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Abstrakt  
Predkladaný článok sa zaoberá možnosťou prepojenia pevnostného diagramu a reogramu 
partikulárnych látok pri rovnakých počiatočných parametroch, teda konkrétnej vlhkosti a 
konsolidácii materiálu. Jedná sa o teoretický popis úpravy reologického modelu toku, ktorý 
bude následne overený sériou experimentov na Jenikeho a kruhovom šmykovom prístroji. 
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1. Úvod  
Vzhľadom k rozšírenosti použitia práškových materiálov v rozličných odvetviach priemyslu, 
či už sa jedná o veľmi jemné prášky na výrobu liečiv a vitamínových prípravkov, prípadne 
materiály s väčšími rozmermi zŕn, ako napr. piesky a zeminy, je nutné vedieť popísať ich 
správanie sa pri rôznych druhoch zaťaženia. Takýmto materiálom je aj jemne mletý vápenec, 
ktorý nám slúži ako modelový materiál. Pri snahe o čo najpresnejšiu charakteristiku tohto 
materiálu sa pozornosť sústreďuje na popis tokových vlastností sústavy vápenec – voda, 
v ktorej hodnoty vlhkosti možno považovať za hraničiace s pastou. V takomto prípade je 
materiál možné opísať jednak pomocou vnútorného, resp. efektívneho uhla trenia získaného 
zo šmykových skúšok, ale tiež pomocou reologických modelov toku. 
 

2. Partikulárne látky 
Z hľadiska charakterizovania partikulárnej látky je potrebné poznať jej vlastnosti. Tieto je 
možné rozdeliť do dvoch väčších skupín – na stavové a procesné vlastnosti.  
Stavové vlastnosti je možné skúmať na vzorke, ktorá nemá porušenú štruktúru, resp. zmenil 
sa len pôvodný stav napätosti. Patria k nim:  
- objemová hmotnosť - ako podiel hmotnosti a objemu látky vrátane pórov medzi 

časticami a vo vnútri častíc;  
- pórovitosť - je závislá od geometrických a fyzikálnych vlastností fáz, ktoré tvoria 

partikulárnu látku a tiež od stláčania látky a od jej dynamického namáhania; 
- absolútna vlhkosť - je možné ju určiť z pomeru hmotnosti kvapaliny obsiahnutej 

v materiáli a celkovej hmotnosti vzorky; 
- stupeň nasýtenia kvapalinou - percentuálny podiel kvapaliny v dutinách a póroch 

tuhých častíc.           [1, 4] 
Druhou skupinou sú procesné vlastnosti, niekedy tiež označované ako mechanické vlastnosti 
partikulárnych látok. Medzi procesné vlastnosti sa radia: 



- stlačiteľnosť - jednoosovú stlačiteľnosť možno vyjadriť pomocou Hookovho zákona 
pre relatívnu deformáciu vzorky materiálu, experimentálne sa určuje oedometrom, 
z ktorého sa získava závislosť ( )zfh σ=Δ ; 

- konsolidácia - postupné spevňovanie látky v dôsledku vytláčania vzduchu spomedzi 
častíc a vytláčania nadbytočnej kvapaliny z ich pórov; 

- šmyková pevnosť – závislosť šmykovej sily, resp. napätia od posunutia vzorky a jej 
normálového zaťaženia; 

- súčiniteľ vnútorného a vonkajšieho trenia – predstavujú pomer medzi šmykovým 
a normálovým napätím.          [1, 2] 

 

1.1 Šmyková pevnosť                             [1,2,3,4,5] 
Schopnosťou prenášať trecie sily v pokoji sa odlišujú partikulárne látky od kvapalín. Tento 
fakt je možné demonštrovať na vzorke nesúdržného materiálu, teda voľne tečúceho bez 
adhéznych síl, v ktorej trecie sily medzi časticami materiálu a medzi materiálom a pevným 
povrchom bránia partikulárnej látke roztiecť sa.  
Spomínané trecie sily sa v mechanike partikulárnych látok označujú ako šmykové sily a ich 
veľkosť sa vyjadruje pomocou napätia, teda šmyková sila pôsobiaca na plochu. Táto sa určuje 
pomocou šmykového prístroja, ktorého schematický náčrt je na obr. 1. 
 

