáním oddělí od jader. [9]
Energetická náročnost takovéhoto řešení není uváděna, rovněž nejsou známy případy
používání tohoto způsobu loupání v praxi.
Dalším nekonvenčním metodám loupání se věnuje zejména literatura [6], obzvláště
vlivům různých druhů předúprav semen před vlastním loupáním, např. zvlhčení
a zapaření slupky horkou vodou, působení kyseliny mravenčí, octové apod.
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Proces hodnocení kvality loupání semen olejnin je důležitým zpětnovazebním prvkem
jak pro návrh konstrukce a vnitřní geometrie loupacích strojů, tak i pro konkrétní
nastavení loupacího stroje v technologické lince v závislosti na vlastnostech konkrétní
plodiny nebo odrůdy semene olejnin.
Nebyly dohledány žádné veřejně dostupné odborné publikace popisující metodiku
hodnocení kvality vyloupání semen olejnin. Zároveň nebyl jednoznačně a univerzálně
popsán ani žádný ucelený soubor vlastností nebo veličin, který by úspěšnost vyloupnutí
semen olejnin definoval. Zaměření pozornosti na oblast hodnocení kvality loupání semen
olejnin je jedním z dílčích cílů disertační práce.

Olejniny jsou biologickým materiálem, a proto reálné chování jednotlivých semen,
i v rámci stejné odrůdy, podrobených za stejných vnějších podmínek určitým procesům
se může značně lišit od statisticky určené hodnoty. Experimentálně získané statistické
hodnoty biologických materiálů mívají mnohem větší směrodatnou odchylku, než je tomu
běžné u materiálů technických. [18]

Nejen semena olejnin, ale všeobecně biologické materiály, zejména ty, které se konzumují
jako potraviny nebo krmiva procházejí různými operacemi, od těch před sklizní, během
sklizně i posklizňových. Pro návrh technologií zajišťující tyto operace je potřeba znát
a chápat vlastnosti materiálu, který má být zpracován. Návrh a výběr konkrétních
nástrojů vyžaduje informace týkající se různých vlastností.
Existuje mnoho klasifikací vlastností biologických materiálů, které lze obecně rozdělit
do různých skupin podle fyzikálních vlastností, mechanických vlastností, reologických
vlastností apod. Komplexní přístup byl sestaven autory Rahman a McCarthy. [12], [13]
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fyzikální a fyzikálně-chemické vlastnosti
o mechanické vlastnosti


akustické vlastnosti



objemové vlastnosti



morfometrické vlastnosti



reologické vlastnosti



vlastnosti povrchu

o tepelné vlastnosti
o termodynamické vlastnosti
o vlastnosti přenosu hmoty
o elektromagnetické vlastnosti
o fyzikálně chemické konstanty
•

senzorické vlastnosti
o hmatové vlastnosti
o texturní vlastnosti
o barva a vzhled
o chuť
o zápach
o zvuk

•

zdravotní vlastnosti
o pozitivní zdravotní vlastnosti


nutriční složení



medicínské vlastnosti



funkční vlastnosti

o negativní zdravotní vlastnosti


toxicita při normální koncentraci



toxicita při nadkritické koncentraci



nadměrný nebo nevyvážený příjem

Pro návrh technologií pro loupání semen olejnin je důležité znát a rozumět především
první skupině uvedeného seznamu – fyzikálním a fyzikálně-chemickým vlastnostem. [13]
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Na Obr. 2.7 je znázorněna morfologie slunečnicového semene. Z hlediska tvaru semene
lze rozlišit část bazální a část apikální. Z hlediska morfologie je jádro (seed) uloženo
v osemení (seed coat), což je tenký, suchý a blanitý obal. Locule nebo loculus se nazývá
malý prostor mezi jádrem a slupkou (pericarp). Pomocí poutka (funiculus) je semeno
uchyceno k rostlině. [5], [15], [16]

Obr. 2.7: Morfologie slunečnicového semene, převzato z [14] a upraveno
Výzkumem morfologie slunečnicových semen se zabývá např. literatura [17]. Cílem této
studie bylo najít vztah mezi vnitřní morfologií a klíčením slunečnicových semen a jeho
závislost na tom, jak se mění při různých podmínkách při skladování osiva.

Obr. 2.8: Rentgenový snímek slunečnicových semen, převzato z [17]
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Výsledky této studie říkají, že větší zárodky obecně neposkytují vyšší potenciál klíčení
slunečnicových semen, ani že za různých podmínek skladování nedošlo během
sledovaného čtyřměsíčního období ke změně velikosti zárodku. Během tohoto výzkumu
byly pořizovány rentgenové snímky semen. Ukázku rentgenového snímku slunečnicového
semene lze vidět na Obr. 2.8.

Tvar a velikost jsou dva neoddělitelné definující parametry a oba jsou nezbytné, pokud
má být prvek dostatečně popsán. U semen olejnin se v odborné literatuře pro popis tvaru
a velikosti používá nejčastěji těchto veličin:
•

délka, šířka, tloušťka,

•

sféricita,

•

ekvivalentní průměr,

•

objem semene, povrch semene,

•

hmotnost.

Sféricita 𝛹 vyjadřuje charakteristický tvar tělesa ve srovnání s tvarem koule.
V literatuře [18] jsou uvedeny dva přístupy k definici sféricity. První definuje sféricitu
jako poměr vepsané a opsané koule danému tělesu (viz. Obr. 2.9), druhý přístup jako
poměr objemu daného tělesa vůči jemu opsané kouli. Tyto vztahy jsou vyjádřeny
rovnicemi (2.1) a (2.2). [19]

𝛹=
(𝜋⁄6) ∙ 𝑎 · 𝑏 · 𝑐
𝛹=
(𝜋⁄6) ∙ 𝑎

⁄

=

𝑑
𝑑

(2.1)

√𝑎 · 𝑏 · 𝑐
;
𝑎

𝑎>𝑏>𝑐

(2.2)

V odborné literatuře dále bývá udáván ekvivalentní průměr semene olejnin 𝐷 , který je
definován vztahem (2.3). [19]
𝐷 = (𝑎 · 𝑏 · 𝑐)

⁄

(2.3)
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Obr. 2.9: Definice sféricity, převzato z [18]

Obr. 2.10: Vliv vlhkosti semen na rozměrové a tvarové veličiny, převzato z [20]
Na Obr. 2.10 jsou vidět výsledky studie [20], která zkoumala vliv vlhkosti na rozměrové
a tvarové veličiny. Pro tuto studii byla použita semena odrůdy PSH-996 z indické
univerzity Punjab Agricultural University. Všechna semena byla vyčištěna a pro získání
jader byla ručně vyloupána. Data byla měřena pro pět úrovní vlhkosti. Ze závěrů této
studie plyne, že vlhkost má na rozměrové a tvarové veličiny vliv, s rostoucí vlhkostí
rostou i rozměrové a tvarové veličiny semen. Regresní funkce výsledků této studie jsou
uvedeny v Tab. 3.
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vlastnost

regresní rovnice

𝑅

𝑝

jádro

celé semeno

délka
0,173 x + 11,203
0,960
0,027
šířka
0,182 x + 6,672
0,988
0,044
tloušťka
0,183 x + 4,581
0,988
0,003
sféricita
0,007 x + 0,625
0,942
0,314
objem
17,537 x + 175,73
0,996
<0,001
povrch
9,241 x + 152,3
0,994
<0,001
ekvivalentní průměr
0,195 x + 6,975
0,991
<0,001
délka
0,122 x + 9,136
0,940
0,428
šířka
0,134 x + 4,654
0,995
0,028
tloušťka
0,139 x + 2,133
0,999
<0,001
sféricita
0,008 x + 0,498
0,941
0,148
objem
6,055 x + 46,247
0,999
<0,001
povrch
4,833 x + 62,887
0,999
<0,001
ekvivalentní průměr
0,152 x + 4,498
0,998
<0,001
Tab. 3: Regresní rovnice rozměrových a tvarových veličin jako funkce vlhkosti s jejich
koeficienty determinace (𝑅 ) a p-hodnotami (𝑝) pro celá semena i jádra, převzato z [20]
Další studie [21] rozděluje pro zkoumání popisujících veličin slunečnicová semena do tří
velikostí, malá, střední a velká, a to podle jejich největšího rozměru. Tato studie využívá
odrůdy Helianthus annuus L., pro získání celých jader byla opět loupána ručně. Výsledky
rozměrových veličin a hmotnosti jsou popsány na Obr. 2.12.
Tato studie se zabývá také vzájemným vztahem rozměrových veličin mezi sebou a jejich
vztahem ke hmotnosti, poměry těchto veličin jsou uvedeny v Tab. 4. Podle korelačních
koeficientů je vidět, že šířka (W) a tloušťka (T) souvisí s největším rozměrem (L), kdežto
hmotnost semene (M) vykazuje souvislost s rozměrem menší. U jader (w, t, l, m) je tato
závislost stejného charakteru. [21]

19

KAPITOLA 2 PŘEHLED PROBLEMATIKY

Obr. 2.11: Definice řezů a charakteristických rozměrů pro popis slunečnicového semene,
přerušovaná čára značí pozici jádra, převzato z [21]

Obr. 2.12: Rozdělení slunečnicových semen do třech velikostí podle největšího rozměru
a jejich průměrné rozměrové veličiny včetně směrodatných odchylek, převzato z [21]
poměr

hodnota

DoF

korel. k.

poměr

hodnota

DoF

korel. k.

L/W
1,85
98
0,469*
l/m
230
98
0,208**
L/T
2,69
98
0,532*
L/l
1,20
98
0,184***
L/M
183
98
0,203**
W/w
1,24
98
0,158***
L/w
1,91
98
0,314*
T/t
1,45
98
0,162***
l/t
3,24
98
0,231**
M/m
1,47
98
0,143***
Tab. 4: Korelační koeficienty poměrů rozměrových veličin a hmotnosti; *hladina
významnosti 0,01; **hladina významnosti 0,05; ***hladina významnosti > 0,05;
převzato z [21]
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Vlhkost je jedním z nejdůležitějších ukazatelů jakosti u produktů rostlinné zemědělské
výroby, protože na ní závisí intenzita biologických procesů, které v rostlinných
produktech probíhají. Voda může být v produktu volná nebo vázaná. Vázaná voda je
ta, která se fyzikálně-chemicky nebo chemicky váže se základními látkami produktu,
např. u zrna obilí to je 14–15 %, u řepky olejné 8 %. Při vyšší vlhkosti se pak objevuje
voda volná, která urychluje všechny biologické procesy. [22]
S vlhkostí jsou většinou úzce svázány všechny další parametry a fyzikální vlastnosti
semen olejnin a většina výzkumů prováděných v oblasti olejnin sleduje měřené
charakteristiky právě v závislosti na jejich vlhkosti. Např. vliv vlhkosti na tvar
a rozměry slunečnicových semen byl popsán v odstavci 2.4.3.

Obr. 2.13: Závislost objemové hmotnosti slunečnicových semen na vlhkosti, převzato z [23]

Obr. 2.14: Závislost porozity slunečnicových semen na vlhkosti, převzato z [23]
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Parametry a vlastnosti semen olejnin, které jsou ovlivněny jejich vlhkostí jsou dále
zkoumány a popsány např. ve studii [23]. Kromě již zmíněných rozměrových, tvarových
a hmotnostních veličin se tato studie zabývá vlivem vlhkosti na hustotu, objemovou
hmotnost, pórovitost, součinitel tření nebo sypný úhel.
Vlhkost má mimo jiné vliv i na samotný proces lisování olejnin. Při lisování semen
s vysokou vlhkostí za vyšších teplot se vlhkost v lisovacím ústrojí mění na nežádoucí
páru, zvyšuje plasticitu lisovaného materiálu a zhoršuje tak výtok oleje. Proto se často
v technologii lisoven zařazují do předúpravy semen sušičky, jejichž úkolem je vlhkost
semen snížit. S rostoucí vlhkostí semen klesá i samotná výtěžnost oleje. To je popsáno
např. ve studii [24], kde je v závislosti na vlhkosti zkoumána výtěžnost neemových semen
(semena zederachu indického), viz Obr. 2.15. Příliš nízká vlhkost semen (obvykle méně
než 5,5 %) naopak vede k přehřívání lisů a zhoršení parametrů lisování. [25]
Z pohledu loupání semen olejnin má vlhkost vliv i na potřebnou sílu nutnou k porušení
jejich slupky. Tomu je však věnována samostatná kapitola 2.6.

Obr. 2.15: Závislost výtěžnosti oleje neemových semen na jejich vlhkosti při mechanickém
lisování, převzato z [24]

Teplota semen olejnin hraje důležitou roli zejména při mechanickém lisování. Při
vysokých teplotách dochází k prasknutí buněčné stěny díky jejímu zvětšení, což má vliv
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na schopnost vytékání oleje z jader. Vyšší teplota zvyšuje i viskozitu oleje a tím pádem
zlepšuje schopnost vytékání oleje ze samotného lisovacího ústrojí. S rostoucí teplotou
lisované směsi se zvyšuje výtěžnost oleje z jader, na druhou stranu však klesá kvalita
oleje, protože v oleji je přítomno více fosfolipidů. S tím se váže i klasifikace hodnocení
kvality olejů, přičemž nejvyšší třída – extra panenské a panenské – se získávají lisováním
za nižších teplot, nejčastěji do 40 °C. Z tohoto důvodu je často technologie lisování
projektována jako dvoustupňová, kde v prvním stupni je získávána pouze část oleje při
nižších lisovacích tlacích a teplotách a zbytek oleje je získán ve stupni druhém. [11], [25]
Vliv teploty na schopnost loupání semen olejnin není v odborné literatuře popsán.
Zaměření pozornosti na tuto oblast je jedním z možných směrů budoucího výzkumu,
v rámci této disertační práce však není vliv teploty na schopnost loupání semen olejnin
podrobněji zkoumán.

Třecí vlastnosti hrají významnou roli pro projektanty a konstruktéry technologických
linek při návrzích lisovacích ústrojí, dopravních systémů, skladovacích zařízení a všech
dalších zařízení, kde dochází při pohybu ke kontaktu semene olejnin a povrchu funkční
plochy daného stroje (např. loupací stroje).
2.4.6.1 Součinitel tření
Jak ukazují mnohé studie, na součinitel tření má největší vliv vlhkost, a to jak na
součinitel tření celého semena, tak i jádra. S rostoucí vlhkostí se součinitel tření zvyšuje
lineárně pro různé povrchy.
Ve studii [26] byl zkoumán statický i dynamický součinitel tření slunečnicového semene
odrůdy Helianthus annuus L. vzhledem k šesti různým povrchům – nerezová ocel, hliník,
pozinkovaný plech, uhlíková ocel, překližka a guma. Závislosti statického i dynamického
součinitele tření (při rychlosti 0,09 m/s) na vlhkosti lze vidět na Obr. 2.16 a Obr. 2.17.
Vliv rychlosti na dynamický součinitel tření je vidět na Obr. 2.18.
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Obr. 2.16: Statický (plná čára) a dynamický (přerušovaná čára) koeficient tření celého
slunečnicového semene pro povrchy nerezová ocel (◦), hliník (□), pozinkovaný plech (△),
uhlíková ocel (▽), překližka (+) a guma (×) v závislosti na vlhkosti, převzato z [26]

Obr. 2.17: Statický (plná čára) a dynamický (přerušovaná čára) koeficient tření jádra
slunečnicového semene pro povrchy nerezová ocel (◦), hliník (□), pozinkovaný plech (△),
uhlíková ocel (▽), překližka (+) a guma (×) v závislosti na vlhkosti, převzato z [26]
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Z výsledků je patrné, že samotné jádro má vyšší součinitel tření než celé semeno.
V porovnání s ostatními plodinami je dle studie [26] součinitel tření slunečnicového
semene větší než u hrachu, čočky, fazole, sóji, ale nižší než např. u dýňových semen.
Hodnoty lze porovnat např. se studií [20] na Obr. 2.19, kde byl mimo jiné určen
i součinitel tření pro dvojici slunečnicové semeno a sklo.

Obr. 2.18: Vliv rychlosti na dynamický koeficient tření slunečnicového semene (◦) a jeho
jádra (△) a nerezové oceli při vlhkosti semen 4,5 % d.b., převzato z [26]
2.4.6.2 Sypný úhel
Sypný úhel je důležitým parametrem pro navrhování zejména skladovacích zařízení,
násypek, košů nebo sil. Závislostí sypného úhlu na vlhkosti semen se zabývá
např. studie [20]. Z výsledků plyne, že pro samotná jádra je sypný úhel větší, než pro
neloupaná semena a v obou případech roste se zvyšující se vlhkostí. Hodnoty sypného
úhlu (Angle of repose) pro vlhkosti semen 7,6–25 % lze vidět na Obr. 2.19.

Obr. 2.19: Hodnoty součinitele tření mezi slunečnicovým semenem a překližkou, uhlíkovou
ocelí a sklem, hodnoty sypného úhlu, převzato z [20]
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Při konstrukci strojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů se většinou
vychází z matematických modelů popisujících proces zpracování dané plodiny. Nejinak
je tomu u modelování semen olejnin, přičemž většina pozornosti ve výzkumu tohoto
odvětví je směřována na matematické modely popisující proces lisování. Stanovení
matematických modelů daných procesů vyžaduje pochopení jejich fyzikální podstaty
a znalost proměnných, které jakkoliv zasahují do samotného procesu. Existují v zásadě
dva druhy matematických modelů, teoretické modely a empirické modely.
Empirické modely jsou založeny na experimentálním měření, kdy se při změně vstupních
veličin pozorují a statisticky vyhodnocují veličiny výstupní. Teoretické modely oproti
tomu vycházejí z rovnic známých fyzikálních zákonů, které s dostatečnou přesností
zkoumané procesy simulují. Platnost těchto modelů naopak bývá experimentálně
ověřována. [11]
Proces mechanického lineárního lisování byl popsán teoretickým modelem ve studii [28],
kdy byl proces popsán na základě třech teorií, toků oleje přes póry buněčných stěn za
použití Hagen Poiseulleho rovnice kapilárních toků, průtoku oleje dutinami uvnitř semen
pomocí Darcyho zákonu průtoku kapalin přes porézní látky a modifikované Terzagiho
rovnice pro popis chování výlisků. [27]

Lineárním lisováním se rozumí měření závislosti síly na deformaci při stlačování lisované
směsi v jednom směru, přičemž možnosti deformací v jiných směrech jsou omezeny.
Nejčastěji měření probíhá ve válcových nádobách, přičemž může nebo nemusí být
umožněn odtok vylisovaného oleje v závislosti na simulacích různých stavů lisované
směsi. Ukázku lisovací nádoby pro lineární lisování lze vidět na Obr. 2.20.
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Znalost závislosti lisovací síly na deformacích lze využít při návrhu geometrií lisovacích
ústrojí a přizpůsobení jednotlivým plodinám, což vede k maximalizaci výtěžnosti oleje
při lisování a optimalizaci energetické náročnosti strojů.
Závislost síly na deformaci při lineárním lisování olejnin lze popsat tangentní křivkou
dle vztahu (2.4). Tangentní popis totiž splňuje mezní podmínky lineárního experimentu.
Při nulové lisovací síle je deformace nulová, a naopak při nárůstu lisovací síly
k nekonečnu je dosaženo maximální deformace. [31]
𝐹(∆ ) = 𝐴 ∙ [𝑡𝑎𝑛(𝐵 ∙ ∆𝑙)]

(2.4)

V rovnici (2.4) figurují konstanty 𝐴 jako koeficient síly, 𝐵 jako koeficient deformace
a 𝑛 jako exponent funkce.

Obr. 2.20: Lisovací nádoba pro měření charakteristik lineárního lisování olejnin,
převzato z [30]
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Obr. 2.21: Tangentní závislosti jader některých olejnin a luštěnin při lineárním lisování,
převzato z [29]
Stanovováním tangentních křivek pro různé plodiny se zabývá například studie [29].
Na Obr. 2.21 lze vidět křivku závislosti (jednoduchá přerušovaná čára) pro slunečnici
odrůdy Heliantus Annuus L. Na průběh tangentních křivek má vliv vlhkost. V uvedené
studii byla použita slunečnice s vlhkostí 8,45 % d.b.

