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Możliwości implementacji metod numerycznych 

w analizie przepływu materiałów sypkich  

oraz urobku skalnego

Streszczenie: Transport, mieszanie oraz składowanie materiałów sypkich tudzież urobku skalnego 
jest zagadnieniem często spotykanym w wielu dziedzinach przemysłu – przemyśle spożywczym, 
górnictwie czy rolnictwie. W dobie wykorzystywania analiz numerycznych do rozwiązywania szere-
gu zagadnień konstrukcyjnych, ostatnio także w przypadku wyżej wymienionych problemów sięga 
się po metody komputerowe. W niniejszej pracy przedstawiono próbę analizy metodą elementów 
dyskretnych zsypu materiału skalnego o nieregularnych kształtach, jakim jest koks odlewniczy. Wy-
korzystano oprogramowanie Ls-Dyna. Szczególny nacisk położono na odpowiednio celną kalibrację 
modelu numerycznego w stosunku do badań eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: materiały sypkie, urobek skalny, metoda elementów dyskretnych.

Implementation possibilities of numerical methods in granular or rocky material flow

Summary: Transporting, mixing and storage of granular materials or rocks always was an issue in 
many industry branches such as food, mining or agriculture. Nowadays, when numerical analyses 
became a common tool in any mechanical design process, they are starting to be widely used also in 
those issues mentioned above. In this paper discrete element method is used to optimize the geome-
try of coke chute. LS-Dyna explicit solver was used. A lot of effort was put in for proper calibration of 
the numerical model with experimental data.

Keywords: granular materials, rock materials, discrete element method.

  1. Metoda elementów dyskretnych

Podstawy metody elementów dyskretnych (ang. DEM – Discrete Element Method) 

opracowane zostały w latach 70. XX wieku przez Cundalla i Stracka [2] na potrzeby roz-

wiązywania problemów mechaniki skał oraz gruntów. W dzisiejszych czasach metoda ta 

stosowana jest głównie na potrzeby analiz transportu, składowania lub mieszania mate-

riałów sypkich (zboże, kawa, leki, kulki łożyskowe itp.). Z jej założeń wynika, że każde poje-

dyncze ziarno rozpatrywanego medium może zostać przedstawione w sposób wyideali-
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zowany jako bryła sztywna o kształcie sferycznym, o sześciu stopniach swobody, której 

ruch zgodny jest z newtonowskimi zasadami dynamiki oraz z prawem tarcia. Interakcja 

pomiędzy bryłami opisana jest przy zastosowaniu odpowiedniego algorytmu kontaktu. 

Algorytm kontaktu pozwala na niewielką penetrację między elementami. Powstające 

wówczas siły kontaktowe, w połączeniu z siłami zewnętrznymi wprawiają cząstki w nie-

zależny od siebie ruch. Rysunek 1 przedstawia schemat zagadnienia kontaktu między 

dwoma elementami dyskretnymi. Dla kontaktu element–element wektor n
i
, prostopadły 

do płaszczyzny kontaktu ma kierunek zgodny z prostą łączącą środki elementów:

   (1.1)

gdzie        

         oraz        to pozycje środka elementów, zaś d to odległość między elementami. Dla kon-

taktu element–powierzchnia wektor ten ma kierunek najkrótszego odcinka pomiędzy 

powierzchnią a środkiem sfery. Siła w kontakcie rozkładana jest na składową normalną, 

działającą na kierunku wyznaczonym przez wektor ni oraz na składową styczną, określo-

ną przez płaszczyznę kontaktu. Na podstawie sprężystego modelu, siły w kontakcie defi-

niowane są w następujący sposób:

   (1.2)

 (1.3)
gdzie:

        oraz               to odpowiednio siła normalna oraz przyrost siły stycznej w kontakcie 

między elementami kontaktującymi się, Ks oraz Kn – to odpowiednio sztywność kontaktu 

w kierunku stycznym i normalnym, Un oraz ∆Us – to odpowiednio przemieszczenie w kie-

runku normalnym i przyrost przemieszczenia w kierunku stycznym. 

Przyspieszenia liniowe oraz kątowe elementów dyskretnych wyliczane są z drugiej 

zasady dynamiki Newtona.