 
Obr. 1. Jenikeho šmykový prístroj [4]  

 
Neporušená vzorka sa uloží medzi dve čeľuste a zaťaží sa určitou normálovou silou, ktorá 
vyvodí normálové napätie v rovine šmyku. Počas šmykovej skúšky pôsobí na hornú čeľusť 
priečna (šmyková) sila a dôjde k posuvu vzorky materiálu v šmykovej zóne. Skúška sa 
vyhodnocuje ako závislosť šmykového napätia v rovine šmyku na posuve čeľuste.  
Nevýhodou je relatívne malý posun hornej čeľuste, ktorý zodpovedá dvojnásobku hrúbky 
steny šmykovej komory.  
Pomer medzi šmykovými a normálovými napätiami, reprezentovaný medznou krivkou, udáva 
tzv. vnútorný uhol trenia, označovaný ϕi. Ak sa preloží Mohrovými kružnicami spoločná 
dotyčnica, potom uhol určený z jej smernice sa nazýva efektívny uhol trenia ϕe  a predstavuje 
fiktívnu hodnotu, ktorá sa s výhodou využíva pri výpočtoch. Pre kohézne materiály sú 
hodnoty daných uhlov rozdielne, pre nekohézne práškové materiály sú hodnoty uhla 
vnútorného trenia a efektívneho uhla trenia rovnaké (obr. 2). 



 
a)      b) 
Obr.2: Pevnostný diagram partikulárnej látky  

a) súdržná látka, b) nesúdržná látka. 
 
Pre stanovenie pevnostného diagramu sypkej látky sa používa Jenikeho metóda a prístroj. 
Metodika merania a vyhodnotenia je zložitá a celý postup je podrobne uvedený v [4] a [7]. 
 

1.2 Kruhový šmykový prístroj 
Základnú časť meracej jednotky tvorí meracia miska kruhového tvaru, do ktorej sa nasype 
testovaný materiál [8]. Vrchnák je pripojený na priečny nosník a leží na vzorke. Vnútorná 
strana misky a veka majú priečne prepážky, aby sa zabránilo kĺzaniu materiálu po ich 
plochách. Miska sa otáča určitou uhlovou rýchlosťou ω, pričom otáčaniu veka zabraňujú dve 
tiahlá prenášajúce sily F1, F2, ktoré zároveň slúžia aj na meranie šmykového napätia τ. 
Schematický náčrt kruhového šmykového prístroja znázorňuje obr. 3. 
 

 
Obr. 3: Rotačný šmykový prístroj [8] 

 
Postup merania na kruhovom šmykovom prístroji je popísaný v odbornej literatúre a tiež 
v písomnej práci, na základe ktorej je článok vypracovaný [12]. V tejto sa taktiež nachádza 
opis experimentálneho zariadenia, ktoré bude použité pre laboratórne merania. 
 



2. Reológia pást 
Plánované experimenty budú založené na skúmaní vlhkých partikulárnych materiálov, pri 
ktorých hodnoty vlhkosti budú hraničné s vlhkosťami pást – závisia od možností šmykového 
prístroja. Voda obsiahnutá v systéme partikulárna látka – voda bude tento systém 
ovplyvňovať, preto sa pozornosť sústreďuje aj na vzťahy opisované reológiou. Táto spája 
teóriu plasticity s Nenewtonovskými kvapalinami na základe ich trvalých deformácií vplyvom 
šmykových síl.                      [5, 6] 
V matematických opisoch hrá dôležitú úlohu viskozita ako miera odporu kvapalín voči 
deformácii ovplyvnenej šmykovými silami. Je závislá predovšetkým od teploty, pričom 
v kvapalinách klesá s nárastom teploty a v plynoch naopak stúpa s teplotou.  
Rozlišujeme dynamickú viskozitu μ ako materiálovú konštantu Newtonovských tekutín 
a kinematickú viskozitu ν. Ich vzájomný vzťah je možné vyjadriť pomocou hustoty danej 
látky nasledovne: 
 

νρμ ⋅=                   (1) 
 
Pri Nenewtonovkých tekutinách nemožno viskozitu považovať za konštantnú, nakoľko sa 
mení s rýchlosťou deformácie. Z toho dôvodu v matematických opisoch toku týchto tekutín 
vystupuje ako konštanta úmernosti zdanlivá viskozita μz [Pa.s]. V reogramoch je prezentovaná 
priamkou spájajúcou počiatok súradnicového systému s bodom na krivke zodpovedajúcim 
konkrétnej rýchlosti deformácie. Jej hodnotu určuje smernica uhla medzi osou x a touto 
priamkou (obr.4). 
 