Reologické modely semen olejnin se zabývají vztahem napětí, deformace a času. Přírodní
materiály, které jsou vystaveny vnějšímu silovému působení se chovají jako
viskoelastické materiály. Reologické modely jsou popsány matematickými rovnicemi,
přičemž pro stanovení koeficientů těchto rovnic se nejčastěji využívá zkoušek tečení
(creepu) a relaxace. [11]
K popisu reologických modelů biologických materiálů jsou využívány různé kombinace
pružin, zastupujících Hookeův elastický člen, a tlumičů, zastupujících Newtonův viskózní
člen. [32], [34]
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Obr. 2.22: Viskoelastický model creepového (vlevo) a relaxačního (vpravo) chování vláken,
převzato z [32]
x( ) =

σ
σ
∙L+ ∙ 1−e
E
E

∙

∙L+
∙

𝜎( ) = 𝜀 ∙ 𝐸 + 𝜀 ∙ 𝐸 ∙ 𝑒

σ
∙ 1−e
E

+𝜀∙𝐸 ∙𝑒

∙

∙

∙L

(2.5)
(2.6)

V rovnici (2.5) a (2.6) jsou vyjádřeny reologické modely chování vláken při creepu
a relaxaci, kde 𝑥 značí deformaci, 𝜎 napětí, 𝐸 modul pružnosti pružin a 𝜂 viskozitu
tlumičů.
Další studie, která se zabývá reologickými vlastnostmi semen olejnin, zkoumá vliv
rychlosti zatěžování na Poissonovu konstantu, kterou stanovuje dle rovnice (2.7). Měření
je prováděno pro tři odrůdy slunečnice, Shahroodi (vlhkost 7,9 % d.b.), Fandoghi
(vlhkost 6,8 % d.b.) a Azargol (vlhkost 7,2 % d.b.). [33]
𝑑
𝜇=

𝑙

𝐷
𝐿

(2.7)
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Obr. 2.23: Vliv rychlosti zatěžování na Poissonovu konstantu pro celé semeno a pro jádro
u odrůdy slunečnice Shahroodi (vlhkost 7,9 % d.b.), převzato z [33]
Na proces loupání semen olejnin nemají jejich reologické modely zásadnější vliv.
Okamžik nárazu a vyloupnutí se odehrává ve zlomkovém časovém intervalu limitně
blížícímu se nule. Po respektování této úvahy ve vztazích (2.5) a (2.6) se modely
zredukují na pouhý Hookeův elastický člen.

S nástupem moderní počítačové techniky a s možností robustního výpočetního výkonu
se čím dál více dostávají do popředí konečně-prvkové modely (FEM). Pro zjednodušení
výpočtu se s výhodou používají 2D modely, čímž lze výpočetní dobu zkrátit.
Při modelování semen olejnin metodou konečných prvků je potřeba podrobně znát jejich
morfologii, popsanou na Obr. 2.7, a mechanické vlastnosti jednotlivých částí, zejména
Youngův modul pružnosti a Poissonovu konstantu.
Konečně-prvkovým modelem slunečnicového semene se zabývá např. studie [35]. Pro
sestavení modelu a výpočet byl v tomto případě využit software QuickField Finite
Elements Analysis System, Release 6.0. Způsob síťování a typ použitých elementů však
není ve studii dostatečně popsán. Z uvedených výsledků lze však vypozorovat, že semeno
bylo modelováno s pevnou vazbou jádra na slupku a nebyla tak plně respektována jeho
morfologie.
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Pokročilejší model respektující anizotropní chování a reologické vlastnosti představuje
např. studie [36], kde je popsán model semene Jatrophy curcas L. (dávivec černý).

Obr. 2.24: FEM model slunečnicového semene zatíženého vertikálně, vlevo zobrazeno
von Misesovo napětí, vpravo zobrazena deformace, převzato z [35]

Síla potřebná k porušení slupky semene olejnin má zásadní vliv pro návrh konstrukce
loupacích strojů. Stanovení této síly může ovlivnit např. správné nastavení otáček
motoru loupacích strojů a tím optimalizovat energetickou náročnost.

Měření síly probíhá nejčastěji na drobných laboratorních trhacích strojích nebo
pružinoměrech. Semeno se usadí na podložku, na které může nebo nemusí být umístěn
přípravek pro uložení semena v dané orientaci. Rychlost stlačování se může obecně
pohybovat mezi 0,001 mm/min až 1000 mm/min, pro určování síly potřebné k porušení
slupky se většinou volí spíše větší rychlosti. Silová čidla pro zjištění síly k prvotnímu
prasknutí slupky slunečnicového semena jsou nejčastěji volena s rozsahem do 100 N,
pokud jsou zkoumány deformační charakteristiky stlačení jádra, může se požadovaný
rozsah dostat až k 1000 N. [38], [40]
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Obr. 2.25: Schéma měření síly potřebné k porušení slupky, 1 – směr zatížení, 2 – silové
čidlo, 3 – semeno olejniny, 4 – pevná podložka, převzato z [38]
Typická ukázka průběhu zatěžující síly v závislosti na deformaci slunečnicového semene
je uvedena na Obr. 2.26. Závislost zatížení v oblasti intervalu D1 lze popsat jako lineární,
přičemž směrnice této funkce je naznačena červenou čarou. Na grafu je vyznačen okamžik
prasknutí slupky (Fracture moment), kdy dochází k poklesu působící síly vlivem
uvolnění napětí ve slupce právě jejím porušením. Síla, při které dochází k porušení
slupky, je označena 𝐹 a v literatuře se označuje jako „rupture force“.
S další

rostoucí

deformací

dochází

ke

stlačování

samotného

charakteristika dostává tvar tangentní křivky popsané v odstavci 2.5.1.

jádra,

přičemž

KAPITOLA 2 PŘEHLED PROBLEMATIKY

32

Obr. 2.26: Typická charakteristika F-∆l diagramu stlačení slunečnicového semene,
převzato z [40]
Plocha pod křivkou odpovídá deformační energii potřebné k porušení slupky. Touto
problematikou se zabývá např. studie [42], ve které byly měřeny deformační
charakteristiky pro tři odrůdy slunečnicových semen Azargol, Fandoghi a Shahroodi,
přičemž semena byla při experimentu rozdělena do třech různých velikostí dle metodiky
popsané v odstavci 2.4.3.

Obr. 2.27: Deformační energie potřebné k porušení slupky slunečnicového semene,
převzato z [42]
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Vlhkost jakožto parametr, který nejzásadněji ovlivňuje ostatní fyzikální vlastnosti semen
olejnin, má vliv i na sílu potřebnou k porušení slupky. Ve studii [37] byla tato závislost
zkoumána. Slunečnicová semena odrůdy Shamsiri vykazují nejvyšší potřebnou sílu
k porušení slupky kolem 15 % w.b. vlhkosti. Tato závislost byla popsána kvadratickou
funkcí dle tvaru vztahu (2.8).
y=a +a ∙m+a ∙m

(2.8)

Obr. 2.28: Vliv vlhkosti semen na sílu potřebnou k porušení slupky, převzato z [37]

Závislost síly potřebné k porušení slupky na orientaci zatížení má přímou souvislost
s návrhem konstrukce loupacích strojů. Vzhledem ke tvaru slunečnicového semene lze
tyto charakteristiky sledovat ve třech různých navzájem kolmých směrech. Většina
studií zabývajících se touto problematikou však zkoumá pouze dva směry zatížení, a to
zatížení ve směru podélném (vertical orientation) a ve směru přes dělící hranu
(horizontal orientation), viz. Obr. 2.29.
Žádné studie ani odborné publikace však nedávají do souvislosti závislosti získané
z těchto experimentů lineárního lisování a metodiku pro návrh loupacích strojů.
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Obr. 2.29: Schéma zatěžování slunečnicového semene ve směru přes hranu (vlevo) a ve
směru podélném (vpravo), převzato z [41]

Obr. 2.30: Charakteristika zatížení slunečnicového semene s vlhkostí 1,8 % w.b. pod
dvěma různými směry zatížení, převzato z [37]
Různé studie se shodují, že síla potřebná k porušení slupky při podélném zatěžování je
vyšší než síla při zatěžování přes hranu. Naopak deformace, při které dochází k porušení,
je u podélného zatěžování menší. Slunečnicové semeno má dle různých studií v podélném
směru také vyšší tuhost. [37], [39], [41]

35

KAPITOLA 2 PŘEHLED PROBLEMATIKY

Výše uvedený přehled problematiky lze shrnout do několika stěžejních bodů.
•

Loupání semen olejnin, obzvláště slunečnice, probíhá v dnešní době v převážné
většině na odstředivých impaktních strojích (vyloupnutí je dosaženo nárazem).

•

Pro účely potravinářského průmyslu je snaha získat co největší množství celých
a neporušených slunečnicových jader, v olejářském průmyslu je snaha snížit
rozdrcenou prachovou složku a dobře vyseparovat úlomky jader od slupek.

•

Neexistuje žádná jednoznačná a veřejně dostupná metodika pro hodnocení kvality
vyloupání semen olejnin.

•

Není definována žádná veličina popisující stav vyloupnutí semen olejnin.

•

Vlhkost má zásadní vliv na ostatní fyzikální vlastnosti semen olejnin, zejména na
jejich třecí vlastnosti, rozměrové vlastnosti a hmotnost, sílu potřebnou k porušení
jejich slupky, ale i na výtěžnost oleje při mechanickém lisování.

•

Při modelování semen je nutné respektovat jejich morfologickou strukturu,
zejména fakt, že jádro není pevně spojeno se slupkou.

•

Vzhledem k velkým rychlostem semen při nárazu v impaktních loupacích strojích
je postačující v reologických modelech uvažovat jen Hookeův pružný člen.

•

Sílu potřebnou k porušení slupky lze změřit formou lineárního lisování na
drobných trhacích strojích a pružinoměrech.

•

Vzhledem ke tvaru slunečnicového semena lze sílu potřebnou k porušení slupky
definovat ve třech navzájem kolmých směrech. Studie, které se touto
problematikou zabývají, definují tuto sílu jen ve dvou z těchto směrů, případně
se o směru zatěžování nezmiňují.

•

Neexistují žádné studie ani odborná literatura, která by dávala do přímé
souvislosti

vliv

orientace

a

velikosti

síly

potřebné

s konstrukčním návrhem vnitřní geometrie loupacích strojů.

k porušení

slupky

Kapitola 3
Cíle disertační práce

Hlavním cílem této disertační práce je v oblasti vědeckého poznání poskytnout nové
dosud nepublikované poznatky zaměřené na mechanické chování semen slunečnice při
procesu jejich loupání a nalézt cestu pro aplikaci těchto poznatků do prostředí vývoje
konstrukcí průmyslových impaktních loupacích strojů. K naplnění hlavního cíle této
disertační práce dojde dosažením dílčích cílů, které plynou ze závěrů přehledu
problematiky v kapitole 2.
•

Stanovení vlivu orientace zatížení ve třech navzájem kolmých směrech
na porušení slupky slunečnicového semene.
o Popis mechanického chování slunečnicového semene pod zatížením ve
třech navzájem kolmých směrech a sestavení jeho deformačních modelů.
o Sestavení energetických modelů pro predikci porušení slupky.
o Návrh konstrukce zařízení simulující prostředí impaktního loupacího stroje
a ověření sestavených modelů experimentálním měřením nárazu semen.

•

Problematika hodnocení kvality loupání semen olejnin.
o Definice veličin popisujících kvalitu loupání slunečnicových semen a návrh
metodiky pro jejich vyhodnocení.
o Konstrukční

návrh

zařízení

pro

vyhodnocení

slunečnicových semen dle navržené metodiky.

kvality

loupání
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•

Přenesení

získaných

poznatků

do

prostředí

vývoje

konstrukcí

průmyslových impaktních loupacích strojů.
o Analýza kinematických charakteristik chování slunečnicových semen
uvnitř impaktního loupacího stroje během procesu loupání.
o Návrh inovativního konstrukčního řešení.

Kapitola 4
Materiály a použité metody

V rámci disertační práce byla pro splnění cílů navržena, provedena a zpracována tato
experimentální měření:
•

měření síly a deformace potřebné k porušení slupky slunečnicového semene
v závislosti na orientaci zatížení,

•

experimentální ověření energetického modelu predikce porušení slupky semene
nárazem simulující prostředí loupacího stroje.

Metodika těchto dvou měření je popsána v kapitolách 4.2 a 4.3. Naměřené hodnoty
a komentáře výsledků těchto měření jsou popsány v kapitolách 5.1 a 5.2.

K experimentům pro měření síly a deformace potřebné k porušení slupky a ověření
energetického modelu byla použita merkantilní slunečnice dodaná firmou FABIO
PRODUKT spol. s r.o. Semena slunečnice byla skladována v suchu ve lněných pytlích
v laboratořích ČVUT v Praze. Vlhkost slunečnicových semen při experimentech byla
4,83 % w.b. Pro oba experimenty byla použita slunečnice ze stejné šarže. Experimenty
probíhaly v laboratořích ČVUT v Praze a ČZU v Praze. V laboratořích byla udržována
teplota 20 °C pomocí klimatizace.
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Vlhkost semen byla stanovena gravimetricky podle normy ASAE S352.2. Vzorky semen
o hmotnosti 100 g byly náhodně odebrány a jejich hmotnost byla měřena na laboratorní
váze s přesností vážení 1·10-2 g (viz. odst. 4.1.4). Vzorky byly sušeny v sušárně Memmert
UF 110 (Memmert GmbH) po dobu 24 hodin při teplotě 110±3 °C. Po vysušení byly
vzorky znovu zváženy a obsah vlhkosti byl stanoven podle vztahu (4.1).

𝑤=

𝑚 −𝑚
∙ 100
𝑚

[%]

(4.1)

K měření rozměrů slunečnicových semen bylo použito digitální posuvné měřítko
Extol Premium 8825226 s rozsahem měření 150 mm a přesností ±0,02 mm (pro rozsah
měření 0–70 mm).

Obr. 4.1: Definice rozměrů a směrů zatěžování slunečnicového semene
Pro určení směru zatížení se v dostupných studiích (např. [37] a [41]) používá definice
horizontálního a vertikálního zatížení. Žádná studie se však nezabývá zatížením
slunečnicových semen ve všech třech směrech. Aby nedocházelo pro horizontální
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zatěžování semene k záměně, jsou v rámci této disertační práce definovány tři směry
zatížení (zároveň i směry pro měření rozměrů semen) dle Obr. 4.1 jako:
•

směr zatížení podélný (podélný rozměr semene, rozměr 𝐴)

•

směr zatížení naplocho (rozměr semene naplocho, rozměr 𝐵)

•

směr zatížení přes hranu (rozměr semene přes hranu, rozměr 𝐶)

Při vyhodnocení dat je v této disertační práci respektováno i stanovené barevné označení
jednotlivých směrů definované na Obr. 4.1 (modrou, červenou a zelenou barvou).
Pokud není uvedeno jinak, byla semena pro potřeby experimentů předem ručně čištěna
a rozdělena (obdobně jako např. v [21]) do tří velikostních kategorií pomocí laboratorní
vibrační třídičky (Farmet a.s.) se síty o velikosti děrování Rv 5-8 a Rv 6.5-11*). Z těchto
frakcí byl pro měření sestaven zkušební vzorek semen s rovnoměrným zastoupením všech
tří velikostí.

Stanovení

hmotnosti

jednotlivých

semen

probíhalo

na

analytické

váze

Kern AEJ 200-4CM (Kern & Sohn GmbH) s přesností vážení 1·10-3 g.
Pro měření hmotnosti za účelem stanovení vlhkosti vzorků byla použita laboratorní váha
Kern KB 2000-2N (Kern & Sohn GmbH) s přesností vážení 1·10-2 g.

*)

Rv 5-8 označuje plech s kruhovým přesazeným děrováním, průměr otvorů 5 mm, rozteč otvorů 8 mm
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Tato kapitola se věnuje popisu mechanického chování slunečnicového semene pod
zatížením ve třech navzájem kolmých směrech a sestavení jeho deformačních modelů.
Výsledky tohoto experimentu jsou popsány a okomentovány v kapitole 5.1.

Ze závěrů přehledu problematiky plyne, že je mnoha studiemi dostatečně popsáno, jaký
vliv na sílu potřebnou k porušení slupky má vlhkost. Veškeré studie se však zabývají
měřením silových veličin v závislosti na deformaci pouze ve dvou navzájem kolmých
směrech.
Cílem tohoto experimentu je změřit a porovnat závislost síly na deformaci ve třech
různých navzájem kolmých směrech při vybrané konstantní vlhkosti semen. Dalším cílem
je na základě změřených dat sestavit deformační model slunečnicového semene a určit
pravděpodobnostní energetickou křivku pro predikci úspěšnosti vyloupnutí.

Pro každý směr zatížení bylo vybráno 30 vzorků (viz odst. 4.1.3) s rovnoměrnou
distribucí velikosti (celkem 90 vzorků). Pro každý vzorek byla změřena jeho hmotnost
a rozměr odpovídající směru zatížení. Fyzikální vlastnosti použitých vzorků jsou
uvedeny v příloze A. Relativní vlhkost semen při měření byla 4,83 % w.b.

Experiment byl proveden v laboratořích Technické fakulty ČZU v Praze. K zatížení
vzorků byl použit pružinoměr MPTest 5.050 (LABORTECH s.r.o.) s tenzometrickým
snímačem síly KAP-S (Angewandte System Technik GmbH) s rozsahem 0–50 N
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a citlivostí 2 ± 0,005 mV/V. Pro měření byla použita vzorkovací frekvence 50 Hz. Měřící
stanoviště s ukázkou založení vzorku semene pro měření v podélném směru je zobrazeno
na Obr. 4.2 a Obr. 4.3. Pomocí ovládacího softwaru Test & Motion (LABORTECH
s.r.o., Obr. 4.4) byl u každého vzorku snímán čas, deformace a působící síla. Pro zatížení
vzorků byla stanovena rychlost deformace 5 mm/min.

Obr. 4.2: Měřící stanoviště
s pružinoměrem MPTest 5.050

Obr. 4.3: Ukázka založení semena při
zatěžování v podélném směru

Obr. 4.4: Software pro ovládání pružinoměru MPTest 5.050
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Jak popisují např. studie [37] a [40], při porušení integrity slupky (prasknutí) dojde
k výraznému skokovému poklesu působící síly. To lze pozorovat např. na ukázce
naměřeného deformačního diagramu na Obr. 4.5, případně v přehledu problematiky na
Obr. 2.26 nebo Obr. 2.30. Tento bod je v anglicky psaných publikacích v souvislosti se
semeny olejnin popisován jako „rupture point“, síla, při níž dochází k prasknutí jako
„rupture force“ a deformace jako „strain to rupture“. České ekvivalenty nejsou
jednoznačně zavedeny a v rámci této disertační práce je tento bod výrazného porušení
integrity slupky označován jako kritický bod, síla potřebná k jeho dosažení jako kritická
síla 𝐹

a deformace, při níž dochází k prasknutí, jako kritická deformace ∆𝑙

.

Obr. 4.5: Ukázka naměřeného deformačního diagramu vzorku 28C s vyznačeným bodem
porušení slupky
Pokud během zatěžování semene došlo k více drobným prasknutím slupky, bylo jako
kritický bod vyhodnoceno to nejvýraznější z nich.
Měření probíhalo z nulové působící síly i nulové deformace až do prvního výrazného
porušení slupky, případně do nárůstu působící síly nad 50 N, kdy bylo z důvodu
uvedeného měřícího rozsahu tenzometrického čidla měření řídícím softwarem zastaveno.
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Navržený deformační model vychází z principu Hookeova pružného členu popsaného
rovnicí (4.2) rozšířeného o počáteční oblast zpevnění a koncovou oblast plastických
deformací. Deformační model je rozdělen do částí I., II. a III. dle Obr. 4.6. Podobné
rozdělení deformačního modelu na více částí bylo použito např. ve studii [44] při popisu
deformace Jatrophy curcas L. (dávivec černý).
𝐹 = 𝑘 ∙ ∆𝑙

(4.2)

Obr. 4.6: Deformační model slunečnicového semene
V oblasti I. deformačního modelu se předpokládá se zvyšující se deformací jen malý
nárůst působící síly (v modelu popsán jako nulový) zapříčiněný počátečními plastickými
mikro-deformacemi, případně zpevněním vláken slupky. Podobné chování biologického
materiálu bylo popsáno například ve studii [43] při modelování mechanického chování
vlákna Ensete ventricosum (banánovník habešský).
V oblasti II. deformačního modelu se předpokládá elastické lineární chování, kde poměr
síly a deformace je svázán tuhostí 𝑘. Metodika určení tuhosti z naměřených dat je
popsána v odstavci 4.2.5.1.
Oblast III. deformačního modelu představuje tzv. „bioyield point“, který je typický pro
biologické materiály, popsaný např. ve studii [45]. Tato oblast často předchází bodu
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porušení integrity vzorku biologického materiálu a je typická minimálním nárůstem síly
se zvětšující se deformací. Ostatními studiemi je toto chování přirovnáno například
k dobře známé a popsané plasticitě. [18], [46]
Sestavený deformační model slunečnicového semene v souřadnicích 𝐹 – ∆𝑙 je
matematicky popsán vztahem (4.3). V technické praxi bývá zvykem deformační modely
uvádět také v souřadnicích 𝜎 – 𝜀, kde 𝜎 je napětí vztažené k průřezu vzorku a 𝜀 je
poměrná deformace vztažená k celkové délce, viz (4.4). Pro účely aplikace získaných
poznatků pro vývoj impaktních loupacích strojů se jeví výhodné deformaci nevztahovat
k původní délce semene 𝑙, ale k jeho hmotnosti 𝑚, čímž vznikne veličina hmotnostně
redukované deformace ∆𝑙

vyjádřená vztahem (4.5). Výhodou hmotnostní redukce

oproti rozměrové je určitá vazba na kinetickou energii semen získanou v rotoru
odstředivých strojů.

𝐹(∆ )

⎧ 0
⎪
𝑏
= 𝑘 ∙ ∆𝑙 +
2
⎨
⎪ 𝐹
⎩

pro

∆𝑙 < −

𝑏
≥ ∆𝑙 > ∆𝑙
2∙𝑘
𝑏
∆𝑙 ≥ ∆𝑙
+
2∙𝑘

pro

−

pro
𝜎=

𝑏
2∙𝑘

𝐹
,
𝑆

𝜀=
=

∆𝑙

+

𝑏
2∙𝑘

∆𝑙
𝑙

(4.3)

(4.4)

∆𝑙
𝑚

(4.5)

S využitím hmotnostně redukované deformace lze sestavit a popsat i hmotnostně
redukovaný deformační model dle vztahu (4.6).