Rys. 1. Ilustracja zagadnienia kontaktu element–element  [1]

ni=
x i
[B]
−x i

[A]

d

x i

[ A]
x i

[B]

 F
n

i
= K

n
U

n
ni

F s
i
=−K

s
U

s

F
n

i
 
Δ F

s

i

,

,

,



Możliwości implementacji metod numerycznych w analizie przepływu materiałów sypkich oraz urobku skalnego

11

 2. Metoda elementów dyskretnych w systemie LS-DYNA

Metoda elementów dyskretnych w pakiecie oprogramowania LS-Dyna opiera się 

na założeniach przedstawionych w poprzednim rozdziale. Możliwe jest zdefiniowanie 

normalnej oraz stycznej sztywności oraz tłumienia w kontakcie między elementami, 

współczynników tarcia posuwistego i tocznego, jak również napięcia powierzchniowe-

go w przypadku modelowania materiałów wilgotnych. Zastosowany algorytm kontaktu 

opiera się na tzw. funkcji kary (ang. penalty-based). Schemat oddziaływania między cząst-

kami przedstawia rysunek 2.

Rys. 2. Model interakcji elementów dyskretnych w LS-Dyna [1]

 3. Przedstawienie problemu

Metoda elementów dyskretnych najlepiej sprawdza się przy modelowaniu materia-

łów o regularnych, jak najbardziej zbliżonych do sfery kształtach. Pomimo tego, posta-

nowiono wykorzystać tę metodę w celu optymalizacji geometrii zsypu koksu odlewni-

czego. Materiał ten posiada nieregularne kształty, a rozrzut granulacji jest stosunkowo 

duży, bo zawiera się między 40 a 300 mm. 

Przez optymalizację rozumie się takie dobranie pewnych wymiarów charaktery-

stycznych, aby kolejne warstwy surowca grawitacyjnie, bez dodatkowego oprzyrzą-

dowania ulegały kontrolowanemu wysypowi na półkę zsypu, gdzie następnie zostają 

wygarnięte na przenośnik taśmowy. Istotne jest uniknięcie tzw. obszarów martwych, 

w których dochodzi do wieszania oraz klinowania się koksu, co prowadzi do zatka-

na się wylotu zsypu. Na rysunku 3 przedstawiono następujące wymiary charaktery-

styczne:

¡ wysokość wylotu zsypu A,

¡ szerokość zsypu w części górnej B,

¡ długość półki dla wygarniacza C.
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Rys. 3. Profil zsypu koksu odlewniczego z zaznaczonymi wymiarami charakterystycznymi

 4. Kalibracja modelu obliczeniowego

Aby analiza numeryczna z wykorzystaniem kulistych elementów dyskretnych w jak 

największym stopniu oddawała rzeczywisty proces transportu materiału sypkiego, nale-

ży wyznaczyć szereg parametrów. W przypadku obliczeń z wykorzystaniem oprogramo-

wania LS-Dyna do parametrów tych, oczywiście poza gęstością analizowanego medium, 

należą:

¡  współczynnik tarcia posuwistego oraz tocznego między samymi elementami dys-

kretnymi,

¡  współczynnik tarcia posuwistego oraz tocznego między elementami dyskretnymi 

a podłożem.

Kalibracji dokonuje się poprzez przeprowadzenie następujących symulacji [3]:

¡ określenie kąta równi pochyłej niezbędnego do zainicjowania zsuwania się brył,

¡ usypanie stosu elementów i określenie kąta usypu naturalnego.

Pierwszy z testów pozwala na wyznaczenie współczynnika tarcia pomiędzy elemen-

tami dyskretnymi a podłożem. Do obliczeń w systemie LS-Dyna niezbędne jest podanie 

zarówno posuwistego, jak i tocznego współczynnika tarcia. Zaleca się jednak, aby wielko-

ści te miały taką sama wartość [3].

Przebieg samej analizy jest stosunkowo prosty. W początkowej chwili czasu t = 0 kilka 

elementów dyskretnych ustawionych jest w niewielkiej odległości ponad powierzchnią, 

po której będą się staczać. Następnie dochodzi do ich grawitacyjnego spadku na pochyl-

nię, po czym następuje obrót samej pochylni.
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Minimalny kąt pochylni inicjujący ruch koksu odlewniczego określony został podczas 

pomiarów eksperymentalnych (rys. 4 i 5). Kilka losowo wybranych próbek umieszczono 

na betonowej płycie w pozycji poziomej, która następnie była płynnie podnoszona. Cały 

proces przerywano, gdy kąt pochylni był na tyle duży, że każda z brył staczała się, bez 

względu na geometrię czy ułożenie na płycie. Po przeprowadzeniu kilku prób kąt pochylni 

ustalono na poziomie 41 stopni.

