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1 Úvod 
 

 Zajištění plynulého výtoku sypkého materiálu ze skladovacích systémů pomocí správně 

navržených technických zařízení je velice důležité. Plynulý výtok bývá potřebný zejména pro 

navazující technologická zařízení. Správně zvolené provzdušňovací parametry zásobníku, které 

jsou součástí technologického zařízení, dokáží zajistit řádné vyprázdnění skladovacího zařízení a 

výrazně omezit tvorbě poruch v zásobnících (klenby, usazování či nalepování na šikmých stěnách 

nebo tvořit středový tzv. tunel apod.). Abychom předešli těmto tokovým problémům, musíme 

pochopit vlastnosti a chování těchto materiálů. 

 Začátky výzkumu fluidizace sahají do začátku 50. let minulého století. Aplikace principu 

fluidizace se používá v mnoha průmyslových, zemědělských, petrochemických a farmaceutických 

odvětvích. Granulování, povrchová modifikace pevných částí a částic, sušení, třídění, 

pneumatická doprava a klasifikační krystalizace jsou jedním z mála uplatnění fluidizace. Mezi 

nejčastější průmyslové aplikace principů použití fluidizace patří fluidní spalování uhlí v energetice 

a krakování v katalytických reaktorech. Většina výzkumů, výpočtů a uplatnění se zaměřuje na 

fluidizaci v reaktorech, které mají válcový tvar neboli kruhový příčný průřez reaktoru. Disertační 

práce se zabývá fluidizací v reaktorech (dopravních a skladovacích systémech) o různém příčném 

průřezu. Výstupem práce je nalezení optimální kombinace použití parametrů vzduchu a tvaru 

cely, které způsobuje snížení tlakové ztráty v systému. Výstupem práce je také změna 

mechanicko-fyzikálních vlastností problematické skupiny materiálů, které jsou soudržné a mají 

v reaktorech tendenci vytvářet zátku, která se zvedá nebo tvoří kanálky, a tím znesnadňuje 

následnou dopravu po výtoku ze zásobníků. 

 V poslední době se také uplatňují numerické metody, a to jak pro výpočty deformací s 

použitím metody konečných prvků FEM, tak i pro zjišťování proudových polí tekutin a vzduchu 

pomocí metody konečných objemů CFD. Tyto metody nám zjednodušují a zkracují dobu návrhu, 

odpadá tak časově náročná a nákladná jednokusová výroba experimentálních zařízení. Pro řešení 

byl tedy využit i program Fluent - Ansys/CFX. 
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2 SOUČASNÝ STAV FLUIDIZACE A GRANULACE SYPKÝCH MATERIÁLŮ 

 

2.1 Fluidizace 
 

Při zkoumání proudění plynu přes fluidizační lůžko se sypkých materiálem existuje režim, 

ve kterém se při zvyšujícím se proudu plynu vzniká odpor působící na částice roven vznosné 

hmotnosti lože (váze částic). Lože je pak „nadnášeno“ prouděním plynu v ustáleném stavu a jako 

takové má vlastnosti podobné kapalině charakterizované tím, že je snadno tekoucí a vykazuje 

zjevnou viskozitu. Tento režim vícefázového chování se stal známý jako fluidizace. Na základě 

vysoce pohyblivého charakteru jsou fluidizovaná lože vhodná pro mísící procesní úpravu sypkých 

hmot a zejména pro své vlastnosti možnosti přestupu tepla mezi hmotou. Fluidizace je také 

vhodná pro široké spektrum aplikací výrobních technologií- od použití katalytických reaktorů 

k procesní úpravě tepelné úpravy částic.  