𝐹(∆

)

⎧0
⎪
⎪
= 𝑘
⎨
⎪
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⎩
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𝑏
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𝑏
2∙𝑘
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≥ ∆𝑙

/
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+

𝑏
2∙𝑘

/

+

𝑏
2∙𝑘

(4.6)
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4.2.5.1 Určení tuhosti 𝒌 a konstanty posunutí 𝒃

Určení velikostí oblastí I. a III., tedy určení hodnoty konstanty posunutí 𝑏, je zásadní
pro definování tvaru modelu. Důvod stanovení velikosti těchto oblastí jako stejných
(v poměru 1:1) vychází ze snahy o symetričnost modelu a také z porovnání naměřených
charakteristik, kdy se v některých případech oblast I. nevyskytuje a oblast III. je oproti
ní výrazná a opačně. Poměr velikostí oblastí I. a III. s velikostí lineární oblasti II. je
však velmi malý, proto rozdělení oblasti I. a III. na stejně velké intervaly má na výsledný
model jen malý vliv a snaží se být kompromisem popisující všechny naměřené
charakteristiky.
Oblast modelu II. předpokládá lineární růst síly při deformaci ideálního semene, kdy by
semeno nebylo ovlivněno žádnými mikro-deformacemi ani drobnými prasknutími během
zatěžování. Tomu odpovídá i matematický postup určení konstant modelu 𝑘 a 𝑏.
Nejdříve je určena průměrná tuhost 𝑘 a konstanta posunutí 𝑏 je hledána na principu
aproximace experimentálně naměřených bodů prasknutí slupky obecnou přímkou
s definovanou směrnicí 𝑘. Tuhost 𝑘 byla z experimentálně naměřených dat stanovena
ve vybrané lineární oblasti pomocí aproximace polynomem 1. stupně. Metodika určení
tuhosti je uvedena v Tab. 5. K tomu byl využit software Matlab a funkce polyfit(). [47]
tvar deformační
křivky

popis tvaru deformační křivky

vyhodnocovaná oblast

deformační křivka je narušena
několika drobnými skokovými
poklesy síly, kdy při minimálním
nárůstu síly značně vzroste
deformace

tuhost semene je vyhodnocena
jako směrnice lineární části
deformační křivky

deformační křivka začíná
pozvolným nárůstem tuhosti,
případně tuhost pozvolna klesá
před bodem výrazného porušení
integrity slupky

tuhost semene je vyhodnocena
jako směrnice lineární části
deformační křivky
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tvar deformační
křivky

popis tvaru deformační křivky

vyhodnocovaná oblast

deformační křivka je rozdělena
drobným skokovým poklesem síly
na několik lineárních oblastí

tuhost semene je vyhodnocena
jako směrnice lineární části
deformační křivky, jejíž délka je
majoritní, případně jako jejich
průměr, pokud jsou jejich délky
podobné

deformační křivka nemá
výraznou lineární oblast

tuhost semene je vyhodnocena
jako směrnice pomyslné spojnice
počátku a bodu výrazného
porušení integrity slupky

Tab. 5: Tabulka metodiky pro vyhodnocení tuhosti slunečnicového semene jako pružného
Hookeova členu při různých tvarech experimentálně získané deformační křivky
Průměrná hodnota tuhosti pro sestavení deformačního modelu byla stanovena pomocí
vztahu (4.7). Obdobným způsobem byla stanovena hodnota hmotnostně redukované
tuhosti pro hmotnostně redukovaný deformační model, viz. (4.8).

𝑘

𝑘=

1
∙
𝑛

𝑘

(4.7)

=

1
∙
𝑛

𝑘

(4.8)

Konstanta posunutí 𝑏 definuje velikost oblastí I. a III. deformačního modelu. Velikost
těchto oblastí byla v deformačním modelu stanovena z výše uvedených důvodů
v poměru 1:1 a je definována vztahem (4.9). Obdobně je definována hmotnostně
redukovaná konstanta posunutí 𝑏

𝑏=

, viz. rovnice (4.10).

1
∙
𝑛

𝐹

− 𝑘 ∙ ∆𝑙

(4.9)
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𝑏

=

1
∙
𝑛

𝐹

−𝑘

∙ ∆𝑙

/

(4.10)

Pro účely aplikace poznatků experimentálně získaných dat do prostředí vývoje
konstrukce impaktních loupacích strojů je vhodné zaměřit pozornost na veličiny
energetické. V rotoru loupacích strojů semena získávají právě kinetickou energii, která
se při nárazu do dopadových terčů mění v energii deformační a ta způsobuje prasknutí
slupky.
Deformační energie je energie uložená v pružné deformaci tělesa. Pokud je definována
nebo experimentálně stanovena v závislosti na proměnné ∆𝑙 spojitá funkce síly 𝐹 jako
𝐹 = 𝐹(∆ ) , pak lze deformační energii vyjádřit vztahem (4.11). [48]
𝑑𝐸
Kritickou deformační energií 𝐸

= 𝐹(∆ ) ∙ 𝑑∆𝑙

(4.11)

je v rámci této disertační práce nazývána taková

/

vynaložená deformační energie, která je potřebná k porušení integrity slupky
slunečnicového semena. Pokud k porušení slupky dojde při kritické deformaci ∆𝑙

, pak

lze kritickou deformační energii vyjádřit vztahem (4.12).
∆

𝐸

/

=

(4.12)

𝐹(∆ ) ∙ 𝑑∆𝑙

Pomocí hmotnostně redukované deformace lze stanovit i hmotnostně redukovanou (dále
jen redukovanou) kritickou deformační energii, vyjádřenou vztahem (4.13).

𝐸

/

1
= ∙
𝑚

∆

∆

𝐹(∆ ) ∙ 𝑑∆𝑙 =

/

𝐹(∆ 𝒓𝒆𝒅 ) ∙ 𝑑∆𝑙

(4.13)
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Obr. 4.7: Dva principy stanovení kritické deformační energie – přímou integrací křivky
(vlevo) a výpočtem z deformačního modelu (vpravo)
V této disertační práci jsou dle Obr. 4.7 uvažovány dva přístupy ke stanovení kritické
deformační energie, a to:
•

stanovení 𝐸

/

přímou integrací deformační křivky,

•

stanovení 𝐸

/

výpočtem z deformačního modelu.

4.2.6.1 Stanovení kritické deformační energie přímou integrací deformační
křivky
První přístup stanovení kritické deformační energie pracuje přímo s experimentálně
naměřenými daty a skutečným tvarem deformační křivky až do bodu porušení slupky.
Experimentálně naměřená data jsou souborem uspořádaných dvojic deformace a síly
a tvoří tak nespojitou funkci. Pro výpočet kritické deformační energie je zvolena
lichoběžníková metoda numerické integrace popsaná rovnicí (4.14). Výpočet je proveden
v softwaru Matlab pomocí funkce trapz(). [49]

𝐸

/

=

1
∙
2

(∆𝑙

− ∆𝑙 ) ∙ 𝐹(∆

)

+ 𝐹(∆

)

(4.14)

Obdobným způsobem je stanovena hmotnostně redukovaná kritická deformační energie,
jejíž výpočet je popsán rovnicí (4.15).
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𝐸

=

/

1
∙
2

∆𝑙

− ∆𝑙

∙ 𝐹(∆

)

+ 𝐹(∆

)

(4.15)

4.2.6.2 Stanovení kritické deformační energie z deformačního modelu
Druhý přístup je založen na výpočtu kritické deformační energie z definovaného
deformačního modelu (4.3) v závislosti na kritické deformaci daného semene. Stanovení
kritické deformační energie je popsáno rovnicí (4.16).

𝐸

/

=

(𝑘 ∙ ∆𝑙
+ 𝑏)
𝑏
−
∙ (𝑘 ∙ ∆𝑙
2∙𝑘
2∙𝑘

(4.16)

+ 𝑏)

Obdobným způsobem lze určit hmotnostně redukovanou kritickou deformační energii,
jejíž výpočet je popsán rovnicí (4.17).

𝐸

/

=

𝑘

∙ ∆𝑙 /
2∙𝑘

+𝑏

−

𝑏
2∙𝑘

∙ 𝑘

∙ ∆𝑙

/

+𝑏

(4.17)

Tato kapitola se věnuje metodice navrženého experimentu pro ověření sestavených
energetických modelů v prostředí navrženého měřícího stanoviště, které simuluje náraz
semen impaktních loupacích strojů.
Experimentální měření popsané v této kapitole bylo provedeno za podpory projektu
Studentské grantové soutěže ČVUT SGS20/114/OHK2/2T/12 Zkoumání kvalitativních
parametrů loupání olejnatých semen a realizace měřícího stanoviště proběhla ve
spolupráci s firmou Farmet a. s.
Výsledky tohoto experimentálního měření jsou popsány a okomentovány v kapitole 5.2.

KAPITOLA 4 MATERIÁLY A POUŽITÉ METODY

51

V kapitole 4.2 byly popsány metody stanovení deformační energie potřebné k porušení
slupky slunečnicového semene. Empirické modely byly sestaveny z experimentálně
naměřených dat při stlačování jednotlivých semen na pružinoměru při rychlosti posuvu
5 mm/min. Cílem tohoto experimentálního měření je ověření použitelnosti sestavených
modelů při podmínkách simulujících skutečné prostředí loupacího stroje.
Simulace prostředí loupacího stroje spočívá ve vystřelování jednotlivých semen vysokou
rychlostí proti pevné překážce. Tento proces je snímán vysokofrekvenční kamerou a na
základě obrazového zpracování je rozhodnuto, zda při nárazu došlo k porušení slupky
případně k vyloupnutí.

Experiment proběhl v laboratořích Fakulty strojní ČVUT v Praze se vzorkem
slunečnicových semen ze stejné šarže i o stejných fyzikálních vlastnostech jako
experiment popsaný v kapitole 4.2.
K urychlení semen na požadovanou rychlost bylo využito zařízení TIH v2020 (ČVUT
v Praze), jehož návrh a konstrukce je součástí výsledků této disertační práce a je
podrobněji popsáno v odstavci 5.2.1.
K zachycení nárazu semene byla použita vysokofrekvenční kamera Photron FASTCAM
SA-X2 (Photron Limited) s objektivem Nikon 180 mm f/2.8 D IF-ED AF (Nikon
Corporation). Pro snímání obrazu byla použita frekvence 40 kHz. Scéna byla osvětlena
bílými výkonovými LED diodami VERITAS s možností regulace výkonu (Integrated
Design Tools, Inc.).
K ovládání kamery a uložení dat byl použit software Photron PFV4 (Photron Limited).
Nasnímaná data byla ukládána v souboru typu JPEG v rozlišení 512 x 376 px.
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Obr. 4.8: Vysokofrekvenční kamera Photron FASTCAM SA-X2, převzato z [51]

Data získaná z vysokofrekvenční kamery byla zpracována pomocí softwaru Matlab. Ten
pracuje s grafickými soubory jako s třídimenzionální maticí, přičemž rozměry dvou
dimenzí matice odpovídají rozlišení daného obrazu v pixelech a třetí dimenze je tvořena
třemi vrstvami pro červenou, zelenou a modrou složku (RGB). Jednotlivé pozice v matici
mohou nabývat hodnot 0–255, což vyjadřuje barevnou hloubku dané barvy pro konkrétní
pixel.
Pro určení rychlosti výstřelu byly veškeré obrazy převedeny do odstínů šedi, a to
z důvodu zjednodušení vyhodnocované matice na dvoudimenzionální.
4.3.3.1 Stanovení rychlosti výstřelu
Podmínkou sestaveného algoritmu pro určení rychlosti výstřelu je vytvoření adresáře se
sledem obrazů letícího semene jdoucích za sebou tak, že první a poslední soubor
v adresáři zachycuje celé semeno na kontrastním pozadí v dobře rozlišitelné oblasti. Na
Obr. 4.9 lze v levém sloupci vidět právě takové snímky, přičemž horní řádek snímků je
zachycen v časovém okamžiku 𝑡, dolní řádek je zachycen v časovém okamžiku 𝑡 + ∆𝑡.
Červeným rámečkem je označena vyhodnocovaná oblast snímku, ta je dále zobrazena
v prostředním sloupci.
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Obr. 4.9: Ukázka z programu stanovení rychlosti letícího semene pomocí obrazového
zpracování v softwaru Matlab
S využitím funkce imfill(), která využívá algoritmů morfologické rekonstrukce obrazu, je
vytvořena matice nová, kde jsou uzavřené oblasti typu děr nahrazeny dopočítanými
hodnotami odpovídající okolní oblasti. Odečtením tohoto obrazu od původní matice jsou
lokalizovány pixely výskytu slunečnicového semene. S využitím metody shlukování
nejbližších středů (k-means clustering) lze pak jednoznačně definovat oblast semene
v binárním obrazu a pomocí funkce regionprops() spočítat souřadnice těžiště vyhraničené
oblasti, viz pravý sloupec na Obr. 4.9. [50], [52], [53]
Výpočtem rozdílu poloh těžiště (na Obr. 4.9 znázorněno červeným křížkem) pro
první 𝑇(

)

a poslední 𝑇(

∆ )

snímek v adresáři je spočítána vzdálenost v pixelech ∆𝑙 ,

které semeno urazilo za časový okamžik ∆𝑡. Při znalosti skutečné vzdálenosti odpovídající
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jednomu pixelu ∆𝑙
v adresáři

𝑛

/

je

(viz. Obr. 4.10), frekvence snímání obrazu 𝑓
možné

spočítat

skutečnou

rychlost

a počtu snímků

letícího

semene

dle

vztahů (4.18) – (4.20).
∆𝑙

= 𝑇(
∆𝑙

𝑣 =

/

∆𝑙

∆ )

=

− 𝑇(

∆𝑙
∆𝑙

∙ ∆𝑙
𝑛
𝑓

/

)

(4.18)
(4.19)

/
/

(4.20)

4.3.3.2 Kalibrace obrazu
Kalibrační snímek (Obr. 4.10) je důležité pořídit pro určení reálné velikosti jednoho
pixelu rovnicí (4.19). Tento snímek je nutné pořídit ve stejném rozlišení a ve stejné
poloze kamery od bodu nárazu semene jako jsou snímány jednotlivé vzorky. Princip
kalibrace obrazu spočívá v porovnání vzdálenosti určené pásmovým metrem a počtem
pixelů, které tuto oblast vyplňují.

Obr. 4.10: Ukázka z programu na výpočet skutečné délky odpovídající jednomu pixelu
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U semen byla z obrazového záznamu vyhodnocena orientace jejich dopadu a jednotlivým
dopadům byla přidělena logická binární hodnota určující porušení slupky. Jako semena
s porušenou slupkou byla vyhodnocena i semena, kde nedošlo k úplnému oddělení slupky,
ale z obrazového záznamu bylo dostatečně patrné, že došlo k jejímu výraznému porušení.
Jako semena s neporušenou slupkou byla vyhodnocena semena, u kterých nedošlo
k oddělení slupky od jádra ani nebylo pozorováno její výrazné porušení.

Tato kapitola svým obsahem připravuje podmínky pro přenesení poznatků získaných
z experimentálních měření do prostředí vývoje konstrukcí průmyslových impaktních
loupacích strojů.
Pro nalezení souvislostí mezi experimentálně získanými daty deformačních modelů
slunečnicových semen a vnitřní konstrukcí impaktních loupacích strojů je nutné
analyzovat a popsat kinematické charakteristiky pohybu semen uvnitř stroje.
Pro tyto účely je uvažováno klasické konstrukce loupacího stroje s lopatkovým rotorem,
kde produkt k vyloupání je přiváděn v jeho ose rotace. Uprostřed rotoru je umístěn
rozváděcí člen, nejčastěji ve formě kužele, který se stará o rovnoměrnou obvodovou
distribuci semen. Vlivem odstředivé síly jsou semena lopatkou urychlována, rozhazována
vysokou rychlostí po obvodu a následně loupána nárazem o vnější stator.
K vyšetření kinematických charakteristik je využito teorie současných pohybů. Výsledný
pohyb semene v rotoru se skládá z pohybu unášivého a relativního. [55]
Pro tyto účely jsou dle Obr. 4.11 zavedeny tři souřadné systémy, ve kterých lze pohyb
semene v rotoru popsat. Jedná se o následující systémy:
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kartézský souřadný systém 𝑆 = [𝑋; 𝑌; 𝑍] vztažený k hlavnímu rámu stroje
(ke statoru), na Obr. 4.11 značen modrou barvou,

•

cylindrický souřadný systém 𝑆 = [𝑟; 𝜑; 𝑧] vztažený k hlavnímu rámu stroje
(ke statoru), na Obr. 4.11 značen červenou barvou,

•

kartézský souřadný systém 𝑆 = [𝑥; 𝑦; 𝑧] vztažený k rotorové lopatce, kde
osa 𝑥 tohoto systému je právě proložena lopatkou, na Obr. 4.11 značen zelenou
barvou.

Osy 𝑧 (příp. 𝑍) těchto souřadných systémů mají stejný směr a jsou proloženy osou rotace
rotoru. Lopatky jsou v rotoru uvažovány tak, že k prvnímu kontaktu se semenem
dochází na souřadnici 𝑥 = 𝑟 a semeno opouští lopatku na souřadnici 𝑥 = 𝑟 .

Obr. 4.11: Rotor loupacího stroje v obecné poloze se zavedenými souřadnými systémy

4.4.1.1 Kinematické schéma
Semeno, které je odstředivou silou urychlováno po délce lopatky, je pro účely sestavení
pohybových rovnic modelováno jako hmotný bod posuvně uložený na rotujícím prutu,
který se otáčí konstantní úhlovou rychlostí. [55]
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Výsledný pohyb bodu je rozložen do unášivé a relativní složky. Stejná rozkladová rovnice
platí i pro pole rychlostí. Vektor unášivé rychlosti je v následujícím textu značen 𝐯𝐮 ,
vektor rychlosti relativní 𝐯𝐫 . Tento rozklad je graficky znázorněn vlevo na Obr. 4.12.

Obr. 4.12: Kinematické schéma současných pohybů
Následující rovnice jsou odvozeny za předpokladu stálého kontaktu semene s lopatkou
a jsou platné v oblasti souřadnice 𝑥 nabývajících hodnot z intervalu 𝑥 ∈ 〈𝑟 ; 𝑟 〉.
𝐯 = 𝐯𝐮 + 𝐯𝐫

(4.21)

𝑥
0
0
𝐯𝐮 = 𝛚 × 𝐱 = 0 × 0 = 𝜔 ∙ 𝑥
0
𝜔
0

(4.22)

𝑥
𝐯𝐫 = 𝐱 = 0
0

(4.23)

Na rotující hmotný bod, jehož vzdálenost od osy rotace se mění, působí dle teorie
současných pohybů zrychlení unášivé normálové 𝐚𝐮𝐧 , unášivé tečné 𝐚𝐮𝐭 , Coriolisovo
zrychlení 𝐚𝐜𝐨𝐫 a zrychlení relativní 𝐚𝐫 . Grafický rozklad těchto zrychlení je zobrazen
na Obr. 4.12 vpravo. Při konstantních otáčkách rotoru je hodnota unášivého tečného
zrychlení rovna nule. [55], [A1]
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0
0
−𝜔 ∙ 𝑥
𝐚𝐮𝐧 = 𝛚 × 𝐯𝐮 = 0 × 𝜔 ∙ 𝑥 =
0
𝜔
0
0
0
𝐚𝐮𝐭 = 𝛆 × 𝐱 = 0
0

𝑥
0
× 0 = 0
0
0

(4.24)

(4.25)

0
0
𝑥
𝐚𝐜𝐨𝐫 = 2 ∙ 𝛚 × 𝐯𝐫 = 2 ∙ 0 × 0 = 2 ∙ 𝜔 ∙ 𝑥
𝜔
0
0

(4.26)

𝑥
𝐚𝐫 = 𝐱 = 0
0

(4.27)

4.4.1.2 Silové poměry
Síly působící na semeno během jeho urychlení v rotoru lze uvažovat dle Obr. 4.13.

Obr. 4.13: Přehled působících sil na semeno v rotoru loupacího stroje
Gravitační síla 𝐆 působí jako důsledek gravitačního pole Země. Z principu akce a reakce
působí proti gravitační síle reakční síla 𝐍 a za pohybu generuje úměrně velkou třecí
sílu 𝐓𝐍 působící proti směru pohybu semene.