Rys. 4. Próba na pochylni z kilkoma bryłami koksu – początek pomiaru

Rys. 5. Próba na pochylni z kilkoma bryłami koksu – kąt inicjujący zsuwanie

Ustalenie odpowiedniego współczynnika tarcia w modelu numerycznym jest procesem 

iteracyjnym. Znając już kąt pochylni z przeprowadzonego eksperymentu, podczas symu-

lacji wystarczy podnosić ją tylko do wyznaczonej uprzednio wartości. Następnie, zaczy-

nając do pewnej przyjętej wartości współczynnika tarcia, należy stopniowo dokonywać 

jego zmiany do uzyskania zbieżności z rzeczywistymi pomiarami. Widok modelu oblicze-

niowego przedstawiono na rysunku 6.
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Rys. 6. Model numeryczny pochylni wraz z elementami dyskretnymi

Drugi z testów polega na odzwierciedleniu w modelu numerycznym procesu swo-

bodnego usypywania stoku. W modelu obliczeniowym kąt usypu swobodnego zależy od 

współczynnika tarcia posuwistego i tocznego pomiędzy elementami dyskretnymi. Cały 

proces rozpoczyna się od umieszczenia elementów dyskretnych w zbiorniku ze stożko-

wym ujściem. Zbiornik ten znajduje się nieco powyżej płaskiej powierzchni, na której for-

mować się będzie stożek. Wraz z wysypem coraz większej liczby brył przez otwór w zbior-

niku jest on delikatnie unoszony do góry, co zapewnia stosunkowo niewielką prędkość 

uderzenia w podłoże, jak również umożliwia niczym niezakłócony proces usypywania 

stoku o naturalnym kącie pochylenia. Podobnie jak w pierwszej próbie, także w tym przy-

padku zaleca się stosowanie tych samych wartości dla tarcia posuwistego i tocznego [3]. 

Aby w modelu numerycznym uzyskać możliwie najbardziej zbliżony do rzeczywistości 

kąt stoku naturalnego, konieczna jest odpowiednio duża liczba elementów dyskretnych.  

W powyższej analizie użyto ich 4850, o granulacji 40–250 mm, co pozwoliło już na obser-

wacje zmian w wynikach pod wpływem wielkości sterujących (współczynników tarcia).

W tabeli 1 przedstawiono wyniki analizy numerycznej w postaci wartości kąta pochyl-

ni oraz odpowiadających mu wartości posuwistego i tocznego współczynnika tarcia mię-

dzy elementami dyskretnymi a podłożem.

Tab. 1. Zależność kąta pochylni od współczynników tarcia posuwistego oraz tocznego element–podłoże

Współczynniki tarcia Kąt pochylni [st.]

0,45 30

0,55 34

0,8 41

Potrzebowano trzech iteracji, aby dopasować model numeryczny pochylni do ekspe-

rymentu. Dla zmierzonego uprzednio kąta wynoszącego 41 stopni wyznaczono współ-

czynniki tarcia posuwistego oraz tocznego na poziomie 0,8. Odpowiadają one w dużym 

stopniu współczynnikowi tarcia posuwistego wyliczonego w sposób analityczny oraz 

źródłom literaturowym [4].
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Tab. 2. Zależność kąta usypu od współczynników tarcia posuwistego oraz tocznego element–element

Współczynniki tarcia Kąt usypu [st.]

0,5 55

0,3 42

0,2 37

Tabela 2 przedstawia zależność kąta usypu naturalnego od współczynników tarcia 

w modelu numerycznym. Źródła literaturowe podają kąt usypu naturalnego dla koksu 

na poziomie 30–50 stopni [4] lub 38 stopni [6]. Podczas pomiarów własnych kąt ten wy-

niósł około 35 stopni. Rysunek 8 przedstawia wyniki analizy numerycznej wyznaczenia 

kąta stoku naturalnego. Na podstawie wspomnianego wyżej pomiaru, a także wizualnej 

oceny wyników symulacji, można stwierdzić, że rzeczywista wartość współczynników 

tarcia między elementami zawierają się w przedziale 0,2–0,3.