 Pokud plyn prochází směrem vzhůru skrze ustálené lože částic, můžeme pak pozorovat 

několik typů chování sypké hmoty v loži, které jsou vyobrazeny na Obr. 2.1 - Základní režimy 

gravitační fluidizace sypkých hmot [1] [1]. V Obr. 2.1 jsou zobrazeny všechny obecně známé režimy 

proudění. Všechny tyto režimy nejsou pozorovatelné pro veškeré částicovo-plynné systémy a 

některé typy chování jsou závislé na rozměrech a konstrukci zařízení. Všeobecně však platí, že jak 

se zvyšuje proudění vzduchu nad fluidizačním ložem, tak dochází k zaplnění prostoru částicemi 

materiálu a můžeme charakterizovat tři nejdůležitější režimy souhrnné fluidizace (Obr. 2.1 - 

Základní režimy gravitační fluidizace sypkých hmot [1] b-d), ve které je kontinuální částicová fáze 

(tvorba bublin, spojování bublin a turbulentní režim bublin). Další režim je charakteristický tzv. 

rychlou fluidizací (Obr. 2.1 - Základní režimy gravitační fluidizace sypkých hmot [1] e), ve které je 

přítomna kontinuální plynná fáze a částice jsou shlukovány v klastry (procesní granulace). 

V tomto režimu je vlivem průtoku plynu zřetelný velký únik částic ze zařízení, proto musí být 

částice zachycovány např. v cyklónu a vráceny zpátky do lože, jak je znázorněno na Obr. 2.1 - 

Základní režimy gravitační fluidizace sypkých hmot [1] f. To vede k tzv. cirkulačnímu fluidnímu 

chování, které je široce používáno v procesech spalování (reaktor). Při stále vyšších rychlostech 

proudícího plynu je dosaženo režimu pneumatické dopravy. 
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a)                       b)                       c)                       d)                       e)                        f) 

Obr. 2.1 - Základní režimy gravitační fluidizace sypkých hmot [1] 

a) pevné lůžko nebo opožděná tvorba bublin, b) tvorba bublin, c) spojování bublin, d) turbulentní režim 

bublin, e) rychlá fluidizace, f) pneumatická doprava; b-d: typické nejzákladnější režimy souhrnné 

fluidizace. 

 

2.2 Fluidizace v gravitačním fluidizačním lůžku 

 

Tento typ fluidizace patří mezi nejstarší způsoby fluidizace [1]. Při této fluidizaci je 

charakteristická minimální fluidizační rychlost u, při které začíná proces fluidizace sypké hmoty a 

následné tvoření bublin. Matematické vyjádření předpokládá rovnováhu gravitačních sil 

jednotlivých částic s jejich měrnou hustotou p a vztlakových sil způsobených fluidizačním 

médiem o hustotě g a viskozitě  . Za předpokladu maximální konstantní porózity mf při 

minimální fluidizační rychlosti, je u možné vyjádřit z kvadratické rovnice [2.1] [1]: 
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Ustálenou tlakovou ztrátu P vztaženou pro tloušťku lůžka L lze následně vyjádřit dle [1]: 
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Zmíněná ustálená tlaková ztráta P je vyjádřena pro tlak, při kterém částice začínají ztrácet 

kontakt s ostatními částicemi (dochází k odpoutávání částic). Tyto tlakové ztráty, které jsou 

závislé na hmotnosti částic, musí být vyrovnávány proudem vzduchu tak, aby docházelo 

k fluidizování sypké hmoty na loži. Pórovitost  mf ze vztahu [2.2] je celkem obtížné vypočítat, je 

zde totiž přítomen faktor nepravidelnosti tvaru částic. Z tohoto důvodu se stanovuje 

experimentálně nebo se odhaduje pomocí již publikovaných hodnot podobných částicových 

systémů. Pro nepravidelné tvary částic publikoval Ergün [2] rovnici pro výpočet tlakové ztráty 

způsobené vrstvami částic: 
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Sv je specifický povrch prášku a k a C jsou zabudované parametry.  

