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Úvod a motivace

Ověření sestavených modelů simulací prostředí loupacího stroje

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. Semena olejnin vždy obsahují slupku, která tvoří jejich přirozený obal a ochranu. 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. Požadavky dnešní doby
kladou stále větší důraz na snižování energetické náročnosti technologických procesů se
současným zvyšováním jejich produktivity. Pro konstrukci loupacích strojů semen olejnin je
nutné zcela porozumět jak dějům probíhajícím při samotném procesu loupání, tak i mechanickým vlastnostem chování 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.

K ověření sestavených modelů bylo v rámci disertační práce navrženo zařízení umožňující simulaci prostředí loupacího stroje - náraz jednotlivých semen s možností jeho záznamu pomocí
vysokofrekvenční kamery.
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Cíle disertační práce

Úlomky slupky

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

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

•

Problematika hodnocení kvality loupání semen olejnin.
• Deﬁnice veličin popisujících kvalitu loupání slunečnicových semen a návrh metodiky pro
jejich vyhodnocení.
• Konstrukční návrh zařízení pro vyhodnocení kvality loupání slunečnicových semen dle
navržené metodiky.

•

Přenesení získaných poznatků do prostředí vývoje konstrukcí průmyslových impaktních
loupacích strojů.
• Analýza kinematických charakteristik chování slunečnicových semen uvnitř impaktního
loupacího stroje během procesu loupání.
• Návrh inovativního konstrukčního řešení.
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Loupatelnost byla deﬁnována v této disertační práci jako veličina popisující kvalitu vyloupání
semen olejnin na základě porovnání hmotností čtyř základních frakcí loupaného vzorku (celá
nevyloupaná semena, vyloupaná jádra a jejich úlomky, slupky a prachová složka). To vše v závislosti na dvou základních souborech vlastností - vlastnosti loupané směsi a vlastnosti zvolené
metody. Při zvolení jednoho souboru vlastností jako konstantního (pro praxi využitelnější volba
vlastnosti loupané směsi) lze vykreslit spojité křivky loupatelnosti. Pro vyhodnocení loupatelnosti
byla navržena třídicí linka složená z vibrační třídičky, aspirační skříně a optického dotřídění. [3], [5]

Analýza kinematických charakteristik a návrh inovativního řešení
Pomocí teorie současných pohybů byla stanovena trajektorie semen v rotoru loupacích strojů.
Semena vylétávají z rotoru loupacícch strojů pod úhlem β, který je pro určité pásmo otáček
rotoru závislý pouze na součiniteli tření. [1], [2]
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Sestavení deformačních energetických modelů
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Deﬁnice loupatelnosti a návrh metodiky pro její vyhodnocení
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Současné verze loupacích strojů využívají buď hladký nebo lopatkový stator. Inovativní konstrukční řešení kombinuje výhody těchto dvou verzí - zajišťuje kolmý náraz semene a konstantní
dráhu letu pro všechna semena. Inovativní řešení bylo chráněno patentem PV 2015-898. [4]
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Lopatkový stator
Lopatka v čase t
Lopatka v čase t+Δt
Lopatka v čase t+2·Δt

Měřením deformačních charakteristik při stlačování semen pod lisem ve třech různých směrech
byl sestaven a matematicky popsán deformační model. Z naměřených deformačních diagramů
byly určeny potřebné deformační energie k porušení slupky a výsledky byly vyjádřeny ve formě
distribučních funkcí kritických deformačních energií potřebných k porušení slupky v závislosti na
směru zatížení.
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Distribuční funkce byly stanoveny pro
porovnání dvěmi způsoby - přímou integrací a
z deformačního modelu. Popsány jsou rovnicí:

směr zatížení

[mJ]
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Φ=1−e

podélný – integrace křivky
podélný – deformační model
naplocho – integrace křivky
naplocho – deformační model
přes hranu – integrace křivky
přes hranu – deformační model

7,177 ± 0,64
6,714 ± 0,81
18,907 ± 1,80
20,263 ± 2,23
23,639 ± 1,82
23,591 ± 1,73

2,151 ± 0,31
1,594 ± 0,23
2,029 ± 0,27
1,767 ± 0,22
2,508 ± 0,35
2,642 ± 0,36

0,9867
0,9294
0,9741
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