𝐆=

0
0
;
−𝑚 ∙ 𝑔

0
𝐍= 0 ;
𝑁

𝐓𝐍 =

−𝑁 ∙ 𝜇
0
0

(4.28)
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Ve směru souřadnice 𝑦 působí reakční síla 𝐅𝐂 , která je důsledkem působení Coriolisovy
síly. Za pohybu je rovněž generována úměrně velká třecí síla 𝐓𝐂 působící proti směru
pohybu semene. [A1]
0
𝐅𝐂 = 𝐹 ;
0

−𝐹 ∙ 𝜇
𝐓𝐂 =
0
0

(4.29)

4.4.1.3 Stanovení pohybové rovnice
Pro stanovení pohybové rovnice je vycházeno z principu II. Newtonova zákona. [55]

𝑚∙𝐚=

𝐅

(4.30)

𝑚 ∙ (𝐚𝐮𝐧 + 𝐚𝐫 + 𝐚𝐜𝐨𝐫 ) = 𝐆 + 𝐍 + 𝐓𝐍 + 𝐅𝐂 + 𝐓𝐂
𝑚∙

0
𝑥
−𝜔 ∙ 𝑥
+
+
=
0
2
∙
𝜔
∙𝑥
0
0
0
0
0
−𝐹 ∙ 𝜇
0
−𝑁 ∙ 𝜇
0
0
= 𝐹 + 0 +
+
+
0
0
−𝑚 ∙ 𝑔
𝑁
0
0
0

(4.31)

(4.32)

Řešením soustavy (4.32) na skalární úrovni lze snadno vyjádřit velikost síly 𝑁 a 𝐹 .
𝑁 = 𝑚 ∙ 𝑔;

𝐹 =2∙𝑚∙𝜔∙𝑥

(4.33)

Zavedením substituce (4.34) a dosazením hodnot (4.33) do rovnice (4.32) vzniká
pohybová rovnice (4.35) popisující pohyb semene v rotoru ve formě nehomogenní
diferenciální rovnice druhého řádu s konstantními koeficienty.
𝑘 = 2 ∙ 𝜔 ∙ 𝜇;

𝑘 = −(𝜔 );

𝑥+𝑘 ∙𝑥+𝑘 ∙𝑥 =𝐶

𝐶 = −𝑔 ∙ 𝜇

(4.34)
(4.35)
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Charakteristiky polohy a rychlosti semene v rotoru jako funkci času lze získat vyřešením
diferenciální rovnice (4.35). Tu lze řešit analyticky pomocí rozkladu na homogenní
a partikulární řešení nebo s využitím softwaru Matlab a funkce dsolve(). [56], [57]
Pro řešení tohoto problému jsou uvažovány následující počáteční podmínky:
•

v čase 𝑡 = 0 se semeno nachází v pozici souřadnice 𝑥 = 𝑟 ,

•

v čase 𝑡 = 0 se semeno pohybuje radiální rychlostí 𝑥 = 𝑣 .

Po zavedení konstant 𝜆 a 𝜆 , které odpovídají kořenům charakteristické rovnice (4.35),
lze psát výsledné řešení ve tvaru rovnice (4.38). Zde uvedené konstanty 𝐶 a 𝐶 jsou
výsledkem řešení Cauchyho úlohy s definovanými počátečními podmínkami a jsou po
zavedení pomocné konstanty 𝐴 vyčísleny rovnicí (4.37). Časovou derivací rovnice (4.38)
je určena radiální rychlost semene v závislosti na čase, viz.(4.39).
Následující rovnice nabývají reálných hodnot, pokud výraz 𝑘 − 4 ∙ 𝑘 je větší než nula.
Ke splnění této podmínky dojde, pokud úhlová rychlost rotoru 𝜔 nabývá kladných
hodnot.

𝜆 =

−𝑘 + 𝑘 − 4 ∙ 𝑘
;
2

𝐴=𝑟 −

𝐶
;
𝑘

𝐶 =

𝜆 =

−𝑘 − 𝑘 − 4 ∙ 𝑘
2

(4.36)

𝑣 −𝐴∙𝜆
𝜆 −𝜆

(4.37)

𝐴∙𝜆 −𝑣
;
𝜆 −𝜆

𝑥( ) = 𝐶 ∙ 𝑒

∙

𝑥( ) = 𝐶 ∙ 𝜆 ∙ 𝑒

+𝐶 ∙𝑒
∙

𝐶 =
∙

+

𝐶
𝑘

+𝐶 ∙𝜆 ∙𝑒

(4.38)
∙

(4.39)

V souřadném systému 𝑆 (cylindrický systém vztažený k rámu stroje) bude mít pak
vektor okamžité rychlosti podobu rovnice (4.40). Jednoduchou časovou integrací lze
v souřadném systému 𝑆 získat i vztah pro okamžitou polohu semene v závislosti na
čase, viz (4.41). Integrační konstanta 𝜑 uvedena v této rovnici značí úhel pootočení
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rotoru loupačky vůči nulové poloze globálního souřadného systému 𝑆 (kartézský systém
vztažený k rámu stroje). [A1]

(

)

𝐯=

(

)

𝐯𝐮 +

(

)

(

𝑥( )
0
𝑥( )
𝐯𝐫 = 𝜔 + 0 = 𝜔
0
0
0

)

𝑥( )
𝐱= 𝜔∙𝑡+𝜑
0

(4.40)

(4.41)

Pro grafickou interpretaci výsledků vyšetření polohy a rychlosti semene v závislosti na
čase je klíčovým vyjádření těchto rovnic v souřadném systému 𝑆 . Po jednoduché
transformaci jsou tyto vztahy uvedeny v rovnicích (4.42) a (4.43).
𝑥( ) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑 )
𝐱 = 𝑥( ) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑 )
0

(4.42)

𝑥( ) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑 ) − 𝜔 ∙ 𝑥( ) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑 )
𝐯 = 𝑥( ) ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑 ) + 𝜔 ∙ 𝑥( ) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜑 )
0

(4.43)

(

(

)

)

Grafické znázornění průběhů výsledků výše odvozených vztahů je zpracováno pro rotor
loupacího stroje FH2000 společnosti Farmet a. s. a popsáno v kapitole 5.4.

Kapitola 5
Výsledky a diskuze

Tato kapitola se věnuje následujícím dílčím cílům disertační práce:
•

Stanovení vlivu orientace zatížení ve třech navzájem kolmých směrech
na porušení slupky slunečnicového semene.
o Popis mechanického chování slunečnicového semene pod zatížením ve
třech navzájem kolmých směrech a sestavení jeho deformačních modelů.
o Sestavení energetických modelů pro predikci porušení slupky.

Metodika tohoto experimentu byla popsána v kapitole 4.2.

Měření deformačních charakteristik semen slunečnice proběhlo ve třech různých směrech
definovaných v odstavci 4.1.3, a to v podélném směru, ve směru naplocho a ve směru
přes hranu. V následujícím textu je vybrán z každé orientace zatížení jeden
reprezentativní zástupce, jehož průběh deformační charakteristiky je okomentován.
Průběhy deformačních charakteristik dalších vzorků jsou uvedeny v příloze B.
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Zhodnocení a komentář výsledků měření je ilustrováno na vzorcích č. 16A, 5B, 19C.
Fyzikální vlastnosti těchto vzorků jsou uvedeny v Tab. 6.

č. vzorku
16A
5B
19C

směr
zatížení

hmotnost
[g]

rozměr A
[mm]

rozměr B
[mm]

podélný
0,0736
11,4
x
naplocho
0,0950
x
4,1
přes hranu
0,0639
x
x
Tab. 6: Fyzikální vlastnosti vybraných vzorků semen

rozměr C
[mm]
x
x
5,0

5.1.1.1 Orientace zatížení v podélném směru
Na Obr. 5.1 je zobrazena deformační charakteristika semene při zatížení v podélném
směru, při které došlo ke dvěma výrazným porušením slupky. Nárůst síly je ve většině
měřených případů zřetelně lineární, pouze první část křivky v oblasti cca do 5 N má
mírně konvexní tvar způsobený postupným zpevňováním vláken nebo počátečními
plastickými mikro-deformacemi popsanými v odstavci 4.2.5.

Obr. 5.1: Vybraná deformační charakteristika semene při zatížení v podélném směru,
ukázka vzorku č. 16A
K výraznému porušení integrity slupky dochází buď v lineární části křivky (na Obr. 5.1
první výrazné prasknutí), nebo po plastické deformaci (na Obr. 5.1 druhé výrazné
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prasknutí), při které se se zvyšující deformací již nezvyšuje působící síla. V několika
případech (např. vzorky č. 3A, 14A, …) hlavnímu prasknutí předcházelo jedno až dvě
drobné lokální narušení slupky, které se v diagramu projevuje mírným skokovým
poklesem měřené síly.
U většiny vzorků bylo měření zastaveno po prvním (příp. druhém) výrazném prasknutí
slupky, pro ilustraci byl vybrán vzorek 16A, kde měření probíhalo až do deformace
∆𝑙 = 3,5 mm. U řady vzorků však k druhému výraznému prasknutí slupky nedochází
a po vzniku praskliny síla dále významně nenarůstá a dochází k plastické deformaci
slupky. To odpovídá morfologii semene, neboť jádro v podélném směru slupku zcela
nevyplňuje. Při pokračujícím stlačování, kdy by začalo docházet k deformaci jádra, by
začala síla opět růst. Na Obr. 5.2 je zobrazen typický tvar praskliny slupky při deformaci
semene v podélném směru. Prasklina se tvoří zpravidla po celé délce semena a neprochází
dělící rovinou slupky.

Obr. 5.2: Typické prasknutí slupky semene při podélné orientaci zatížení
5.1.1.2 Orientace zatížení ve směru naplocho
Vybraná deformační charakteristika semene pro zatížení ve směru naplocho je zobrazena
na Obr. 5.3. Tvar křivky je opět téměř lineární, avšak s pozorovatelnou mírnou
konvexitou. Oproti zatěžování v podélném směru zde nedochází k výraznému poklesu
síly při prvotním porušení integrity slupky. Z hlediska morfologie slunečnicového semene
je v tomto směru slupka téměř celá vyplněná jádrem, a proto po jejím prasknutí dochází
s dalším stlačením současně k deformaci jádra, což generuje další strmý nárůst měřené
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síly. U některých vzorků (například č. 14B, 27B, …) ani k porušení slupky
v měřícím rozsahu silového snímače nedošlo.

Obr. 5.3: Vybraná deformační charakteristika semene při zatížení ve směru naplocho,
ukázka vzorku č. 5B
Na Obr. 5.4 je zobrazena typická prasklina slupky při zatěžování naplocho. Ta je ve
většině případů jen nevýrazná a vzniká jen v bazální části semene, orientovaná do směru
zatěžování. Apikální část semene zůstává ve většině případů neporušená. Menší velikost
praskliny odpovídá i naměřenému deformačnímu diagramu, kde pokles síly při prasknutí
v porovnání se zatížením ve směru podélném a přes hranu není tak výrazný.

Obr. 5.4: Typické prasknutí slupky při orientaci zatížení ve směru naplocho
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5.1.1.3 Orientace zatížení ve směru přes hranu
Deformační charakteristika ve směru přes hranu je zobrazena na Obr. 5.5. V tomto
případě dochází podobně jako v případě deformace podélné nejčastěji k jednomu
výraznému prasknutí slupky, které se projevuje velkým poklesem síly. V porovnání
s podélnou deformací ale k porušení slupky dochází za působení větších sil i při vyšších
deformacích (viz. kompletní výsledky měření uvedené v příloze B).

Obr. 5.5: Vybraná deformační charakteristika semene při zatížení ve směru přes hranu,
ukázka vzorku č. 19C
Na rozdíl od ostatních dvou směrů zatížení nelze v tomto případě průběh síly v závislosti
na deformaci z nezatíženého stavu do prvotního výrazného porušení slupky považovat
za čistě lineární. U většiny vzorků je tato křivka složena z konkávní a konvexní části,
podobně jako u vzorku 19C na Obr. 5.5. U ostatních vzorků je tento trend výraznější.
Před porušením slupky byla u několika vzorků zaznamenána plastická deformace.
Po vzniku praskliny s dalším stlačováním dále nedochází k výraznému nárůstu síly
a dochází k plastické deformaci slupky. U vybraného vzorku 19C síla začíná opět
výrazně růst až od hodnoty stlačení ∆𝑙 = 2,5 mm, kdy začíná docházet k deformaci jádra
semene. Typické porušení slupky při deformaci ve směru přes hranu je zobrazeno na Obr.
5.6. Prasklina slupky se nachází po celé délce semena a prochází dělící hranou slupky.
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Obr. 5.6: Typické prasknutí slupky při orientaci zatížení ve směru přes hranu
5.1.1.4 Sumarizace výsledků
Naměřené síly a deformace potřebné k porušení slupky semene jsou uvedeny v Tab. 7.
Pro zatížení v podélném směru jsou k porušení slupky potřebné nejmenší síly a nejmenší
deformace. Největší síly jsou potřeba při zatížení naplocho, přičemž dochází pouze
k nevýraznému prasknutí slupky v bazální části semene. Při zatížení ve směru přes hranu
je potřeba k porušení slupky největších deformací. Stejný trend kopíruje i veličina
hmotnostně redukované deformace.

směr zatížení

⌀ velikost 𝑙
[mm]

𝐹
[N]

∆𝑙
[mm]

∆𝑙 /
[mm·g-1]

podélný
10,80 ± 1,2
22,85 ± 6,5
0,471 ± 0,15
6,36 ± 1,5
naplocho
3,78 ± 0,6
39,06 ± 14,6
0,853 ± 0,23
11,99 ±3,9
přes hranu
5,62 ± 0,9
34,89 ± 11,1
1,152 ± 0,23
17,25 ± 5,7
Tab. 7: Hodnoty naměřených sil a deformací potřebných k prasknutí slupky
Obvykle uváděná veličina poměrné deformace 𝜀 není uvažována z důvodů popsaných
v odstavci 4.2.5. Pro relevanci výsledků absolutních hodnot kritických deformací ∆𝑙
je v tabulce uvedena průměrná velikost semen v daném směru zatížení.
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Deformační model byl stanoven na základě rovnice (4.3), v případě hmotnostně
redukovaného modelu dle rovnice (4.6), popsaných v odstavci 4.2.5. Pro model byly
v Tab. 8 stanoveny konstanty tuhosti a posunutí 𝑘 a 𝑏, respektive jejich hmotnostně
redukované varianty.

směr zatížení

𝑘
[N·mm-1]

𝑏
[N]

𝑘
[N·g·mm-1]

𝑏
[N]

podélný
60,52 ± 9,3
-5,64 ± 6,5
4,561 ± 1,47
-6,15 ± 8,8
naplocho
50,09 ± 23,3
-3,67 ± 16,1
3,511 ± 1,35
-3,03 ± 12,8
přes hranu
31,58 ± 10,5
-1,50 ± 8,2
2,269 ± 1,04
-4,24 ± 17,5
Tab. 8: Konstanty deformačního a hmotnostně redukovaného deformačního modelu
slunečnicového semene
Grafické znázornění výsledných deformačních modelů pro jednotlivé směry zatížení
(a jejich hmotnostně redukovaných variant) je pro možnost jejich porovnání uvedeno na
následujícím dvojlistu na Obr. 5.8 – Obr. 5.13.

Obr. 5.7: Schéma deformačního modelu s definicí křivky porušení slupky
V deformačních modelech je znázorněna tlustou čarou oblast I. a dále lineární růst síly
v závislosti na deformaci v oblasti II. Čárkovanou čarou je zobrazena křivka
předpokládaného porušení slupky, která vzniká (z principu definice deformačního modelu
jako funkce deformace) jako spojnice bodů porušení slupky pro různé kritické deformace,
viz Obr. 5.7.
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Obr. 5.8: Deformační model semene pro orientaci zatížení v podélném směru

Obr. 5.9: Deformační model semene pro orientaci zatížení ve směru naplocho

Obr. 5.10: Deformační model semene pro orientaci zatížení ve směru přes hranu
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Obr. 5.11: Hmot. red. deformační model pro orientaci zatížení v podélném směru

Obr. 5.12: Hmot. red. deformační model pro orientaci zatížení ve směru naplocho

Obr. 5.13: Hmot. red. deformační model pro orientaci zatížení ve směru přes hranu
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Z uvedených výsledků je patrné, že největší tuhost mají semena při zatížení v podélném
směru a nejmenší při zatížení přes hranu. Stejný trend vykazuje i hmotnostně
redukovaný deformační model.
Pro naměřená data byla provedena statistická analýza rozptylu ANOVA na hladině
významnosti 𝛼 = 0,05. Výsledky analýzy jsou zobrazeny v Tab. 9. Analýza byla
provedena pro nulovou hypotézu H0, která předpokládá, že vliv směru orientace zatížení
nemá vliv na tuhost semene a sílu a deformaci potřebnou k porušení slupky. Velmi nízké
p-hodnoty nulovou hypotézu zamítají (F hodnota větší než Fkrit) a lze ve všech případech
přijmout alternativní hypotézu a tvrdit, že směr orientace zatížení má zásadní vliv na
dané parametry deformačního modelu.
vliv směru orientace zatížení na:

F hodnota

Fkrit

p-hodnota

16,8785
3,1013
6,4·10-7
83,1291
3,1013
6,5·10-21
26,1524
3,1013
1,28·10-9
52,1145
3,1013
5,38·10-16
/
hm. red. tuhost 𝑘
23,3558
3,1013
7,6·10-9
Tab. 9: Statistická analýza rozptylu ANOVA vlivu směru orientace zatížení na různé
parametry deformačního modelu

kritickou sílu 𝐹
kritickou deformaci ∆𝑙
tuhost 𝑘
krit. hm. red. deformaci ∆𝑙

Experiment byl proveden na vzorku s rovnoměrnou distribucí velikosti semen (průměrné
hodnoty rozměru semen v jednotlivých směrech byly uvedeny v Tab. 7). Hmotnostně
redukované modely jsou zde uvedeny pro možnost jejich aplikace na vzorek s libovolnou
náhodnou distribucí velikosti semen a také jako znázornění metodického kroku pro
možnost použití u jiných plodin s větším rozptylem hmotnosti a velikosti, než je tomu
u semen slunečnice. Vzhledem k tomu, že pro ověření energetického modelu predikce
porušení slupky semene nárazem simulující prostředí loupacího stroje byl použit vzorek
semen se stejnou rovnoměrnou distribucí velikosti, je v další části práce věnována
pozornost už především původním neredukovaným modelům.
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Kritické deformační energie jednotlivých semen jsou stanoveny dvěma způsoby, přímou
integrací křivky dle vztahu (4.12) a výpočtem z deformačního modelu dle vztahu (4.14).
Ukázka stanovení deformační energie přímou integrací deformací integrační křivky pro
vzorky 16A, 5B a 19C je graficky znázorněna na Obr. 5.14, kde obsah plochy pod křivkou
odpovídá právě deformační energii.

Obr. 5.14: Ukázka stanovení deformační energie potřebné k porušení slupky přímou
integrací deformační křivky pro vzorky č. 16A, 5B a 19C
Výsledky zjištěných kritických deformačních energií je názorné vyjádřit ve formě
distribuční funkce (kumulované pravděpodobnosti), viz Obr. 5.15. Experimentálně
naměřená data byla aproximována spojitou funkcí. Z výsledného grafu lze tím pádem
v závislosti na dodané deformační energii předpovědět, u kolika procent semen ze
stejného vzorku při dané deformační energii dojde k porušení slupky. Ukázalo se, že
výsledné hodnoty kritických deformačních energií nemají normální rozdělení, a proto
byla data aproximována funkcí ve tvaru vztahu (5.1), který odpovídá distribuční funkci
Weibullova rozdělení. To je poměrně pružné a přizpůsobivé pro data v širokém rozsahu
a často se používá např. při modelování doby, než dojde k poruše zařízení (analogie
s porušením slupky). [58], [59]
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Obr. 5.15: Distribuční funkce kritických deformačních energií potřebných k porušení
slupky v závislosti na směru zatížení
/

Φ=1−e

(5.1)

Hodnoty konstant distribučních funkcí 𝑘 (parametr tvaru) a 𝜆 (měřítko distribuce) jsou
uvedeny v Tab. 10. K aproximaci distribučních funkcí byl využit nástroj Distribution
Fitter v softwaru Matlab. Srovnání výsledků spočítaných z navrženého deformačního
modelu slunečnicového semene s daty získanými přímou integrací deformační křivky je
vyjádřeno korelačním koeficientem 𝑅. Vysoké hodnoty tohoto koeficientu potvrzují, že
navržený deformační model slunečnicového semene lze použít pro modelování křivky
kumulativní pravděpodobnosti porušení slupky v závislosti na deformační energii.
směr zatížení

𝜆

𝑘

podélný – integrace křivky
7,177 ± 0,64
2,151 ± 0,31
podélný – deformační model
6,714 ± 0,81
1,594 ± 0,23
naplocho – integrace křivky
18,907 ± 1,80
2,029 ± 0,27
naplocho – deformační model
20,263 ± 2,23
1,767 ± 0,22
přes hranu – integrace křivky
23,639 ± 1,82
2,508 ± 0,35
přes hranu – deformační model
23,591 ± 1,73
2,642 ± 0,36
Tab. 10: Tabulka koeficientů distribuční křivky pravděpodobnosti porušení
v závislosti na deformační energii pro rovnici (5.1)

𝑅
0,9867
0,9294
0,9741
slupky

Pro naměřená data kritických deformačních energií byla provedena statistická analýza
rozptylu ANOVA na hladině významnosti 𝛼 = 0,05. Výsledky analýzy jsou zobrazeny

74

KAPITOLA 5 VÝSLEDKY A DISKUZE

v Tab. 11. Analýza byla provedena pro nulovou hypotézu H0, která předpokládá, že vliv
směru orientace zatížení nemá vliv na kritickou deformační energii. Velmi nízké
p-hodnoty nulovou hypotézu zamítají (F hodnota větší než Fkrit) a lze ve všech případech
přijmout alternativní hypotézu a tvrdit, že směr orientace zatížení má zásadní vliv na
kritickou deformační energii. Vzhledem k výsledkům analýzy pro síly a deformace
uvedené v Tab. 9 byl tento výsledek očekáván.
vliv směru orientace zatížení na:
𝐸
𝐸
𝐸

/
/
/

F hodnota

Fkrit

p-hodnota

(integrace křivky)

29,0112

3,1013

2,22·10-10

(deformační model)

25,5081

3,1013

1,91·10-9

(integrace křivky)

26,8077

3,1013

8,5·10-10

18,5543
3,1013
1,94·10-7
Tab. 11: Statistická analýza rozptylu ANOVA vlivu směru orientace zatížení na kritickou
deformační energii
𝐸

/

(deformační model)

Z výsledků je patrné, že nejmenší kritické deformační energie vycházejí pro směr
orientace zatížení v podélném směru, což odpovídá i výsledkům v Tab. 7, kde v podélném
směru zatížení jsou potřeba k porušení slupky nejmenší síly i deformace. Naopak největší
kritické deformační energie vycházejí pro směr zatížení přes hranu.