Pro nekulové částice může být sféricita φ definována jako poměr mezi velikostí plochy kulové 

částice a velikostí ekvivalentní plochy uvažované částice. Zavedením středního Sauterova 

průměru dp, můžeme tlakovou ztrátu lůžka p pro nepravidelné tvary částic odhadnout podle 

rovnice [2.4] a [2.5], [3]: 
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                                 [2.4]; [2.5] 

Nastavení tlakového rozdílu P požadovaného pro oddělování částic vzájemně od sebe [2.2] a 

tlakové ztráty p způsobené třením mezi vzduchem a částicemi [2.3] lze vypočítat pomocí níže 

uvedených vztahů, přičemž ve zmíněných vztazích je dominantní minimální rychlost u proudění 

vzduchu potřebného pro fluidizování prášku.  

Níže uvedené rovnice [2.6] a [2.7] vyjadřující rychlost plynu u fluidizovaného lože u [m/s] pro 

laminární režim (Re je menší než 1) a pro turbulentní režim (Re je větší jak 1000) přičemž Re je 

bezrozměrné Reynoldsovo číslo. 

Pro laminární proudění platí 
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a pro turbulentní platí 
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kde u představuje minimální rychlost proudění vzduchu [m/s] potřebného k separaci (uvolnění) 

potřebných nesoudržných částic. Tato rychlost u je vypočtena na základě průřezu lůžka bez sypké 

hmoty. Pokud rychlost proudění vzduchu u se rovná třecím silám vyvíjených vzduchem, pak 

dochází ke trvalému vznosu částic a tyto svůj stav trvale udržují. Pokud se rychlost proudění 

vzduchu zvýší, jsou ve fluidním loži pozorovány bubliny nebo tzv. vzduchové kanály. Počátek 

bublin lze považovat za ukazatel dobré fluidizace. Při dalším zvyšování rychlosti média částice 

začnou fluktuovat, jsou vynášeny z lože do proudu vzduchu. Maximální rychlost proudění 

vzduchu w, ve kterém částice začnou fluktuovat lze odhadnout pomocí rovnice [2.8] [4]. 
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 [2.8] 

Skutečná rychlost proudění vzduchu ve fluidním loži, ve kterém jsou nesoudržné částice, by se 

tedy měla být menší než w, a větší než u. V minulosti došlo k několika pokusům navržení 

nezbytných teoretických a empirických klasifikací typů režimů, z nichž většina se vztahuje pouze 

na fluidizaci plyn-pevná látka. Nejrozšířenější z nich je empirická klasifikace Geldrarta [5], která 

fluidizační chování popisuje závislostí střední velikosti částic na rozdílu hustot mezi pevnou látkou 

a fluidním plynem (Obr. 2.2). Geldart rozeznává 4 skupiny chování označené jako A, B, C a D. 

Typické fluidizační chování skupin A, B a C je ilustrováno na obr (Obr. 2.3). 
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Obr. 2.2 - Geldartova [12] klasifikace fluidizačního chování částic (pro vzduch a okolní podmínky). 

Popis a charakteristika jednotlivých skupin (Obr. 2.3) 

Skupina B. Tyto částice jsou jednoduše fluidizovány, formují se bubliny při fluidizační rychlosti 

nebo jen lehce nad minimální fluidizační rychlostí. 

Skupina C. Tyto částice jsou soudržné a mají tendenci vytvářet neprostupný uzávěr/bloky, který 

se při fluizizaci sypké hmoty zvedá nebo dochází ke tvorbě kanálků. Běžnou fluidizaci je obvykle 

velmi těžké až nemožné dosáhnout. 

Skupina A. Tyto částice tvoří přechodnou oblast ve velikosti částic a v chování mezi skupinami B 

a C. Skupina C a liší se od skupiny B tím, že nastane znatelná (zřejmě homogenní) expanze lože 

nad minimální fluidizační rychlostí ještě před tím, než dojde k režimu probublávání. 

V současné době existují experimenty [6], kde skupina částic A je také přechodnou v soudržnosti 

mezi skupinou B a C.  