 
Obr. 4: Reogram  

1 – Newtonovská tekutina, 2 – Binghamská tekutina,  
3 – pseudoplastická tekutina, 4 – dilatantná tekutina. [5] 

 
Reologické, alebo tiež tokové vlastnosti látok sa experimentálne určujú na laboratórnych 
zariadeniach – reometroch a vyhodnocujú graficky ako závislosť šmykových napätí od 
rýchlosti deformácie látky v tzv. reogramoch. 



3. Matematická úprava Binghamského modelu toku 
Ako už bolo spomenuté na začiatku, skúmaným materiálom bude homogénna sústava 
vápenca s vodou, ktorej stupeň nasýtenia medzier a pórov kvapalinou bude S < 1, čomu 
zodpovedá vlhkosť w. Takýto materiál je možné skúmať jednak z hľadiska mechaniky 
tekutín, kedy sa na sústavu pozerá ako na kontinuum schopné tiecť s Nenewtonovským 
modelom toku, poväčšinou Binghamským, ale aj z hľadiska mechaniky práškových 
materiálov, pričom sa stanovujú tokové vlastnosti vlhkého prášku.       [12] 
Binghamské tekutiny sú charakterizované okrem plastickej viskozity μP aj počiatočným 
šmykovým napätím, ktoré je nutné prekonať, aby látka začala tiecť. Matematicky je možné 
danú látku popísať vzťahom (2), graficky príslušným reogramom (obr. 5). 
 

γμττ &P+= 0                                     (2) 

 

 
Obr. 5: Reogram Binghamskej látky. 

 
Počiatočné šmykové napätie τ0 je pre vlhké práškové materiály závislé od tlaku. Zároveň leží 
na medznej krivke zostrojiteľnej na základe meraní na Jenikeho šmykovom prístroji. 
Následne je potrebné stanoviť vnútorný uhol trenia a jeho závislosť na vlhkosti, ktorá je 
limitovaná práve Jenikeho šmykovou bunkou. Pri vyšších hodnotách vlhkosti materiálu totiž 
môže dôjsť k vytekaniu systému zo šmykovej bunky a tým k znehodnoteniu výsledkov 
merania. Tento maximálny obsah vlhkosti sa určuje experimentálne. Ako pevnostný diagram, 
tak aj reogram, musia byť namerané pre konkrétny obsah kvapaliny v partikulárnej látke. 
Pre určitú počiatočnú konsolidáciu vzorky môžeme povedať, že hodnoty normálového 
a šmykového napätia z Jenikeho šmykovej skúšky pri danej vlhkosti sú hodnotami 
šmykového napätia na medzi klzu τ0 v reograme. 
Pevnostný diagram by potom bolo možné upraviť pre označenia zodpovedajúce reogramu, 
ako napr. na obr. 6. 
 



 
a)                                                  b) 

Obr. 6: Pevnostný diagram a pevnostný diagram 
s označeniami odpovedajúcimi reogramu. 

 
Týmto spôsobom by bolo možné zostaviť diagramy pre niekoľko vlhkostí w, z ktorých by sa 
vyhodnotila závislosť vnútorného, prípadne efektívneho uhla trenia od vlhkosti. 
Matematická úprava Binghamského modela toku musí zohľadniť veličiny získateľné zo 
šmykových testov. Počiatočné napätie možno vo všeobecnosti zapísať v tvare: 
 

),,,,(),,(0 ρϕϕρστ eipwfwf ==            (3) 
 
pričom objemová hmotnosť pasty v reograme závisí od tlaku. 
Plastická viskozita μP je funkciou vlhkosti a vnútorného, resp. efektívneho uhla trenia: 
 