/

Φ

(5.2)

=1−e

Distribuční křivky hmotnostně redukovaných deformačních energií byly získány dle
vztahu (5.2) obdobným způsobem a hodnoty parametru tvaru a měřítka distribuce jsou
uvedeny v Tab. 12.
směr zatížení

𝜆

𝑘

𝑅

podélný – integrace křivky
92,170 ± 5,51
3,196 ± 0,49
0,9437
podélný – deformační model
87,852 ± 7,84
2,159 ± 0,31
naplocho – integrace křivky
278,626 ± 33,59
1,606 ± 0,22
0,9783
naplocho – deformační model
292,103 ± 34,97
1,617 ± 0,22
přes hranu – integrace křivky
333,910 ± 22,65
2,846 ± 0,39
0,9586
přes hranu – deformační model
377,240 ± 46,14
1,582 ± 0,22
Tab. 12: Tabulka koeficientů distribuční křivky pravděpodobnosti porušení slupky
v závislosti na hmotnostně redukované deformační energii pro rovnici (5.1)
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Z výsledků experimentu vyplývá, že pro porušení slupky jsou potřeba nejmenší síly při
zatížení ve směru podélném (22,85 ± 6,5 N) a naopak největší síly při zatížení ve směru
naplocho (39,06 ± 11,1 N). K porušení slupky při nejmenších deformacích docházelo
opět u zatížení v podélném směru (0,471 ± 0,15 mm), největších deformací bylo potřeba
při zatížení ve směru přes hranu (1,152 ± 0,23 mm). Tento trend výsledků kritických
deformací odpovídá většině zveřejněných studií zabývajících se tímto tématem,
např. v porovnání se studií [37], kde byly zjišťovány deformační charakteristiky semen
s podobnou vlhkostí. V porovnání s ostatními studiemi však bylo experimentem v rámci
disertační práce dosaženo rozdílných výsledků poměru kritických sil, kdy ostatní studie,
např. studie [41], publikují kritickou sílu v podélném směru nepatrně vyšší, než ve směru
horizontálním. Studie však neuvádí, zda jako horizontální směr uvažují směr naplocho
nebo přes hranu.
Z důvodu naměřených vyšších kritických sil vychází u výsledků těchto zmíněných studií
i vyšší kritické deformační energie při zatížení v podélném směru. Studie [41] udává
výsledky deformační energie redukované na objem semena. Ten je však dopočítávaný
z ekvivalentního průměru (viz. kapitola 2.4.3) a je zatížen určitou chybou. V rámci této
disertační práce jsou zavedeny deformace a energie redukované na hmotnost semen, která
je jednou z nositelek informace o kinetické energii semene při impaktním loupání.
V ostatních studiích nejsou definovány vyloženě deformační modely semen, ale jsou ve
většině případů představeny závislosti výsledných sil, deformací a energií potřebných
k porušení slupky v závislosti na vlhkosti. V některých studiích jsou publikovány přímo
naměřené křivky deformačního diagramu při zatížení pod lisem. Tvary křivek
naměřených experimentálně v rámci této disertační práce odpovídají tvarově výsledkům
zjištěným v rámci ostatních studií. Např. ve studii [42] a [33] je vidět výrazný pokles
růstu síly v oblasti „bio-yield pointu“, což odpovídá oblasti III. deformačního modelu. Ve
studii [40] je zase vidět postupné zpevnění vláken na začátku působení zatížení
modelované oblastí I. deformačního modelu. To potvrzuje správnost volby poměru
oblasti I. a III. deformačního modelu 1:1, jakožto kompromisu k popsání všech situací
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u výsledků zjištěných v rámci této disertační práce i výsledků zjištěných ostatními
studiemi.
Důležitým závěrem této kapitoly je zjištění, že kritická síla, deformace i kritická
deformační energie je závislá na orientaci působícího zatížení. Na rozdíl od některých
dalších studií jsou zjištěny nejmenší hodnoty při deformaci v podélném směru. Při této
orientaci je u výsledků v porovnání s ostatními dvěma směry i nejmenší relativní
směrodatná odchylka, což lze mimo jiné vysledovat např. na Obr. 5.15 strmějším
nárůstem distribuční křivky u tohoto směru zatížení.
Pro konstrukci loupacích strojů z výsledků tohoto měření plyne závěr, že zajištění
konkrétní orientace všech semen při nárazu může mít vliv na úspěšnost vyloupání nebo
snížení energetické náročnosti procesu. Do širších souvislostí jsou závěry této kapitoly
dány následně v odstavci 6.1.

Tato kapitola se věnuje následujícím dílčím cílům disertační práce:
•

Stanovení vlivu orientace zatížení ve třech navzájem kolmých směrech
na porušení slupky slunečnicového semene.
o Návrh konstrukce zařízení simulující prostředí impaktního loupacího stroje
a ověření sestavených modelů experimentálním měřením nárazu semen.

Metodika a cíle tohoto experimentu byly popsány v kapitole 4.3.

Hlavním požadavkem na funkci experimentálního zařízení je udělit slunečnicovému
semenu takovou rychlost, která se blíží skutečným rychlostem v odstředivých impaktních
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loupacích strojích a při které běžně dochází k jejich vyloupání. Dané rychlosti je potřeba
docílit bez toho, aniž by byla jakýmkoliv způsobem slupka semene porušena a semeno je
nutné vystřelit oproti dopadovému terči orientované do jednoho ze třech definovaných
směrů (podélně, naplocho, přes hranu).
5.2.1.1 Volba koncepce řešení
K urychlení tělesa na požadovanou rychlost (řádově desítky m/s) lze dospět obecně
několika základními způsoby (mechanicky, pneumaticky, elektromagneticky, …). Při
volbě konceptu řešení bylo vycházeno ze zkušeností z předcházejícího experimentu, kdy
měřící stanoviště (Obr. 5.16) bylo realizováno pomocí airsoftové zbraně a semena byla
urychlována tlakovým vzduchem přímo ve speciálně upravené hlavni.

Obr. 5.16: Původní stanoviště pro urychlení semen tlakovým vzduchem v hlavni airsoftové
zbraně (vlevo), porušená slupka vystřeleného semene (vpravo)
Při tomto experimentu se podařilo orientačně stanovit potřebné rychlosti semen pro
náraz vedoucí k porušení slupky. Přímé urychlení tlakovým vzduchem se však ukázalo
jako neuspokojivé, neboť často docházelo vlivem rázové tlakové vlny k porušení slupky
již při výletu z ústí hlavně, jak lze vidět na Obr. 5.16 vpravo.
To si vyžádalo potřebu konstrukce sofistikovanějšího zařízení. Zkušenosti vedly
k nutnosti použití jezdce a tvarovaného lůžka. Během urychlení na požadovanou rychlost
je semeno uloženo v lůžku jezdce tak, aby nedošlo k jeho poškození. Při dosažení
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rychlosti výstřelu dojde k zablokování jezdce a semeno je vystřeleno proti dopadovému
terči. Po zvážení výhod a nevýhod možných variant urychlení jezdce byla zvolena
varianta mechanická, pomocí třecího zařízení.
5.2.1.2 Popis konstrukce mechanického třecího zařízení
Konstrukce zařízení je inspirovaná strojem pro vrhání tenisových míčů, kdy je míč
stlačen mezi dvěma rotujícími kotouči a vystřelen proti hráči. Tato varianta byla zvolena
zejména pro snadné nastavení rychlosti výstřelu pomocí elektromotoru řízeného
frekvenčním měničem.
K urychlení jezdce s vloženým slunečnicovým semenem dochází díky tření sevřením mezi
dvojicí klínových řemenových převodů s převodovým poměrem 𝑖 = 1 umístěných proti
sobě. Aby se zamezilo prudkému nárůstu zrychlení jezdce a možnému poškození
slunečnicového semene vlivem dynamických účinků, je urychlení jezdce řešeno
dvoustupňově. Schéma mechanismu pohonu je zobrazeno na Obr. 5.17.

Obr. 5.17: Schéma mechanismu pohonu experimentálního zařízení pro simulaci nárazu
slunečnicového semene v impaktních loupacích strojích
Z řemenice elektromotoru je krouticí moment přenášen pomocí oboustranného
synchronního řemenu (znázorněn zelenou barvou) na hřídele spodní dvojice klínových
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řemenic. Systémem vedení řemenu je dosaženo protichůdných otáček hřídelů na levé
a pravé straně. Dvojicí synchronních řemenů (znázorněny oranžovou barvou) jsou dále
zpřevodovány horní klínové řemenice na přibližně dvojnásobnou rychlost otáček.
Po rozběhu zařízení na požadované otáčky je jezdec s uloženým semenem vsunut zespodu
mezi dvojici klínových řemenů, kde postupně díky tření dosáhne rychlosti 𝑣 . Ve chvíli,
kdy se jezdec dostane mezi horní dvojici klínových řemenů, zrychluje na požadovanou
rychlost výstřelu 𝑣 . Po opuštění horních klínových řemenů je jezdec zastaven zarážkou
a semeno dále letí proti nárazovému terči. Tato oblast je snímána vysokofrekvenční
kamerou. Pohyb jezdce je celou dobu usměrňován pomocí vodicích tyčí (ty však nejsou
z důvodu přehlednosti na Obr. 5.17 znázorněny.) Realizace měřicího stanoviště je
zobrazena na Obr. 5.18. S využitím vztahů (5.3) – (5.7) je sestavena Tab. 13, která
slouží pro nastavení otáček motoru v závislosti na požadované rychlosti výstřelu 𝑣 .
Průměr 𝑑 v tomto případě označuje vnější průměr klínového řemene v místě řemenice
a je uveden v mm.
𝑛
𝑛

(5.3)

𝑛 =𝑛

(5.4)

𝑛
𝑛

(5.5)

𝑣 =

2∙𝜋∙𝑛 𝑑
1
∙ ∙
60
2 1000

(5.6)

𝑣 =

2∙𝜋∙𝑛 𝑑
1
∙ ∙
60
2 1000

(5.7)

𝑖

𝑖

𝑛 [min-1]
𝑛
𝑛
𝑣
𝑣

-1

[min ]
[min-1]
[m·s-1]
[m·s-1]

1000

1200

,

,

=

=

1400

1600

1800

778
933
1089
1244
1400
1750
2100
2450
2800
3150
7,3
8,8
10,3
11,7
13,2
16,5
19,8
23,1
26,4
29,7
Tab. 13: Tabulka hodnot pro nastavení otáček motoru v závislosti
na požadované rychlosti výstřelu

2000
1556
3500
14,4
33,0
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Obr. 5.18: Experimentální zařízení pro pozorování procesu loupání simulující prostředí
impaktního loupacího stroje (vlevo) a detail vnitřního uspořádání experimentálního
zařízení (vpravo) se založeným jezdcem (žlutou barvou)
Pro pohon zařízení je použit třífázový dvoupólový motor Siemens 1LA7113-2AA61
s jmenovitým výkonem 4 kW a jmenovitými otáčkami 2900 min-1. Řízen je vektorovým
frekvenčním měničem Danfoss VLT FC-302. Pro přenos krouticího momentu jsou
použity synchronní řemenice a řemeny SYNCHROBELT HTD 8M s roztečí 8 mm
a o šířce 20 mm. Pro přímý kontakt s jezdcem a jeho urychlení jsou použity úzké klínové
řemeny CONTI-V SPZ 1037.
5.2.1.3 Uložení semene pro dosažení požadované orientace
Jezdec (na Obr. 5.18 zobrazen žlutou barvou) umožňuje uložení semen v lůžku ve třech
různých orientacích – podélné, přes hranu a naplocho. Při konstrukci jezdce bylo bráno
v potaz zvýšené ohybové namáhání při nárazu do zarážky a byla zvýšena
(s respektováním technologie výroby) jeho tuhost podélnými otvory.
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Obr. 5.19: Model jezdce velikosti M se třemi lůžky pro umístění slunečnicových semen
v různých orientacích
Jezdec byl vyroben v pěti variantách velikosti lůžek (XS, S, M, L, XL) pro uspokojivé
uložení všech rozměrových kategorií slunečnicových semen. Model varianty s velikostí
lůžek M lze vidět na Obr. 5.19.
Při

výrobě

bylo

využito

technologie

3D

tisku

s využitím

tiskárny

Original

PRUSA I3 MK3S. Pro tisk byl zvolen materiál ASA (akrylonitril-styren-akryl) pro své
dobré mechanické vlastnosti, zejména vysokou rázovou houževnatost. Byla použita
gyroidní výplň s 20% hustotou. Obrysové stěny jezdce jsou tištěny v tloušťce
3 perimetrů.

Při urychlování jezdce na požadovanou rychlost docházelo vlivem špatných třecích
podmínek k jeho prokluzu, který zapříčinil u vyšších rychlostí dokonce natavení
materiálu jezdce na klínové řemeny. Natavený materiál se vlivem odstředivé síly po
malých částech odlamoval a při vyhodnocení obrazového záznamu nárazu působil rušivě,
což lze vidět na Obr. 5.20. Problém s vyhodnocením dat byl vyřešen úpravou algoritmu
pro rozpoznání semena a letícího kousku odloupnutého plastu.
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Obr. 5.20: Ukázka úlomků částí jezdce nataveného na klínové řemeny při vyhodnocení
obrazových záznamů
Vlivem prokluzu jezdce však nedocházelo k dosažení očekávaných rychlostí výstřelu
nastavených frekvenčním měničem. Naměřené skutečné rychlosti oproti očekávaným lze
vidět na Obr. 5.21, kde rychlost nastavená frekvenčním měničem je zobrazena plnou
čarou. Mírné zlepšení přineslo zvýšení přítlačné síly na jezdec (např. při otáčkách
1400 min-1), avšak s vyšší přítlačnou sílou rostlo opotřebení jezdce. Při otáčkách motoru
nad 2000 min-1 již nedocházelo ke zvýšení rychlosti výstřelu, proto nebyly zaznamenány
nárazy při vyšších rychlostech než 28 m·s-1.

Obr. 5.21: Skutečné rychlosti nárazu semen jednotlivých pokusů (+) oproti očekávaným
rychlostem (znázorněno plnou čarou)
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U záznamů nárazu bylo vyhodnoceno porušení slupky dle stanoveného kritéria
popsaného v odstavci 4.3.4. V grafech na Obr. 5.22, Obr. 5.23 a Obr. 5.24 jsou vyneseny
jednotlivé záznamy v souřadnicích hmotnosti 𝑚 a rychlosti výstřelu 𝑣 .
Pro porovnání výsledků potřebné energie k porušení slupky dosažené impaktním
způsobem s distribučními křivkami stanovených rovnicí (5.1) získaných deformací pod
lisem by bylo potřeba pro každou energetickou hladinu naměřit dostatečný počet vzorků
a následně určit poměr semen s porušenou slupkou vůči semenům se slupkou
neporušenou. Vzhledem k nedostatečnému počtu naměřených záznamů byly energetické
hladiny pro vyhodnocení zvoleny formou energetických pásem zobrazených na Obr. 5.22,
Obr. 5.23 a Obr. 5.24 čárkovanou čarou (při rozdělení oblasti na 5 pásem) nebo
tečkovanou čarou (při rozdělení oblasti na 10 pásem). Šířka každého pásma odpovídá
stejné kinetické energii letícího semene. Hranice pásem jsou definovány rovnicí (5.8).

𝑚∙𝑣 =

2∙𝐸
𝑣

Obr. 5.22: Naměřená data rozdělená do pěti (čárkované) a deseti (tečkovaně)
energetických pásem pro vyhodnocení při dopadu semene v podélném směru

(5.8)
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Obr. 5.23: Naměřená data rozdělená do pěti (čárkované) a deseti (tečkovaně)
energetických pásem pro vyhodnocení při dopadu semene ve směru naplocho

Obr. 5.24: Naměřená data rozdělená do pěti (čárkované) a deseti (tečkovaně)
energetických pásem pro vyhodnocení při dopadu semene ve směru přes hranu
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Volba vhodného počtu energetických pásem pro rozdělení oblasti naměřených dat
určitým způsobem ovlivňuje správnost vyhodnocení výsledků tohoto měření, obzvláště
při nedostatečném počtu naměřených vzorků. Pro ilustraci bylo v textu zvoleno
porovnání výsledků při rozdělení oblasti naměřených dat na 5 a 10 energetických pásem.
Počet semen s porušenou a neporušenou slupkou v jednotlivých energetických pásmech
je uveden v Tab. 14 a Tab. 15.
podélný směr
porušení slupky

A

směr naplocho
N

porušení slupky

A

směr přes hranu
N

porušení slupky

A

N

energ. pásmo

energ. pásmo

energ. pásmo

3,3–10,7 mJ 8 15
2,5–11,3 mJ 4 90
3,2–10,1 mJ 1 32
10,7–18,1 mJ 11 2
11,3–20,0 mJ 4 27
10,1–17,0 mJ 5 5
18,1–25,5 mJ 4 0
20,0–28,7 mJ 2 6
17,0–23,9 mJ 1 1
25,5–32,9 mJ 7 0
28,7–37,4 mJ 1 1
23,9–30,8 mJ 0 0
32,9–40,3 mJ 1 0
37,4–46,1 mJ 1 1
30,8–37,7 mJ 5 0
Tab. 14: Tabulka počtu semen s porušenou (A) a neporušenou (N) slupkou v jednotlivých
energetických pásmech při loupání impaktním způsobem a rozdělení oblasti naměřených
hodnot do 5 energetických pásem
podélný směr
porušení slupky

A

směr naplocho
N

porušení slupky

A

směr přes hranu
N

porušení slupky

A

N

energetické pásmo [mJ]

energetické pásmo [mJ]

energetické pásmo [mJ]

3,3–7,0
4 9
2,5–6,9
0 41
3,2–6,6
0 13
7,0–10,7
4 6
6,9–11,3
4 49
6,6–10,1
1 19
10,7–14,4
8 2
11,3–15,6
2 17
10,1–13,5
1 4
14,4–18,1
3 0
15,6–20,0
2 10
13,5–17,0
4 1
18,1–21,8
3 0
20,0–24,3
1 4
17,0–20,4
1 1
21,8–25,5
1 0
24,3–28,7
1 2
20,4–23,9
0 0
25,5–29,2
4 0
28,7–33,1
1 1
23,9–27,3
0 0
29,2–32,9
3 0
33,1–37,4
0 0
27,3–30,8
0 0
32,9–36,6
0 0
37,4–41,8
0 1
30,8–34,2
2 0
36,6–40,3
1 0
41,8–46,1
1 0
34,2–37,7
3 0
Tab. 15: Tabulka počtu semen s porušenou (A) a neporušenou (N) slupkou v jednotlivých
energetických pásmech při loupání impaktním způsobem a rozdělení oblasti naměřených
hodnot do 10 energetických pásem
Na Obr. 5.25 jsou pak poměry semen s porušenou a neporušenou slupkou v závislosti na
kinetické energii vyneseny graficky. Z těchto grafů je patrné, že pro některá energetická
pásma nebyla data vůbec naměřena. Zároveň je nutné se v těchto grafech pohybovat
s vazbou na hodnoty uvedené v Tab. 14 a Tab. 15, kde jsou uvedeny počty semen, na

Obr. 5.25: Porovnání výsledků měření při rozdělení oblasti na 5 (vlevo) a 10 (vpravo) energetických pásem

87

KAPITOLA 5 VÝSLEDKY A DISKUZE

základě kterých byl poměr porušení a neporušení slupky daného energetického pásma
stanoven. S tím právě souvisí vhodná volba počtu pásem pro rozdělení oblasti.
Pro porovnání jsou zde vyneseny i distribuční funkce deformačních energií potřebných
k porušení slupky stanovených dle vztahu (5.1), které byly získány deformací
jednotlivých semen pod lisem. V grafu na Obr. 5.25 jsou vyneseny distribuční funkce
získané přímou integrací deformační křivky (viz. kapitola 5.1.3), včetně směrodatných
odchylek, které jsou zobrazeny čárkovanou čarou. Distribuční funkce deformačních
energií jsou vyneseny jen pro srovnání, neboť hodnoty získané v těchto dvou
experimentech nelze z důvodu rozdílných deformačních podmínek porovnávat naprosto
exaktně, což je dále rozebráno v diskuzi v kapitole 5.2.4.