Skupina D. Jedná se o skupinu, kde částice sypké hmoty jsou příliš velké, aby bylo možné 

pozorovat režimy fluidizace nebo částice sypké hmoty mají velkou částicovou hmotnost.  
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Obr. 2.3 - Typické fluidizační chování částic v Geldartových [6] skupinách A, B a C (měřítko je pro každou 

ze skupin odlišné). H – výška lože, m/S – hmotnost lože na jednotku plochy. 

Je třeba zdůraznit, že „Geldartův diagram“ (Obr. 2.2) platí pouze pro pevné částice fluidizované 

vzduchem při okolních podmínkách při absenci mezi-částicových sil, např. díky přítomnosti vrstev 

tekutiny na částicích. Seskupením fluidních systémů z hlediska experimentálně pozorovaných 

vlastností má širší využití v případech kdy mezi-částicové síly jsou vytvořeny uměle [7] [12].  

2.3 Fluidizace v rotačním fluidizačním lůžku  
 

V rotačním fluidizačním lůžku (Obr. 2.7) na rozdíl od klasického gravitačního fluidizačního lůžka 

(Obr. 2.1) dochází k fluidizaci částic ve vrstvách postupně (Obr. 2.44 – [8]), takže od zvětšujícího 

se poloměru otáčení klesá tlaková ztráta [8]. 
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Obr. 2.4 - Základní režimy chování jemné sypké hmoty v rotačním lůžku [8]. 

Obdobně jako u vztahu [2.2] pro gravitační fluidizační lůžko [9], minimální rychlost média Umfc, 

při které začíná počátek fluidizace u rotačního lůžka lze teoreticky vyjádřit:  
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a následně tlakovou ztrátu Pf při minimální fluidizační rychlosti v plně fluidizovaném rotačním 

lůžku lze vyjádřit:  
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2.4 Technický popis experimentálního zařízení 
 

Experimentální zařízení je rozděleno na tři na sebe navazující segmenty, z čehož první je ovládací, 

druhý pozorovací a třetí záznamový.  

2.4.1 Experimentální stand 

 

Pro účely zjišťování chování a vlivů materiálu TiO2 na různých tvarových průřezech fluidizační cely 

byl sestaven unikátní experimentální stand (Obr. 2.56). Nosným prvkem standu je fluidizační cela 

(11) tvarovaná do průřezu tří, čtyř, pěti, šesti, sedmiúhelníku a kruhu (Tabulka 2.1). Tyto fluidizační 

transparentní cely jsou charakteristické výškou 1500 mm a plochou příčného průřezu stejnou pro 

všechny cely velikosti 1256 mm2. Fluidizační cela (11) je ve své horní části opatřena filtrem (12), 

aby nedocházelo k úletům jemných částic do okolního prostoru.  Ve spodní části cely je umístěn 

distributor (9), na kterém dochází k fluidizaci materiálu TiO2 (10) proudem vzduchu potrubím (7) 

přes plenum (8) pro rovnoměrnou distribuci vzduchu. Distrubutor je vyroben z tkaniny z pevných 
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polyesterových vláken s okatostí 36µm. Z kompresoru (1), který je charakteristický 

velkoobjemovým vzdušníkem, je fluidizační vzduch dodáván přes filtr (2) do distributoru bez 

kolísání tlaku za běžných podmínek, tj. při teplotě 20°C.  Pro zobrazení tlaku (tlakové ztráty ve 

fluidizační cele) jsou použita tlaková čidla (6) s rozsahem 0-10bar. Tyto tlaková čidla s napěťovým 

výstupním signálem jsou napojena na A/D převodník (13), který je pomocí USB sběrnice (14) 

napojen na záznamové zařízení, tj. PC (15), ve kterém se snímaný tlak ukládá do datového 

souboru. Průtok vzduchu je upravován škrtícím ventilem (4) opatřený úhlovou stupnicí pro jeho 

přesné nastavení. Příslušné hodnoty průtoku fluidizačního média pro různé otočení škrtícího 

ventilu jsou uvedeny v tabulce 2.2.  K ovládání otevření a uzavření toku vzduchu sloužil 

propustný, ručně ovládaný ventil (3). Objemový průtok vzduchu je měřen pomocí průtokoměru 

(5). 