Rys. 7. Usypane stoki elementów w zależności od współczynników tarcia między nimi. Od lewej: 0,2, 
0,3, 0,5

 4. Wyniki

Na rysunku 9 przedstawiono wpływ zmian geometrii zsypu na wielkość warstwy swo-

bodnej koksu (tej, która uległa wysypowi na półkę). Warstwa ta może następnie zostać 

pobrana przez wygarniacz. Dokonywano zmian parametru A gdy parametr B pozostawał 

bez zmian oraz odwrotnie. Stwierdzić można, że większy wpływ na cały proces wysypu 

ma zmiana parametru A.

Rys. 8. Wysypy urobku w zależności od zmian geometrii: Od lewej u góry: A + 500 mm, A + 750 mm,  
A + 1000 mm. Od lewej u dołu: B + 500 mm, B + 1000 mm, geometria wyjściowa
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Istotne jest, aby projektowane geometrie zsypów materiałów skalnych bądź sypkich 

nie posiadały tak zwanych martwych stref, gdzie dochodzić będzie do niepożądanego 

wygaszenia ruchu rozpatrywanego medium lub klinowania się kolejnych jego warstw. 

Wykorzystanie analiz numerycznych pozwala na lokalizację takich zjawisk na przykład 

poprzez obserwację rozkładu prędkości elementów dyskretnych w krytycznych miej-

scach konstrukcji. Przykładowe rozkłady prędkości przedstawiono na rysunku 10.

Rys. 9. Rozkłady prędkości elementów dyskretnych w tej samej chwili czasu, dla różnych wysokości 
zasuwy zsypu

Metodę elementów dyskretnych można stosować zamiennie z metodą elementów 

skończonych (rys. 11). Ta druga posłużyć może jako weryfikacja pierwszej, zwłaszcza gdy 

przedmiotem analizy jest medium o nieregularnym kształcie. Metoda elementów skoń-

czonych pozwala na ominięcie podstawowego ograniczenia metody elementów dyskret-

nych, jakim jest możliwość modelowania jedynie brył o kształcie kulistym. Okupione jest 

to jednak znaczącym wzrostem czasu obliczeń.

Rys. 10. Porównanie wyników. Od lewej: metoda elementów skończonych, metoda elementów dys-
kretnych

 5. Podsumowanie

Przy rozwiązywaniu problemów składowania oraz transportu materiałów sypkich 

lub urobku skalnego coraz szerzej korzysta się z analiz numerycznych opartych o metodę 

elementów dyskretnych. Zbieżność wyników uzyskiwanych metodami komputerowymi 

z rzeczywistością zależy od odpowiednio celnej kalibracji modelu numerycznego. W tym 

celu przeprowadza się podstawowe dla materiałów sypkich próby doświadczalne: pomiar 

kąta usypu naturalnego oraz pomiar kąta pochylni inicjujący zsyp. Uzyskanie informacji 

na temat interakcji między samymi bryłami, jak i nimi i podłożem pozwala na przeprowa-

dzenie celnej analizy numerycznej.



Możliwości implementacji metod numerycznych w analizie przepływu materiałów sypkich oraz urobku skalnego

17

W niniejszym artykule przedstawiono próbę wykorzystania metody elementów dys-

kretnych do optymalizacji geometrii zsypu koksu odlewniczego. Dokonano pomiarów 

eksperymentalnych niezbędnych do optymalnego dopasowania modelu obliczeniowego 

do rzeczywistego zjawiska. Po odpowiednim skalibrowaniu modelu przeanalizowano kil-

ka wariantów geometrii zsypu. Zaobserwowano, który z wymiarów charakterystycznych 

najbardziej wpływa na ruch oraz wysyp materiału skalnego.

Zastosowanie metod numerycznych w projektowaniu niesie wiele korzyści. Dokład-

na i skuteczna analiza umożliwia znaczną redukcję badań doświadczalnych w procesie 

projektowania nowego produktu, co znacznie redukuje koszty i czas wdrażania. Analizy 

mogą służyć również do opracowania modeli analitycznych tychże produktów na użytek 

projektantów.
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