Při nárazu slunečnicového semene do kovové překážky (v tomto případě nárazového
terče) dochází obecně z pohledu mechaniky k částečně pružnému rázu dvou těles,
přičemž tuhost i hmotnost nárazového terče je mnohonásobně vyšší než tuhost
a hmotnost slunečnicového semene. Proto lze problém převést na částečně pružný náraz
jednoho tělesa do dokonale tuhé a pevné překážky a předpokládat, že se veškeré energetické
změny při nárazu odehrávají pouze v semeni a nejsou přenášeny do nárazového terče.
Rozdíl potenciální energie před nárazem a po nárazu je v tomto případě zanedbatelný,
a tudíž lze celkovou mechanickou energii semene před nárazem i po nárazu uvažovat
jako kinetickou energii letícího semene.
𝐸

= 𝐸 −𝐸

(5.9)

Při částečně pružném nárazu dochází k transformaci mechanické energie v energii vnitřní
(v deformační energii). Ta je spotřebována při tvorbě praskliny ve slupce, kdy dochází
k jejímu uvolnění, nebo pro tvorbu plastických deformací. Část nespotřebované
deformační energie je přeměněna zpět na energii kinetickou a dochází ke zpětnému
odrazu semene. Vnitřní energie spotřebovaná při nárazu pro tvorbu plastických
deformací nebo pro vznik praskliny se dá vyjádřit vztahem (5.9) jako ztrátová
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mechanická energie semene vyjádřená rozdílem kinetických energií semene před a po
nárazu. [60]
Kinetická energie semen po nárazu však zůstává při tomto provedení experimentu
neznámá. Nárazem jsou semena (příp. slupky a jádra) odražena prostorově obecným
směrem a pro určení jejich skutečné rychlosti by bylo zapotřebí situaci po nárazu snímat
dvěma kamerami ve dvou na sebe navzájem kolmých směrech. To může být jednou
z možných cest pro pokračování tohoto výzkumu.
Při porovnání výsledků experimentu deformace semen pod lisem a experimentu simulace
impaktního loupání je nutné brát na zřetel rozdílné deformační podmínky těchto dvou
experimentů. Zatímco v prvním případě bylo semeno stlačováno mezi dvěma tuhými
tělesy, v případě druhém je k deformaci využita pouze sama hmotnost semene. Proto
nelze výsledná data těchto dvou experimentů naprosto exaktně srovnávat.
Z výsledných grafů na Obr. 5.25 lze však pozorovat, že v případě dopadu semen
v podélném směru a ve směru přes hranu poměry semen s porušenou a neporušenou
slupkou v daných energetických pásmech silně korespondují se znázorněnou distribuční
křivkou získanou při měření kritické deformační energie při deformaci semen pod lisem.
Při dopadu ve směru naplocho je vidět, že počet semen s porušenou slupkou s distribuční
křivkou nekoresponduje. Při rozdělení oblasti měřených dat na deset pásem se může
zdát, že v pásmu 41,8–46,1 mJ si výsledky odpovídají, avšak je potřeba si uvědomit,
že výsledek je v tomto pásmu tvořen jen jedním vzorkem. Stejným způsobem je hned
ve vedlejším pásmu 37,4–41,8 mJ získán počet 100 % semen s neporušenou slupkou.
To, že výsledky při dopadu v podélném směru a směru přes hranu oproti výsledkům při
dopadu ve směru naplocho odpovídají distribučním křivkám, lze vysvětlit zvoleným
kritériem vyhodnocení porušení slupky popsaným v odstavci 4.3.4.
V kapitole 5.1.1 byly ukázány na Obr. 5.2, Obr. 5.4 a Obr. 5.6 charakteristické praskliny
slupky při různých směrech deformace semene při jeho zatížení pod lisem. Zatímco
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v podélném směru a ve směru přes hranu došlo zpravidla ke vzniku praskliny po celé
délce semene, ve směru naplocho vznikala pouze krátká trhlina v bazální části semene.
Na vznik malé trhliny poukazuje i v porovnání menší skokový pokles síly v deformačním
diagramu oproti ostatním dvěma směrům zatížení – viz. Obr. 5.1 a Obr. 5.5 v porovnání
s Obr. 5.3.
Při vzniku praskliny v celé délce semena došlo ve většině případů k tak výraznému
porušení slupky, že vlivem nárazu došlo k jejímu úplnému oddělení od jádra, tedy
k technologicky požadovanému vyloupnutí. Při dopadu semen ve směru naplocho je tedy
možné, že sice došlo k porušení slupky, ale pouze k tak nevýraznému, že nevedlo k jejímu
následnému oddělení. Navíc toto porušení slupky v bazální části nebylo na obrazových
záznamech rozpoznatelné, proto mohla být semena s touto prasklinou vyhodnocena jako
neporušená.
Z hlediska technologie loupání olejnin je podstatné právě oddělení slupky a jádra
(vyloupnutí semene), proto lze na základě výsledků tohoto experimentu posoudit směr
dopadu naplocho jako nejhorší možnou variantu. Naopak jako nejvýhodnější se jeví
varianta dopadu semen v podélném směru, následovaná variantou dopadu ve směru přes
hranu. Při dopadu semen v podélném směru je k oddělení slupky od jádra potřeba
nejméně energie, respektive při konstantní dodané energii je nejvyšší pravděpodobnost
vyloupnutí právě v tomto směru. To je podpořeno výsledky experimentu deformací
semen při zatížení pod lisem, přičemž lze tímto způsobem pro podélný směr a směr přes
hranu sestavit jednoduchý deformační model pro predikci potřebné energie k vyloupnutí.
Výsledky tohoto experimentu, zejména malá úspěšnost vyloupání při dopadu ve směru
naplocho, zřejmě zdůvodňují fakt, že většina odborných studií zabývajících se touto
problematikou se soustředí na zkoumání síly a deformace potřebné k prasknutí slupky
pouze ve dvou směrech (vertikální a horizontální orientace), přičemž horizontální
orientací je myšleno zjevně zatížení ve směru přes hranu. Tato volba ale není
v odborných studiích řádně popsána a zdůvodněna, a tudíž je tato disertační práce v této
oblasti poznání vědy přínosem.
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Z přehledu problematiky plynou dva důležité závěry ohledně hodnocení kvality loupání,
a sice že neexistuje žádná jednoznačná a veřejně dostupná metodika pro hodnocení
kvality vyloupání semen olejnin a ani není definována žádná veličina popisující stav
vyloupnutí semene olejnin. Tato kapitola se proto věnuje následujícím dílčím cílům
disertační práce:
•

Problematika hodnocení kvality loupání semen olejnin.
o Definice veličin popisujících kvalitu loupání slunečnicových semen a návrh
metodiky pro jejich vyhodnocení.
o Konstrukční

návrh

zařízení

pro

vyhodnocení

kvality

loupání

slunečnicových semen dle navržené metodiky.
Výsledky této kapitoly byly zveřejněny v autorských publikacích [A3] a [A4].

Při definování veličin popisujících kvalitu loupání semen olejnin je nutné si uvědomit,
že nelze rozlišovat mezi pouhými dvěma logickými stavy – semeno zcela nevyloupnuté
a semeno zcela vyloupnuté – ale v závislosti na vstupních parametrech procesu loupání
je možné mezi těmito dvěma stavy přecházet spojitě, i když tento přechod je pouze
jednosměrný.

Obr. 5.26: Schéma vlivu vstupních parametrů na proces loupání
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5.3.1.1 Vstupní parametry

Vstupní parametry ovlivňující proces loupání lze rozdělit dle Obr. 5.26 do dvou skupin:
•

vlastnosti směsi určené k vyloupání (𝑃 ),

•

vlastnosti metody zvolené k loupání (𝑃 ).

Vlastnosti směsi určené k vyloupání lze souhrnně označit jako 𝑃 a jsou tvořeny
množinou parametrů 𝑃 = 𝑝 , 𝑝 , … jako jsou:
•

plodina a odrůda semen olejnin,

•

vlhkost směsi,

•

teplota směsi,

•

velikost/hmotnost loupané frakce,

•

porozita,

•

množství loupané směsi za jednotku času.

Vlastnosti zvolené metody loupání lze označit jako 𝑃
parametrů 𝑃 = 𝑝 , 𝑝

a jsou tvořeny množinou

, které popisují výběr konkrétního stroje určeného k loupání

a nastavení jeho parametrů, přičemž nastavení strojů bývá většinou jedno- nebo
dvouparametrové. Jako jednoparametrové lze uvést odstředivé impaktní stroje, kde lze
řídit rychlost otáček rotoru (𝑝 ). Jako dvouparametrové lze popsat třecí diskové stroje,
kde lze řídit jak rychlost otáček (𝑝 ), tak velikost mezery mezi třecími disky (𝑝 ).
Pro hodnocení kvality loupání je poté nutné vysledovat takové výstupní parametry
vyloupané směsi, které jsou jednak dobře měřitelné a jednak dobře popisují stav semene
po procesu loupání. Při znalosti závislosti výstupních parametrů na těch vstupních lze
vstupní parametry přizpůsobit tak, aby kvalita vyloupání odpovídala požadavkům na
vyloupanou směs.
5.3.1.2 Výstupní parametry
Pro definici výstupních parametrů je nutné uvažovat jednotlivé stavy, do kterých se
může semeno během loupání dostat. Těmito stavy jsou:
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•

nevyloupnuté semeno – slupka zůstane neporušená,

•

z části vyloupnuté semeno – slupka zůstane částečně spojená s jádrem,

•

zcela vyloupnuté semeno – dojde k úplnému oddělení jádra a slupky,

•

rozlomení jádra – dojde k úplnému oddělení slupky, ale jádro nezůstane celistvé,

•

rozdrcení jádra (slupky) – dojde k rozlomení jádra (slupky) na kusy menší, než
stanovená mez.

Při uvažování těchto stavů lze loupanou směs rozdělit do čtyř hlavních frakcí:

frakce

označení
hmotnostního
podílu
𝑚
𝑚
𝑚
𝑚

popis frakce

𝐹
𝐹
𝐹
𝐹

nevyloupaná semena
vyloupaná semena
slupky
prachová složka
Tab. 16: Popis čtyř hlavních frakcí loupané směsi semen olejnin
pro definování kvality loupání

Tyto čtyři frakce splňují jak podmínku dobré měřitelnosti, tak dobře popisují strukturu
vyloupané směsi. Kvalitu vyloupání lze následně popsat hmotnostním poměrem těchto
čtyř frakcí. V rámci tohoto rozdělení jsou z části vyloupnutá semena brána jako
vyloupnutá a jsou zařazena do frakce 𝐹 . [A4]
5.3.1.3 Loupatelnost
Veličina popisující kvalitu vyloupání semen olejnin je touto disertační prací definována
jako loupatelnost označená 𝐿 a vyjadřuje hmotnostní poměry čtyř hlavních frakcí ve
vyloupané směsi definovaných v Tab. 16. Loupatelnost lze obecně popsat jako funkci
vstupních parametrů procesu loupání, a to:
•

jako funkci vlastností směsi určené k vyloupání při konstantních vlastnostech
zvolené metody loupání, tedy 𝐿 = 𝐿(

•

),

𝑃 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.,

jako funkci vlastností zvolené metody loupání při konstantních vlastnostech směsi
určené k vyloupání, tedy 𝐿 = 𝐿(

),

𝑃 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡.
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Z praktického hlediska je vhodnější loupatelnost definovat druhým z uvedených
způsobů – jako funkci vlastností zvolené metody loupání, neboť vlastnosti zvolené
metody loupání jsou oproti vlastnostem směsi určené k vyloupání tvořeny množinou
jedné (𝑝 ) nebo dvou proměnných (𝑝 , 𝑝 ) a zároveň je lze během samotného procesu
loupání snadno řídit.
Vyjádřením funkcí hmotnostních podílů 𝑚

– 𝑚

v závislosti na parametrech 𝑝

(příp. 𝑝 ) vzniknou tzv. křivky loupatelnosti, viz. Obr. 5.27. Pro jejich definici je
vhodné proměnnou 𝑝 , resp. proměnné 𝑝

a 𝑝 , vyjádřit procentuálně, kdy mezní

hodnoty odpovídají těmto situacím:
•

𝑝

,

= 0 % – ve vyloupané směsi se nachází 100 % nevyloupaných semen (𝑚 ),

•

𝑝

,

= 100 % – ve vyloupané směsi se nachází 100 % prachové složky (𝑚 ).

Obr. 5.27: Modelový příklad ukázky úplných křivek loupatelnosti 𝐿 jako funkce jedné
proměnné 𝑝 vybrané jako parametr zvolené metody loupání
Pokud je funkce loupatelnosti stanovena na celém intervalu 0–100 % proměnné 𝑝 ,
jedná se o úplné křivky loupatelnosti. Modelový příklad*) úplných křivek loupatelnosti
lze vidět na Obr. 5.27. Pro praxi je přínosnější křivky loupatelnosti vyjádřit pouze na
intervalu očekávaného rozsahu hodnot proměnné 𝑝 , resp. proměnných 𝑝

*)

a 𝑝 , pro

Modelový příklad nereflektuje žádnou skutečnou plodinu a křivky loupatelnosti jsou pouze ilustrační
a nejsou sestaveny na základě experimentálně získaných dat.
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běžný provoz stroje. V tom případě se jedná o částečné křivky loupatelnosti a proměnné
𝑝

a𝑝

je vhodnější místo v procentech vyjádřit ve skutečných jednotkách veličiny,

kterou reprezentují, např. min-1 pro otáčky rotoru nebo mm pro nastavení velikosti
mezery mezi třecími disky. Modelový příklad*) částečných křivek loupatelnosti lze vidět
na Obr. 5.28.

Obr. 5.28: Modelový příklad ukázky částečných křivek loupatelnosti 𝐿 jako funkce jedné
proměnné 𝑝 vybrané jako parametr zvolené metody loupání
Pro hmotnostní podíly jednotlivých frakcí musí pro libovolnou hodnotu proměnné
𝑝

nebo 𝑝

platit vztah (5.10), kde 𝑚

je celková hmotnost loupaného vzorku.

1
∙
𝑚

𝑚 =1

(5.10)

Zároveň v oblasti, kde je podíl prachové složky nulový, musí platit vztah (5.11). Pro
oblast, kde je podíl prachové složky nenulový, tento vztah nutně platit nemusí, neboť
prachová složka se může skládat jak z malých úlomků jader, tak z malých úlomků
slupek.
𝑚

*)

=𝑚

+𝑚

(5.11)

Modelový příklad nereflektuje žádnou skutečnou plodinu a křivky loupatelnosti jsou pouze ilustrační
a nejsou sestaveny na základě experimentálně získaných dat.
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5.3.1.4 Ulpínavost slupek

Jak v závislosti na různých vlastnostech směsi 𝑃 , tak na zvolené metodě loupání 𝑃 ,
může docházet ke stavu, při kterém se od jádra po loupání oddělí pouze část slupky.
Ve výše popsané definici loupatelnosti jsou tato semena uvažována jako vyloupnutá.
V závislosti na potřebách výsledků vyhodnocení loupatelnosti může být v určitých
případech důležité rozlišit i mezi částečně vyloupnutými a zcela vyloupnutými semeny.
Pro tyto případy je vhodné frakci 𝐹 rozdělit na dvě skupiny a ty vyhodnotit zvlášť.
Tyto dvě skupiny lze označit následovně:
•

𝐹

– semena vyloupaná zcela (jejich hmotnostní podíl 𝑚

•

𝐹

– semena vyloupaná zčásti (jejich hmotnostní podíl 𝑚

),
).

V rámci této disertační práce vznikl návrh metodiky pro stanovení křivek loupatelnosti
semen olejnin a tato metodika byla podpořena konstrukčním návrhem zařízení, pomocí
kterého lze křivky loupatelnosti vyhodnotit.
Zvolené technické řešení je chráněno užitným vzorem PUV 2015-31860 Zařízení pro
testování loupatelnosti olejnatých semen. [54], [A9]
5.3.2.1 Příprava loupané směsi a definování oblasti měření
Stanovení křivek loupatelnosti probíhá pro konstantní vlastnosti směsi určené
k vyloupání 𝑃 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. Soubor těchto vlastností byl popsán v odstavci 5.3.1.1.
Pro zvolenou metodu loupání je nutné předem stanovit, pro jaký rozsah hodnot
parametru 𝑝

případně 𝑝

mají být křivky loupatelnosti stanoveny a tyto hodnoty

rozdělit s vhodnou frekvencí do několika oblastí. Pro technickou praxi je často významné
měřit pouze částečné křivky loupatelnosti, a to právě pro nastavení rozmezí parametru
𝑝

a𝑝

na hodnoty běžného provozu stroje.

KAPITOLA 5 VÝSLEDKY A DISKUZE

96

Směs je vhodné před loupáním vyčistit, aby případné nečistoty neovlivnily samotný
proces loupání ani vyhodnocení jeho kvality.
5.3.2.2 Rozdělení semen do jednotlivých frakcí
K rozdělení vyloupané směsi do požadovaných frakcí je navrženo přistoupit dle
blokového schématu zobrazeného na Obr. 5.29. Dle tohoto návrhu jsou postupně využita
tři zařízení – vibrační sítový třídič, vzduchový třídič slupek (aspirační skříň) a optický
třídič.

Obr. 5.29: Blokové schéma rozdělení loupané směsi do jednotlivých frakcí
při vyhodnocení loupatelnosti
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Použitím vibračního sítového třídiče je získána frakce prachové složky 𝐹 . Zbytek směsi
je rozdělen do několika velikostních frakcí (v tomto případě byly zvoleny čtyři velikostní
frakce k dalšímu třídění).
Rozdělení směsi do několika velikostních frakcí slouží zejména k tomu, aby ve
vzduchovém třídiči slupek nedošlo k chybnému roztřídění malých úlomků jader
a velkých částí slupek. Chybné vytřídění by mohlo být způsobeno jejich podobnou
hmotností. Rozdělením vzorku do frakcí podle velikosti a postupným odsáváním slupek
z každé frakce zvlášť je toto riziko minimalizováno.
Po odsátí slupek ze všech frakcí je nutné vytřídit nevyloupaná semena ze směsi celých
vyloupaných jader a velkých úlomků jader. Nevyloupaná semena se nacházejí ve dvou
největších frakcích C1 a C2. Dle velikosti vzorku určeného k vyhodnocení loupatelnosti
lze tuto část provést buď ručně, nebo pomocí optického třídiče.
Na Obr. 5.29 je zobrazeno schéma pro třídění loupaného vzorku do čtyř výsledných
frakcí, kde jsou zčásti vyloupaná semena vyhodnocena jako vyloupaná. Pokud je dle
odstavce 5.3.1.4 vyžadováno rozdělení frakce 𝐹 na semena vyloupaná zčásti a semena
vyloupaná zcela, lze toho docílit změnou vyhodnocovacího programu optického třídiče.
frakce
A0
B1
B2
B3
B4
B5
C1
C2
C3
C4
D1
D2

popis frakce
vzorek vyloupané směsi určené k vyhodnocení loupatelnosti
směs velkých nevyloupaných semen, vyloupaných jader a velkých úlomků
slupek
směs malých nevyloupaných semen, velkých úlomků jader a velkých úlomků
slupek
směs středně velkých úlomků jader a středně velkých úlomků slupek
směs malých úlomků jader a malých úlomků slupek
prachová složka (směs prachových úlomků jader i slupek)
směs vyloupaných jader a nevyloupaných semen z frakce B1
směs vyloupaných jader, jejich úlomků a nevyloupaných semen z frakce B2
směs úlomků jader z frakce B3
směs úlomků jader z frakce B4
slupky z frakce B1
slupky z frakce B2
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frakce popis frakce
D3
slupky z frakce B3
D4
slupky z frakce B4
E1
vyloupaná semena a jejich úlomky z frakcí C1 a C2
E2
nevyloupaná semena z frakce C1
E3
nevyloupaná semena z frakce C2
Tab. 17: Popis jednotlivých frakcí znázorněných v blokovém schématu na Obr. 5.29
V Tab. 17 je popsáno nejčastější složení frakcí zobrazených na Obr. 5.29. Ukázky těchto
frakcí z testovacího provozu navržené třídící linky při třídění slunečnice bílé jsou
zobrazeny na Obr. 5.30 a Obr. 5.31.

Obr. 5.30: Ukázka směsi vzorku loupané slunečnice bílé z frakce B1 (vlevo nahoře),
B2 (vpravo nahoře), B3 (vlevo dole) a B4 (vpravo dole) po rozdělení na čtyři velikostní
frakce ve vibrační sítové třídičce
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Obr. 5.31: Ukázka separace slupek slunečnice bílé ze vzduchového třídiče: část frakce D1
a C1 (vlevo nahoře), část frakce D2 a C2 (vpravo nahoře), část frakce D3 a C3 (vlevo dole)
a část frakce D4 a C4 (vpravo dole)
5.3.2.3 Vyhodnocení
Pro vyhodnocení hmotnostních podílů jednotlivých frakcí křivek loupatelnosti je
doporučené použít laboratorní váhy s dostatečnou přesností a odpovídajícím rozsahem
měření pro zvolenou hmotnost loupaného vzorku.
Pro konkrétní nastavení vlastností směsi 𝑃 i vlastností metody loupání 𝑃 je doporučené
opakovat měření alespoň třikrát, a to z důvodu ověření zvolení dostatečné velikosti
vzorku určeného k vyhodnocení.