 

 

Obr. 2.5 - Blokové schéma zapojení měřícího 1-kompresor, 2-filtr, 3-ručně ovládaný 3/2 ventil, 4-škrtící 

ventil, 5-průtokoměr, 6-tlakové čidla, 7-přívod vzduchu, 8-plenum (windbox), 9-distributor (síto, 

tkanina), 10 – fluidizovaný materiál, 11-fluidizační cela, 12-filtr, 13-A/D převodník, 14-USB kabel, 15-

záznamové zařízení (PC). 
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Tabulka 2.1 - Paramerty příčného průřezu zkoumaných cel. 

 

2.5 REŽIMY PRŮBĚHU TLAKŮ PRO JEDNOTLIVÉ DÁVKY LOŽE MATERIÁLU 

 

Experimentální část práce se zabývá především vlastnostmi materiálu skupiny C při fluidizaci 

v odlišných typech mnohostěnných průřezů fluidizačních cel z pohledu nejčastěji používaného 

fluidizačního lože s kruhovým průřezem cely. Pro zkoumání těchto vlivů byl použit materiál-

titanová běloba (titan dioxide) TiO2 . Experiment byl proveden pro cely s pravidelným 3, 4, 5, 6 a 

7-stěnným průřezem a pro celu kruhového průřezu. Všechny cely jsou charakteristické stejnou 

velikostí průřezu, tj. průřezem o velikosti S=1256mm2. Experimenty pro 3, 4, 5, 6 a 7-stěnný 

průřez cely fluidizačního lože byly prováděny pro dávku 100,200,300,400 a 500g materiálu TiO2, 

který je reprezentativní pro fluidizační skupinu C a jedná se o materiál obtížně fluidizovatelný. 

V následujících kapitolách je detailně popsána tlaková ztráta lože pro všechny uvedené typy tvarů 

cel. 

2.5.1 Postup měření 

 

Při vpouštění vzduchu přes distributor do lože částic TiO2 dochází z důvodu odporu vrstvy 

materiálu k náhlému natlakování vzduchu v loži a to se projeví tzv. tlakovou špičkou, kterou lze 

vidět na Obr. 2.62.7 dole. Tato tlaková špička je způsobena tím, že proud vzduchu působící na 

vrstvu lože částic nestačí za krátký časový úsek projít mezi póry částic nebo se pokouší 

nadzvednout celý objem lože. Dochází tedy k tomu, že vzduch proudí mezi částicemi tak dlouho, 

dokud buď nerozruší veškeré vazby mezi těmito částicemi, a tím pádem dojde k dosažení 

mimovrstvové rychlosti tekutiny, kdy je síla odporu v rovnováze s tíhou částic zmenšenou o 

vztlak, nebo vzduch proudí mezi částicemi tak dlouho dokud neprojde všemi mezerami a vrstvami 

lože, jinými slovy se v tomto případě jedná o práh fluidace. Jakmile dojde k překročení práhu 

fluidace tak dochází k nerovnoměrné fluidní vrtvě, která se vyznačuje změnou koncentrace částic 
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nebo mezerovitosti ve vrstvě. Tato nerovnoměrná fluidní vrstva vykazuje určitou tlakovou ztrátu, 

která se dále statisticky zpracovává.  