),( ep wf ϕμ =               (4) 
 
Pre zjednodušenie budeme uvažovať vlhkosť v celom objeme konštantnú a Binghamský 
model prejde na tvar: 
 

γμρττ &pp += ),(0              (5) 
 
Z výsledkov šmykového testu pri konštantnej vlhkosti vzorky materiálu môžeme vyjadriť 
počiatočné šmykové napätie pomocou hodnôt ee ϕτ ,*

0 , čím vzťah pre výpočet šmykového 
napätia prejde na tvar: 
 

γμϕττ &pee tgp ++= ).( *
0              (6) 

 
V oblastiach so šmykovým namáhaním 0ττ <  sa materiál pohybuje ako tuhé teleso. 
V oblastiach, kde sa mení rýchlosť jeho prúdenia, čo odpovedá γ& , sa mení aj plastická 
viskozita μp. Avšak tieto dva parametre vplývajú na extrúzny tlak p, ktorý spätne ovplyvňuje 
tieto dva parametre až do okamihu, kedy nastane vzájomná rovnováha. 
Druhá časť meraní bude uskutočnená na kruhovom šmykovom prístroji a to z dôvodu 
možnosti zmeny frekvencie otáčania šmykovej bunky. Na jej základe sa vyhodnotí rýchlosť 
zmeny šmykovej deformácie potrebnej pre reogram. Komora šmykovej bunky bude vyrobená 



s priezorom a vybraný stĺpec vzorky bude zvýraznený farbivom, aby bolo možné sledovať 
vytvorenie rýchlostného profilu (predpokladaný priebeh je na obr. 7) a následné vyhodnotenie 
rýchlosti šmykovej deformácie. 
 

 
Obr.7: Vývoj deformácie v šmykovej zóne [23, 24, 25]. 

 

3.1 Predpokladané grafické vyhodnotenie 
Takto získané výsledky by sa mohli vyhodnotiť aj graficky v trojrozmernom grafe (obr. 8), 
v ktorom by pevnostný diagram a reogram boli spojené osou šmykového napätia τ. Pre 
konštantnú vlhkosť budú do roviny ( )στ f=  vynesené medzné čiary pre niekoľko 
počiatočných konsolidačných stavov.  
Na základe meniacej sa frekvencie otáčania bunky kruhového šmykového prístroja sa 
stanovia hodnoty rýchlosti šmykovej deformácie γ& . Pre dané normálové napätie σi, ktorému 
zodpovedá tlak pri posudzovaní reogramu získame krivku závislosti ( )γτ &f= .    
 

 
Obr. 8: Model grafického vyhodnotenia šmykových skúšok 



4. Záver 
Predkladaný príspevok sa zameral na matematický popis toku Binghamského materiálu, za 
ktorý možno považovať aj sústavu vápenec – voda a na jeho prepojenie s tokovými 
vlastnosťami získanými šmykovými skúškami. V dohľadnej dobe budú vykonané 
experimenty na overenie tejto úpravy a reálnosť grafického spôsobu vyhodnocovania 
takýchto testov. 
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Zoznam symbolov 
Δh hĺbka stlačenia materiálu a oedometri [m] 
σZ deformačné napätie [Pa] 
φi vnútorný uhol trenia partikulárnej látky [°] 
φe efektívny uhol trenia partikulárnej látky [°] 
τ šmykové napätie [Pa] 
σ normálové napätie [Pa] 
ω uhlová rýchlosť otáčania šmykovej komory [s-1] 
μ dynamická viskozita tekutín [Pa.s] 
ν kinematická viskozita tekutín [m2.s-1] 
ρ objemová hmotnosť partikulárnej látky [kg·m-3] 
μZ zdanlivá viskozita Nenewtonovskej látky [Pa.s] 
S  stupeň nasýtenia pórov a dutín materiálu kvapalinou [-] 
w vlhkosť materiálu [-] 
μP plastická viskozita Binghamskej látky [Pa.s] 
τ0 počiatočné šmykové napätie; napätie na medzi klzu [Pa] 
γ&  rýchlosť zmeny šmykovej deformácie látky [kg·m-3] 
p extrúzny tlak [Pa] 
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