Konstrukční návrh zařízení pro vyhodnocení loupatelnosti semen olejnin vychází
myšlenkově z průmyslových velkokapacitních vibračních sítových třídičů a aspiračních
skříní k odsávání slupek. Konstrukce zařízení je navržena do laboratorních podmínek
a přizpůsobena velikosti vzorku potřebného k vyhodnocení.
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5.3.3.1 Vibrační sítový třídič

Obr. 5.32: Kinematické schéma vibračního sítového třídiče (vlevo) a 3D model
konstrukčního návrhu (vpravo)
Vibrační sítový třídič se skládá z rámu, pohonu a děrovaných sít uložených v dřevěných
rámech. Na pracovním stole je rám uchycen pomocí silentbloků, které tlumí dynamické
síly způsobené pohybem sít. Pohon je uchycen na rámu třídiče a je realizován pomocí
třífázového asynchronního motoru o výkonu 0,18 kW se šnekovou převodovkou řízeného
frekvenčním měničem.
Rotační pohyb na translační je řešen pomocí ojnice a výměnných excentrických čepů
s různou excentricitou, viz. kinematické schéma na Obr. 5.32. Dřevěné rámy jsou uloženy
pomocí kluzných ložisek na vodících tyčích a v prostoru pod nimi je umístěna sběrná
nádoba pro sběr frakce prachové složky (frakce F4). [A5], [A6]
5.3.3.2 Aspirace slupek
Konstrukce vzduchového třídiče je navržena dle Obr. 5.33. Základ třídiče tvoří nerezová
trubka přepažená dělícím sítem, na kterém je uprostřed položena sběrná nádoba slupek
(na Obr. 5.33 znázorněna šedou barvou). Směs určená k separaci slupek je před
spuštěním ventilátoru rovnoměrně nasypána po vnějším obvodu sběrné nádoby a na
nerezovou trubku je nasazen vnější průhledný kryt, který se na konci kuželově rozšiřuje.
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Obr. 5.33: Schéma třídění slupek v laboratorním vzduchovém třídiči (vlevo) a realizace
stanoviště dle zpracovaného návrhu se sítovým vibračním třídičem v pozadí (vpravo)

Obr. 5.34: Ukázka vytřídění slupek (uvnitř plastové nádoby) od velkých úlomků jader,
celých vyloupaných jader a nevyloupaných semen
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Princip separace slupek je založen na rozdílu jejich hmotnosti vůči jádrům a úlomkům
jader. Při pozvolném nárůstu rychlosti proudu vzduchu se lehčí slupky začínají vlivem
působení odporové síly nadnášet, přičemž těžší jádra zůstávají ležet na sítu. Rychlost
proudu vzduchu v oblasti II. (nad sběrnou nádobou slupek, viz Obr. 5.33) skokově klesá
a letící slupky mají tendenci vlivem víru, který vzniká za hranou sběrné nádoby, změnit
svojí trajektorii a do sběrné nádoby spadnout. Spadnutí slupek do sběrné nádoby je zde
podpořeno kuželovým zakončením vnějšího pláště, v jehož oblasti rychlost proudu
vzduchu nadále klesá. Slupky, které by měly tendenci z třídiče vylétnout, jsou po dopadu
na kuželovou plochu směrovány zpět do sběrné nádoby.
5.3.3.3 Optické dotřídění

Obr. 5.35: Kinematické schéma laboratorního optického třídiče
Průmyslové optické třídiče nebo systémy optické výstupní kontroly produktů jsou
v dnešní době běžnou součástí technologických linek a dokážou zpracovat a vyhodnotit
řádově desítky až stovky vzorků za vteřinu. Ceny těchto zařízení jsou však pro účely
vyhodnocení křivek loupatelnosti semen olejnin neúměrně vysoké. Motivací pro návrh
jednoduchého optického třídiče bylo usnadnění roztřídění frakce C1 a C2 (výstupní frakce
vzduchového třídiče slupek), přičemž důraz je kladen na jednoduchost stroje a nízké
výrobní náklady na úkor jeho kapacity třídění.
Princip funkce zařízení je znázorněn kinematickým schématem na Obr. 5.35. Návrh
třídiče je přizpůsoben potřebě rozlišit mezi nevyloupnutými, zčásti vyloupnutými a zcela
vyloupnutými semeny. Z toho důvodu jsou využity dvě kamery umístěné proti sobě,
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přičemž každá zaznamená semeno umístěné na průhledné skleněné destičce z opačné
strany. Obraz je pořízen proti kontrastnímu pozadí pro jednodušší obrazové zpracování.
Rozhodnutí o vyloupnutí probíhá na základě barevného rozdílu mezi slupkou a jádrem.
Posunutím průhledného jezdce s uloženým semenem ke kraji dojde k jeho naklopení
a semeno je shozeno do jedné ze dvou násypek. Roztřídění na zcela vyloupnutá a zčásti
vyloupnutá semena probíhá při pádu do násypky formou směrové klapky.
Semena jsou do optického třídiče dávkována po jednom pomocí podtlakového podavače.
Kapacita třídění dosahuje cca 15–20 ks/min, což je pro laboratorní podmínky třídění
vzorku postačující. Podrobněji byla konstrukce optického třídiče popsána v publikaci
[A7]. Zhotovený prototyp lze vidět na Obr. 5.36.

Obr. 5.36: Konstrukce laboratorního optického třídiče pro stanovení loupatelnosti
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V kapitole 4.4 byly odvozeny obecné rovnice popisu kinematických charakteristik
semene. Tato kapitola se zabývá jejich aplikací do prostředí vývoje konstrukce
impaktních loupacích strojů.
Pro vyčíslení kinematických charakteristik pohybu semene v loupacím stroji byly do
odvozených rovnic v kapitole 4.4 použity rozměry standartního loupacího stroje FH2000
z portfolia firmy Farmet a. s., zejména pak rozměry rotoru (viz Obr. 5.37) pro definici
počátečních podmínek Cauchyho úlohy (4.35). Pokud není uvedeno jinak, jsou pro
vyčíslení rovnic uvažovány jmenovité otáčky motoru 𝑛 .
•

𝑟 = 0,10 m – poloha prvního kontaktu semene s rotorovou lopatkou,

•

𝑟 = 0,32 m – poloha, kde semeno opouští rotorovou lopatkou,

•

𝜇 = 0,05 – zvolený součinitel tření mezi semenem a rotorovou lopatkou [26],

•

𝑛 = 1450 min-1 – jmenovité otáčky motoru.

Obr. 5.37: Ilustrační model rotoru a statoru s vyznačenými hranicemi 𝑟 , kde dochází
k prvnímu kontaktu mezi rotorovou lopatkou a semenem, a 𝑟 , kde semeno opouští rotor
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Výsledné řešení rovnic (4.42) a (4.43), které popisují pohyb semene v rotoru, je závislé
na následujících proměnných:
•

𝑡 [s] – nezávislá časová proměnná,

•

𝜔 [rad·s-1] – úhlová rychlost rotoru – řízená dle požadavků frekvenčním měničem,

•

𝜇 [–] – součinitel tření,

•

𝑟 , 𝑟 [m] – rozměry rotoru definované v předchozím odstavci,

•

𝑣 [m·s-1] – počáteční radiální rychlost semene při prvním kontaktu s lopatkou.

Přepočet mezi úhlovou rychlostí rotoru 𝜔 a jeho otáčkami 𝑛 je definován vztahem (5.12).

𝜔=

2∙𝜋∙𝑛
60

(5.12)

Vzhledem k obtížnému popisu chování semen v oblasti rozváděcího kužele rotoru je
téměř nemožné exaktně stanovit počáteční radiální rychlosti semene 𝑣

při prvním

kontaktu s rotorovou lopatkou. Lze však očekávat její velmi nízké hodnoty, proto je
v následujících výpočtech volena jako nulová.
5.4.1.1 Stanovení času opuštění lopatky
Při popisu kinematických charakteristik jako funkce času je důležitým okamžikem čas,
ve kterém semeno opouští lopatku rotoru a souřadnice 𝑥 nabývá hodnoty 𝑥 = 𝑟 . Tento
problém je řešen rovnicí (5.13).

𝐶 ∙𝑒

∙

+𝐶 ∙𝑒

∙

+

𝐶
−𝑟 =0
𝑘

(5.13)

Rovnici lze řešit numericky v softwaru Matlab pomocí funkce fzero(). Z grafického řešení
rovnice na Obr. 5.38 je zřejmé, že její řešení má dva kořeny, přičemž jeden je kladný
a druhý záporný. Záporný kořen však z fyzikálního hlediska pozbývá smyslu, proto je
řešení rovnice hledáno na kladné časové poloose. [61]
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Obr. 5.38: Grafické řešení rovnice (5.13)
Pro rozměry rotoru a otáčky motoru stanovené v úvodu této kapitoly je čas výletu
semene 𝑡

= 0,0155 s.

5.4.1.2 Stanovení rychlostí výletu
Dle rovnic (4.21) až (4.23) je vektor celkové rychlosti složen z rychlosti unášivé
a relativní. Vyčíslením jsou získány velikosti těchto složek, viz. (5.14) a (5.15), a ty
následně graficky porovnány na Obr. 5.39.
𝑣 = |𝐯𝐮 | = 𝜔 ∙ 𝑥(
𝑣 = |𝐯𝐫 | = 𝑥(
𝑣 = |𝐯| = (𝑣 ) + (𝑣 ) =

(5.14)

)

(5.15)

)

𝜔 ∙ 𝑥(

)

+ 𝑥(

)

(5.16)

Trajektorie semene pohybujícího se v rotoru zobrazená v souřadném systému 𝑆
(globální kartézský souřadný systém vztažený k rámu stroje) včetně vektorů okamžité
rychlosti je graficky znázorněna na Obr. 5.40. Jedná se o grafické zobrazení vyčíslení
rovnic (4.42) a (4.43). [A1]
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Obr. 5.39: Grafické znázornění unášivé a relativní rychlosti v závislosti na čase

Obr. 5.40: Trajektorie semene v rotoru včetně znázornění vektorů okamžité rychlosti
5.4.1.3 Stanovení úhlu výletu
Pro analýzu dopadu semene na stator a popsání okamžiku jeho nárazu je klíčové znát
úhel výletu semen z rotoru. Ten lze vztahem (5.17) definovat dle Obr. 5.41 jako úhel
odklonu vektoru celkové rychlosti od rotorové lopatky.
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𝑡𝑎𝑛(𝛽) =

𝑣
𝑣

(5.17)

Obr. 5.41: Definice úhlu výletu semene z rotoru β
Pro uvažovaný součinitel tření 𝜇 = 0,5 je závislost úhlu výletu na otáčkách rotoru
zobrazena na Obr. 5.42. Ze zkušeností z provozu loupacího stroje Farmet FH2000 se
rozsah

otáček

rotoru

pro

loupání

slunečnicových

semen

pohybuje

v rozmezí

1000 až 2000 ot/min.

Obr. 5.42: Závislost úhlu výletu 𝛽 na otáčkách rotoru pro zvolený součinitel tření 𝜇 = 0,5
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V tomto rozsahu otáček se hodnota úhlu 𝛽 mění řádově až na své čtvrté významové
pozici (na úrovni setiny stupně), viz. Tab. 18. Proto lze z hlediska analýzy dopadu semen
na stator tuto diferenci shledat jako nevýznamnou a závislost úhlu výletu 𝛽 proto
uvažovat v běžném provozním rozsahu otáček rotoru jako konstantní. Při tomto
předpokladu zůstává úhel výletu 𝛽 pro daný loupací stroj v tomto rozmezí otáček
funkčně závislý jen na součiniteli tření mezi semenem a lopatkou.

Výsledky studie problematiky vlivu součinitele tření na kinematické charakteristiky
pohybu semene v rotoru a popis metodiky k jeho experimentálnímu určení přímo pomocí
loupacího stroje Farmet FH2000 jsou rovněž publikovány v autorské publikaci [A2].
součinitel
tření 𝜇 [–]

úhel 𝛽
1000 min-1

úhel 𝛽
1100 min-1

úhel 𝛽
1200 min-1

0,38
55,7536
55,7491
0,40
56,2197
56,2150
0,42
56,6815
56,6765
0,44
57,1387
57,1335
0,46
57,5912
57,5887
0,48
58,0386
58,0329
0,50
58,4808
58,4749
0,52
58,9177
58,9115
0,54
59,3489
59,3426
Tab. 18: Závislost úhlu výletu 𝛽

55,7457
56,2114
56,6727
57,1296
57,5816
58,0286
58,4705
58,9069
59,3378
na otáčkách

úhel 𝛽
1300 min-1

…

úhel 𝛽
2000 min-1

55,7430
…
55,7342
56,2086
…
56,1992
56,6698
…
56,6600
57,1265
…
57,1162
57,5784
…
57,5677
58,0253
…
58,0141
58,4670
…
58,4554
58,9033
…
58,8913
59,3340
…
59,3216
rotoru 𝑛 a součiniteli tření 𝜇

V Tab. 18 jsou uvedeny hodnoty úhlu výletu 𝛽 v závislosti na součiniteli tření a na
otáčkách rotoru. Hodnoty součinitele tření 0,38–0,54 jsou voleny na základě jejich
předpokládaných velikostí pro dvojici uhlíkové oceli a slunečnicového semena. [26]
Pro grafické znázornění této závislosti je uvažován předpoklad z odstavce 5.4.1.3, že úhel
výletu 𝛽 lze pro oblast otáček rotoru 1000–2000 min-1 považovat za konstantní. Rozmezí
předpokládaných hodnot je na Obr. 5.43 zvýrazněno tučně. Hodnota součinitele tření
závisí především na vlhkosti semen a na použitém materiálu rotorových lopatek. Křivka
této závislosti se však bude měnit s rozměry rotoru loupacího stroje.
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Obr. 5.43: Závislost úhlu výletu 𝛽 pro rotor loupacího stroje FH2000 platná pro oblast
otáček rotoru 𝑛 = 1000– 2000 min-1
5.4.2.1 Metodika experimentálního určení součinitele tření
Hodnotu součinitele tření mezi konkrétním slunečnicovým semenem a povrchem rotorové
lopatky lze určit s dostatečnou přesností pomocí tribometru. Pro účely orientačního
určení součinitele tření přímo pomocí rotoru loupacího stroje bez nutnosti využití
tribometru byla navržena metodika měření výletového úhlu 𝛽 pomocí navoskování
statorových lopatek. Při měření tohoto úhlu lze z popsané závislosti na Obr. 5.43 zpětně
určit právě součinitel tření.
Vychází se z předpokladu, že semena jsou po obvodu statoru rozhazována rovnoměrně.
Při vložení překážky letícímu semenu do dráhy dojde k zakrytí části statorové lopatky
a z geometrických poměrů znázorněných na Obr. 5.44 je při známých rozměrech stroje
možné určit úhel výletu 𝛽. Jako vložená překážka je vždy využita sousední statorová
lopatka, která musí být o určitou vzdálenost přesazena.
Navoskováním lopatek je docíleno toho, že semena zanechají na statorových lopatkách
viditelnou stopu, viz Obr. 5.45. Tato stopa je na Obr. 5.44 znázorněna oranžovou barvou.
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Obr. 5.44: Geometrické schéma rotoru a statoru v loupacím stroji Farmet FH2000

Obr. 5.45: Navoskované lopatky statoru loupacího stroje Farmet FH2000
Výsledky tohoto měření odpovídaly očekáváným hodnotám součinitele tření mezi dvojicí
slunečnicového semena a rotorové lopatky z uhlíkové oceli stanovené například ve
studii [26] a jsou zveřejněny v autorské publikaci [A2].
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Způsob, jakým semeno opouští rotorovou lopatku, má vliv na jeho následný dopad na
vnější stator. Síly působící na semeno v okamžiku opouštění rotorové lopatky lze
předpokládat dle Obr. 5.46. Vzhledem k velikosti působících sil je možné zanedbat vliv
gravitační síly a situaci řešit jako rovinný problém. Situaci v rotoru stroje díky vysokým
rychlostem nelze předpokládat jako bezodporovou, proto je na schématu Obr. 5.46
zaveden odpor prostředí proti směru pohybu rotorové lopatky.

Obr. 5.46: Silové poměry v okamžiku opouštění rotorové lopatky
Na Obr. 5.39 jsou zobrazeny velikosti unášivé a relativní rychlosti 𝑣 a 𝑣 , přičemž je
zřejmá nerovnost 𝑣 > 𝑣 . Ve chvíli, kdy těžiště semene překročí hranu lopatky, bude
semeno ve směru unášivé rychlosti 𝑣 brzděno vlivem odporu okolí. V tom případě bude
působit reakční síla 𝐹 momentem k těžišti semene na rameni 𝑥. Semeno dále ovlivňuje
působení odporové síly proudu okolního vzduchu. Na základě silového rozboru lze
předpokládat, že je při opuštění lopatky semenu udělen krátký silový impulz k jeho
rotaci, a to v opačném smyslu, než je směr otáčení rotoru.

Problematika vlivu konstrukce statoru na dopad semene byla rozebrána již v diplomové
práci autora [5]. Ta popisuje výhody a nevýhody hladké a lopatkové verze statoru
a zabývá se zejména hledáním ideálního tvaru statorové lopatky pro maximální využití
kinetické energie letícího semene. Závěry publikované v této práci jsou však důležitou
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vazbou mezi výsledky experimentálních měření provedených v rámci disertační práce
a návrhem inovativního konstrukčního řešení popsaného v kapitole 6, proto je jejich
stručná rekapitulace na tomto místě opodstatněná.

Obr. 5.47: Schéma nárazu semene při použití hladkého statoru
Na Obr. 5.47 je zobrazeno schéma konstrukce hladkého statoru. Výhodou této varianty
je zajištění konstantní délky dráhy letu semene po opuštění rotorové lopatky. Ve chvíli,
kdy dojde k prvnímu kontaktu mezi semenem a statorem, dojde vlivem tření a vysoké
unášivé rychlosti 𝑣 k jeho přetočení a částečnému odvalení po ploše statoru. Zároveň se
předpokládá přetočení semene do jeho nejstabilnější polohy, a tudíž k využití kinetické
energie při nárazu dochází při orientaci naplocho. Další nevýhodou tohoto konstrukčního
řešení je efektivní využití pouze relativní složky rychlosti 𝑣 , proto jsou k dosažení
potřebné kinetické energie nutné vyšší otáčky rotoru, což zvyšuje energetickou náročnost
procesu loupání. Po nárazu má semeno s vysokou unášivou rychlostí tendenci smýkat se
dále po statoru a vlivem abraze dochází k tvorbě nežádoucí prachové složky.
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Obr. 5.48: Schéma rozdílné délky dráhy letu semene při použití statoru s lopatkami
Na Obr. 5.48 je zobrazeno schéma konstrukce loupacího stroje s lopatkovým statorem
s přímými lopatkami. Vložením statorových lopatek je při nárazu jednak využito
efektivněji kinetické energie letícího semene a jednak je zabráněno smýkání semen po
obvodu statoru. V diplomové práci [5] je nalezen nejvhodnější tvar statorové lopatky pro
kolmý náraz (maximální využití kinetické energie ve směru vektoru výslednice rychlosti)
v jakémkoli jejím místě jako evolventní. Nevýhodou této varianty zůstává rozdílná délka
dráhy letu semen od opuštění rotorové lopatky do nárazu. To je důležité zejména při
respektování závěru odstavce 5.4.3, že při opouštění rotorové lopatky je semenu udělen
silový impuls k jeho rotaci. Z důvodu rotace semene a rozdílné délky dráhy letu není
v této konstrukční variantě možnost kontroly orientace semene při dopadu.
To může hrát roli při hledání vhodného nastavení otáček rotoru pro dosažení
uspokojivých výsledků kvality loupání. Nastavením takových otáček, kdy mají semena
dostatek kinetické energie i k loupání při nárazu ve směru naplocho (energeticky nejméně
výhodný směr dopadu, viz. výsledky kapitoly 5.2.3), může dojít k situaci, kdy semena,
která na statorovou lopatku dopadnou ve směru podélném, budou mít takový přebytek
kinetické energie, že dojde nejen k jejich vyloupání, ale i k rozdrcení jádra, což je
zejména při loupání pro potravinářské účely nežádoucí.
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Hledání takového energetického pásma, ve kterém dochází při nárazu k rozdrcení jádra,
je předpokládaným a očekávaným pokračováním zahájeného výzkumu v oblasti loupání
semen olejnin.

Kapitola 6
Inovace technologie loupání

Tato kapitola dává do souvislostí jednotlivé dílčí závěry kapitol 5.1 – 5.4 a věnuje se
následujícím dílčím cílům disertační práce:
•

Přenesení

získaných

poznatků

do

prostředí

vývoje

konstrukcí

průmyslových impaktních loupacích strojů.
o Návrh inovativního konstrukčního řešení.

Dílčí výsledky této práce popsané v kapitole 5 jsou využitelné pro vývoj konstrukce
loupacích strojů a slouží jako teoretická východiska pro inovativní konstrukční návrh
rotoru stroje FH2000 z portfolia firmy Farmet. V tomto odstavci jsou dále shrnuty
a dány do souvislostí obecné závěry kapitol 5.1 – 5.4.
Experimentálním měřením byly určeny síly a deformace potřebné k porušení slupky při
zatížení semen pod lisem ve třech různých navzájem kolmých směrech. Z průběhu
deformačních křivek byly stanoveny kritické deformační energie při prasknutí.
Z výsledků tohoto experimentu na Obr. 5.15 je patrné, že nejméně deformační energie
je potřebné pro porušení slupky v podélném směru, zatímco nejvíce energie je nutné při
zatížení přes hranu.
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Porovnáním těchto výsledků s výsledky experimentálního měření porušení slupky
impaktním způsobem se potvrzuje korespondence naměřených dat pro podélný směr
zatížení a směr zatížení přes hranu, zatímco výsledky při zatížení ve směru naplocho si
viditelně neodpovídají. To je přisuzováno zvolenému kritériu vyhodnocení porušení
slupky. Rozdílnost výsledků je zapříčiněna tvarem a velikostí praskliny při směru
zatížení naplocho, kdy její velikost je nedostatečná pro oddělení slupky a jádra
a případné

malé

porušení

slupky

není

z nasnímaných

obrazových

záznamů

rozpoznatelné.
Z hlediska požadavku na vyloupnutí (oddělení slupky a jádra) semena impaktním
způsobem tento experiment ukazuje, že existuje závislost mezi potřebnou energií
k vyloupnutí semene a směrem působícího zatížení, tedy že orientace semene při nárazu
má vliv na jeho vyloupnutí. Nejvýhodnější orientací dopadu z hlediska potřebné energie
při impaktním loupání semen je dle výsledků náraz semen v podélném směru a nejméně
výhodný je náraz ve směru naplocho.
Z kinematického rozboru loupacího stroje FH2000 plyne, že v běžném provozním rozsahu
otáček jsou rychlost a úhel výletu semen z rotoru funkčně závislé pouze na otáčkách
rotoru a součiniteli tření mezi dvojicí semena a rotorové lopatky. Součinitel tření je
nejvíce ovlivněn vlhkostí semen, kterou je však možné před loupáním stanovit. Protože
rychlost a úhel výletu semen z rotoru nejsou funkčně závislé na hmotnosti semen, jsou
tyto dva parametry stejné pro libovolně velké (těžké) semeno.
Z rozboru stávajících konstrukčních řešení plyne, že existují principiálně dva druhy
vnějších nárazových statorů, hladký a lopatkový, přičemž každý má své výhody
a nevýhody. U hladkého statoru sice mají všechna semena stejnou dráhu letu, ale při
nárazu je jednak využita jen relativní složka rychlosti 𝑣 a jednak z důvodu vysoké
unášivé rychlosti 𝑣 semena po nárazu přetáčejí, dochází částečně k jejich odvalu a po
hladkém statoru kloužou a vlivem abraze vzniká podíl nežádoucí prachové složky. Při
použití lopatkového statoru je sice při nárazu využita plná rychlost semene, avšak při
rovnoměrné distribuci semen po obvodu není nikdy zajištěna konstantní dráha letu. Ze
silového rozboru při opouštění lopatky vyplývá závěr, že je semenu udělen silový impulz
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k jeho rotaci během letu. Při různé délce dráhy letu nemůže být zajištěn náraz vždy ve
stejné orientaci, což dle výsledků experimentů má vliv na množství vyloupaných semen.
S využitím navržené metodiky vyhodnocení kvality loupání bude možné po realizaci
prototypu navrženého inovativního konstrukčního řešení porovnat stanovenou veličinou
loupatelnosti jeho přínos.

Zvolené technické řešení je chráněno patentem PV 2015-898 Zařízení pro loupání,
zejména rostlinných olejnatých semen. [62], [A8]
Myšlenkově vychází inovace konstrukčního řešení ze skloubení výhod hladkého
a lopatkového statoru a snaží se nalézt takové řešení, při kterém je zaručena konstantní
délka dráhy letu všech semen pro zajištění jejich stejné orientace při nárazu, a zároveň
nedochází při nárazu k přetáčení semen a ke smýkání semen po statoru vlivem velké
unášivé rychlosti.

Obr. 6.1: Schématické řešení inovativního konstrukčního návrhu
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Toho je docíleno spojením nárazových terčů s rotorovými lopatkami dle Obr. 6.1 tak, že
dopadové terče původně umístěné pevně na vnějším statoru rotují společně s rotorem.
Mírným natočením dopadových terčů o úhel 𝛾 je zabráněno odrazu semene do stejného
směru zpět na lopatku.
Nevýhodou tohoto konstrukčního řešení je efektivní využití pouze relativní složky
rychlosti, a tudíž jsou k dosažení potřebné rychlosti nárazu nutné vyšší otáčky rotoru.
Tím roste energetická náročnost provozu zařízení.

V rámci disertační práce je řešen inovativní konstrukční návrh rotoru pro loupací stroj
FH 2000 od firmy Farmet a.s., který lze vidět na Obr. 6.2. Z důvodu ochrany know-how
není v této práci detailně popsána konstrukce samotného stroje, ale jen konstrukce
týkající se části jeho rotoru a samotné inovace, která je předmětem disertační práce.
Konstrukční návrh je zpracován tak, aby byl použitelný bez větších zásahů do rámu
stroje a aby byl kompatibilní se stávající přírubou uložení rotoru.

Obr. 6.2: 3D model loupacího stroje FH 2000 z portfolia firmy Farmet a.s., převzato z [63]
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Zároveň jsou v konstrukčním návrhu dodrženy rozměry a umístění rotorových lopatek
stanovených v úvodu kapitoly 5.4 tak, aby bylo možné pro nové řešení aplikovat
výsledky kinematické analýzy kapitolou 5.4 popsané.

Obr. 6.3: Konstrukční návrh inovativního řešení rotoru loupacího stroje s nárazovými terči
uchycenými k rotorové lopatce
Navržené konstrukční řešení je řešeno jako prototyp s ohledem na možnosti testování
nastavení délky dráhy letu a možnosti výměny nárazových terčů s různou geometrií bez
nutnosti demontáže rotoru jako celku. Navržené řešení rotoru loupacího stroje lze vidět
na Obr. 6.3 a Obr. 6.4.
Dvanáct rotorových lopatek je umístěno mezi dvěma plechy a staženo šrouby
velikosti M10. Tvar drážky lopatky je přizpůsoben snaze orientovat semeno do podélného
směru. Držák nárazových terčů je vyroben z ohnutého plechu tloušťky 3 mm a k rotoru
je uchycen pomocí stejných šroubů jako lopatka. Při povolení těchto šroubů je možné
vysunutím držáku nastavit délku dráhy letu semena v rozmezí 15–80 mm.
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Na Obr. 6.5 je zobrazeno vysunutí držáku do obecné polohy, pozicování držáku je
zajištěno pomocí pružného kolíku zasunutého do poziční díry v rotorové lopatce. Pro
uchycení držáku při jeho vysunutí jsou využity dle potřeby další dvě díry v rotorové
lopatce, viz Obr. 6.6.

Obr. 6.4: Detailní pohled na provedení uchycení nárazových terčů v držáku

Obr. 6.5: Ukázka vysunutí držáku nárazových terčů pro nastavení délky dráhy letu
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Nárazové terče jsou snadno přístupné a vyměnitelné bez nutnosti demontáže rotoru.
Jsou uchyceny pomocí dvou šroubů velikosti M6 umístěných z vnější strany držáku. Pro
testování prototypu je navržena sada terčů s různou geometrií – s úhlem sklonu 𝛾
v rozmezí 0–20 stupňů. Nevýhodou tohoto uspořádání je směrování proudu semen do
stále stejného místa a s tím související opotřebení nárazových terčů. V porovnání
s plochou běžných vnějších statorů se jedná o velmi malou součást, proto lze tento
nedostatek řešit např. volbou netradičních materiálů s vysokou odolností proti abrazi.

Obr. 6.6: Detail provedení rotorové lopatky
Navržené konstrukční řešení je původní a nekoliduje s jinými průmyslově chráněnými
řešeními. Svojí konstrukcí je unikátní, proto se k diskuzi nenabízí žádné přímé porovnání
s jinými existujícími patenty nebo užitnými vzory.
Výroba prototypu navrženého inovativního konstrukčního řešení a následné testování
v souladu s navrženou metodikou pro hodnocení kvality loupání je předpokládaným
dalším pokračováním navázané spolupráce s firmou Farmet a. s.

Kapitola 7
Závěrečná zhodnocení

Hlavní cíl této disertační práce byl naplněn dosažením následujících dílčích cílů.
•

Stanovení vlivu orientace zatížení ve třech navzájem kolmých směrech
na porušení slupky slunečnicového semene.
o Popis mechanického chování slunečnicového semene pod zatížením ve
třech navzájem kolmých směrech a sestavení jeho deformačních modelů.
o Sestavení energetických modelů pro predikci porušení slupky.
o Návrh konstrukce zařízení simulující prostředí impaktního loupacího stroje
a ověření sestavených modelů experimentálním měřením nárazu semen.

V odborných studiích bylo doposud popsáno chování semen slunečnice při zatížení jen
ve dvou směrech – horizontálním a vertikálním. Slunečnicové semeno lze ale obecně
zatížit ve třech navzájem kolmých směrech. Pro tyto účely byly definovány tři hlavní
směry zatížení jako směr podélný, naplocho a přes hranu.
Pro popis mechanického chování semene při zatížení byl připraven a realizován
experiment měření síly a deformace potřebné k porušení slupky slunečnicového semene
v závislosti na orientaci zatížení, kde byla jednotlivá semena podrobena zatížením pod
lisem. Metodika tohoto experimentu je popsána v kapitole 4.2 a výsledky jsou uvedeny
a okomentovány v kapitole 5.1.
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Z naměřených hodnot byly sestaveny deformační modely. Experiment byl měřen na
vzorku s rovnoměrnou distribucí velikosti semen. Pro použitelnost deformačních modelů
na libovolný náhodný vzorek semen a zároveň jako metodický krok pro aplikaci postupu
na jiné plodiny byly modely zobecněny hmotnostní redukcí.
Dále byly stanoveny potřebné deformační energie k porušení slupky. Energetické modely
pro predikci porušení slupky byly sestaveny formou distribučních křivek (kumulativní
pravděpodobnosti) Weibullova rozdělení a stanovením parametru tvaru a měřítka
distribuce pro jednotlivé směry zatížení.
Pro ověření sestavených deformačních modelů simulací prostředí impaktního loupacího
stroje bylo navrženo zařízení umožňující snímání nárazu semen vysokorychlostní
kamerou. S pomocí tohoto zařízení byl navržen a realizován experiment, jehož metodika
je popsána v kapitole 4.3 a výsledky jsou uvedeny a okomentovány v kapitole 5.2.
Výsledkem experimentu došlo k ověření deformačních modelů pro podélný směr zatížení
a směr zatížení přes hranu. Zároveň bylo v diskuzi odstavce 5.2.4 popsáno a zdůvodněno
proč se deformační model ve směru naplocho nepodařilo ověřit.
•

Problematika hodnocení kvality loupání semen olejnin
o Definice veličin popisujících kvalitu loupání slunečnicových semen a návrh
metodiky pro jejich vyhodnocení.
o Konstrukční

návrh

zařízení

pro

vyhodnocení

kvality

loupání

slunečnicových semen dle navržené metodiky.
V současné době neexistuje v žádných veřejně dostupných odborných publikacích
veličina, která by popisovala kvalitu vyloupání semen olejnin ani není známa žádná
jednoznačně popsaná metodika pro vyhodnocení úspěšnosti vyloupání.
Toto prázdné místo je vyplněno v rámci této disertační práce definicí veličiny
loupatelnosti 𝐿 popisující kvalitu vyloupání vzorku semen olejnin a návrhem metodiky
pro její vyhodnocení. To je podrobně popsáno v kapitole 5.3.

125

KAPITOLA 7 ZÁVĚREČNÁ ZHODNOCENÍ

Veličina loupatelnosti byla definována jako soubor hmotnostních podílů čtyř frakcí, do
kterých lze vyloupaný vzorek semen vytřídit – nevyloupaná semena, vyloupaná semena,
slupky a prachová složka. Grafickým vynesením průběhu těchto hmotnostních podílů
v závislosti na parametrech zvolené metody loupání (např. rychlost otáček rotoru, …)
vznikají křivky loupatelnosti.
Navržená metodika pro vyhodnocení loupatelnosti spočívá právě v roztřídění loupaného
vzorku do výše zmíněných čtyř frakcí. Návrh metodiky je podpořen konstrukčním
návrhem laboratorního třídícího systému založeného na vibračním sítovém třídiči,
vzduchovém třídiči (aspirační skříni) a optickém třídiči.
•

Přenesení

získaných

poznatků

do

prostředí

vývoje

konstrukcí

průmyslových impaktních loupacích strojů.
o Analýza kinematických charakteristik chování slunečnicových semen
uvnitř impaktního loupacího stroje během procesu loupání.
o Návrh inovativního konstrukčního řešení.
Odborné studie zabývající se zkoumáním potřebných sil, deformací nebo energií
potřebných k porušení slupky slunečnicového semene dále nepokračují v aplikaci
získaných poznatků do konstrukčního prostředí.
V rámci této disertační práce byly získané poznatky aplikovány formou návrhu
inovativního konstrukčního řešení, pro které byl udělen patent PV 2015-898 [A8]. Pro
konstrukční návrh bylo potřeba důkladně popsat chování semen uvnitř loupacího stroje
při procesu loupání. K popisu kinematických charakteristik pohybu semene v rotoru byla
využita teorie současných pohybů a obecné rovnice pohybu byly odvozeny v kapitole 4.4.
V kapitole 5.4 byly odvozené rovnice vyčísleny pro konkrétní loupací stroj FH 2000 od
firmy Farmet a.s. a byl proveden rozbor funkčních závislostí pro rychlost a úhel výletu
semen z rotoru. V kapitole 6.1 byly pak shrnuty do souvislostí dílčí závěry jednotlivých
kapitol uvedených výsledků, které byly použity jako teoretická východiska pro návrh
inovativního konstrukčního řešení popsaného v kapitolách 6.2 a 6.3.
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Z pohledu vědy mají přínos zejména výsledky dvou experimentálních měření
provedených v rámci této disertační práce. V žádných veřejně dostupných odborných
studiích nebyl popsán vliv směru zatížení slunečnicového semene na porušení jeho slupky
ve všech třech navzájem kolmých směrech. Experimenty provedenými v této práci byla
tato dosud neprozkoumaná oblast vyplněna. Z naměřených dat byly sestaveny
deformační modely semen pro všechny tři směry zatížení, které mohou být podkladem
pro tvorbu dalších komplexnějších modelů semen olejnin. Postup užitý při tvorbě
deformačních modelů je zobecnitelný a využitelný i pro semena jiných olejnin než
slunečnice.
Přínosem pro praxi je navržení metodiky pro vyhodnocení loupatelnosti pro zvolenou
metodu loupání. Princip separace loupaného vzorku semen olejnin na čtyři základní
frakce a vynesení jejich hmotnostních podílů v závislosti na nastavení parametrů zvolené
metody (použitého loupacího stroje) je rovněž zobecnitelný nejen pro různé olejniny, ale
i např. pro obiloviny, luštěniny apod. Tím navržená metodika dostává v praxi možnost
širokého uplatnění.
Dalším přínosem pro praxi je návrh inovativního konstrukčního řešení, které je založeno
na poznatcích získaných experimentálními měřeními realizovanými v rámci této
disertační práce a kombinuje v sobě výhody dvou v současné době používaných řešení –
loupacího stroje s hladkým a lopatkovým statorem. Od inovativního konstrukčního
řešení je očekáváno zvýšení úspěšnosti loupání slunečnicových semen zaručením jejich
stejné orientace při nárazu, přičemž snaha je o zaručení takové orientace, která je pro
vyloupnutí energeticky nejpříznivější.
Výsledky uvedené v disertační práci byly publikovány na mezinárodních vědeckých
konferencích. Dílčí výsledky disertační práce byly chráněny patentem PV 2015-898
Zařízení pro loupání, zejména rostlinných olejnatých semen a užitným vzorem PUV
2015-31860 Zařízení pro testování loupatelnosti olejnatých semen.

KAPITOLA 7 ZÁVĚREČNÁ ZHODNOCENÍ

127

V průběhu tvorby této disertační práce byla navázána úzká spolupráce mezi Ústavem
konstruování a částí strojů ČVUT v Praze v zastoupení autora této práce a firmou
Farmet a. s. Tento vztah je otevřen možnosti pokračující spolupráce v oblasti témat
vzešlých jak ze závěrů přehledu problematiky, tak z výstupů samotné disertační práce.
Za tímto účelem vzniká na pracovišti Ústavu konstruování a částí strojů specializovaná
laboratoř pro výzkum a vývoj strojů pro zpracování semen olejnin.
Bezesporu hlavním cílem dalšího výzkumu je realizace prototypu navrženého
inovativního konstrukčního řešení a jeho ověření v praxi. K vyhodnocení výsledků může
být použita právě navržená metodika vyhodnocení loupatelnosti.
Jednou z dalších možností budoucího výzkumu, která vzešla z průběhu řešení disertační
práce, je zkoumání rozdílu kinetické energie semene před nárazem a po nárazu a detailní
popis přeměny kinetické energie na energii deformační a opačně. Z rozdílu energií před
a po nárazu by bylo možné popsat energii uvolněnou při prasknutí slupky dosaženého
impaktním způsobem. K provedení tohoto experimentu je nutné náraz semen snímat
minimálně dvěma kamerami snímajícími navzájem kolmé směry.
Obdobně jako byly určeny energie potřebné pro porušení slupky semen a tím stanovena
jakási spodní energetická hranice úspěšnosti vyloupání, nabízí se možnost dalšího
výzkumu v určení horní hranice, tedy stanovení energií, při kterých dochází při nárazu
k rozdrcení jádra, které je nežádoucí. K realizaci tohoto experimentu jsou nutné určité
konstrukční úpravy měřícího stanoviště pro dosažení násobně vyšších rychlostí výstřelu.
V neposlední řadě byla v závěrech přehledu problematiky zmíněna neprozkoumaná
oblast vlivu teploty na porušení slupky semen olejnin, což v sobě rovněž skýtá možné
pokračování zahájeného výzkumu. To může vést k sestavení komplexního modelu
slunečnicového semene zahrnující vliv fyzikálních vlastností, jako je právě teplota semen,
příp. jejich vlhkost apod.

Kapitola 8
Závěr

V této disertační práci bylo popsáno mechanické chování semen slunečnice při deformaci
ve třech definovaných navzájem kolmých směrech formou deformačních modelů pro
jednotlivé směry. To je vyplněním neprozkoumaného prostoru ve vědeckém poznání,
které doposud zkoumalo síly, deformace a energie potřebné k porušení slupky
slunečnicového semene pouze ve dvou směrech – horizontálním a vertikálním.
Z naměřených dat byly formou distribučních křivek sestaveny energetické modely
predikce porušení slupky pro jednotlivé směry, které jsou přenositelné do praxe do
prostředí vývoje konstrukcí impaktních loupacích strojů.
Byla navržena metodika pro hodnocení kvality loupání pro zvolenou metodu loupání,
přičemž byla pro tyto účely definována veličina loupatelnosti. Vynesením této veličiny
v závislosti na proměnných parametrech zvolené metody loupání vznikají křivky
loupatelnosti, ze kterých lze pro danou plodinu s ohledem na požadované vlastnosti
vyloupané směsi zjistit optimální nastavení parametrů zvoleného stroje. Navržená
metodika byla podpořena konstrukčním návrhem a realizací zařízení pro vyhodnocení
loupatelnosti.
V disertační práci byla provedena detailní analýza kinematických charakteristik pohybu
semen

v rotoru

během

procesu

loupání

a

syntézou

s poznatky

získanými

z experimentálních měření byla nalezena cesta aplikace těchto poznatků do prostředí
vývoje konstrukcí impaktních loupacích strojů. To je prokázáno návrhem inovativního
konstrukčního řešení, které z této syntézy vychází a jemuž byla udělena patentová
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ochrana. Realizace prototypu a zhodnocení výsledků pomocí navržené metodiky je
předmětem pokračování navázané spolupráce mezi Ústavem konstruování a částí strojů
a firmou Farmet a. s.
K naplnění hlavního cíle práce došlo dosažením a splněním všech vytčených dílčích cílů,
jejichž rozbor a diskuze výsledků jsou uvedeny výše. Principy a metody uvedené
v disertační práci jsou aplikovány na semena slunečnice, nicméně jsou dobře zobecnitelné
na širší spektrum semen olejnin.
Práce nebo její části vznikly za podpory projektu Technologické agentury České
republiky TA04010992 „Výzkum a vývoj technologií získávání rostlinných olejů a výlisků
s důrazem na kvalitu výlisků jako krmiv a na vhodnost použitých konstrukčních
materiálů„ a projektů Českého vysokého učení technického v Praze SGS18/126/
OHK2/2T/12

„Kontinualizace

třídícího

procesu

laboratorní

třídící

linky“

a SGS20/114/OHK2/2T/12 „Zkoumání kvalitativních parametrů loupání olejnatých
semen“.
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