Nejprve se tedy určil ustálený tlak pro dávku lože 100g, a to tím způsobem, že na tuto dávku 

vloženou do každé fluidizační cely o různém příčném průřezu působil nejprve proud vzduchu o 

rychlosti v=0,093m/s. Jinými slovy se nejprve použila jedna ze šesti zkoumaných fluidizačních cel, 

která byla naplněna dávkou 100g TiO2 a přes distributor byl vháněn proud vzduchu o rychlosti 

v=0,093m/s, jakmile došlo k ustálení tlaku vzduchu v loži, tak se přívod proudu vzduchu zastavil, 

škrtící ventil se nastavil tak, aby další rychlost proudu vzduchu byla v=0,133m/s, vzduch se pak 

opět vpustil do lože a po ustálení tlaku vzduchu v loži se se přívod vzduchu opět zastavil, takto se 

měření opakovalo pro rychlosti proudu vzduchu až do rychlosti v=0,37m/s viz Tabulka. Pak se 

naplnila daná fluidizační cela dávkou 200g TiO2 a opakovalo se měření pro totožné průtoky 

vzduchu jako v případě první 100g dávky. Takto se naplnila fluidizační cela ještě dávkou 300g, 

400g a 500g TiO2 a opakovalo se měření opět pro veškeré průtoky vzduchu. Toto měření ustálené 

tlakové ztráty pro lože 100 až 500g a pro všechny proudy vzduchu 0,093 až 0,37m/s bylo 

provedeno pro všechny fluidizační cely o různém příčném průřezu. Veškeré ustálené hodnoty 

tlakových ztrát se statisticky vyhodnotily a určila se střední hodnota ustálených hodnot a 

nejčastěji vyskytovaná hodnota (modus) z ustálených hodnot vždy pro každý průtok vzduchu. 

 

 

Tabulka 2.2 - Průtok fluidizačního média pro různé úhly otočení ventilu. 
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Obr. 2.6 - Hodnoty naměřené tlakové ztráty v trojhranném průřezu fluidizační cely naplněné 300g vzorku 

TiO2. 

 

Obr. 2.7 - Detail průběhu tlaků pro rychlost vzduchu v=0,186m/s (detailní výřez z Obr. 2.62.7). 
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Obr. 2.8 - Srovnání tlaků pro dávku lože 100g a průtok vzduchu 0,42m3/h. 

Při měření tlakových ztrát fluidizačního lože byla odečítána také výška fluidizovaného lože a 

zaznamenávala se k příslušným otáčkám škrtícího ventilu, tím pádem k rozdílným průtokům a 

rychlostem vzduchu vstupujícího do různých příčných průřezů fluidizačního lože, Tabulka2.2. 
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2.5.2 TLAKOVÁ ZTRÁTA  ΔP 

 

Výsledky experimentálního měření pro všechny dávky lože obsahují především grafy srovnávající 

tlakovou ztrátu pro vybrané rychlosti proudu vzduchu. Tyto grafy se vybíraly tak, že byla nejprve 

dle vzorce  

  gHP gp ..1.    [2.11] 

vypočítaná tlaková ztráta ΔP pro počáteční výšku lože H v dané cele. Tato vypočítaná tlaková 

ztráta se porovnala s průměrnou tlakovou ztrátou lože z experimentálního měření. Pro každý tvar 

příčného průřezu (půdorysu) cely se k sobě přibližovali hodnoty vypočítané a experimentálně 

určené tlakové ztráty vždy pro odlišné rychlosti průtoku vzduchu vháněného do lože. Byly tedy 

vybírány jen grafy s takovými průtoky vzduchu, u kterých se objevovala shoda (nebo nejbližší 

hodnoty) tlakové ztráty z výpočtu a experimentu. Například pro dávku lože 400g, která byla 

vložena do cely s pravidelným pětihranným půdorysem byla vypočítaná tlaková ztráta lože 

2947,05Pa, průměrná experimentálně určená tlaková ztráta vykazovala hodnotu 2947Pa při 

průtoku 0,6m3/hod, proto byl tedy při vyhodnocování dávky lože vybrán graf srovnání tlaků pro 

průtok vzduchu 0,6m3/hod.  

 

Obr. 2.9 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 100g titanové běloby. 



 

17 

 

 
Obr. 2.10 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 200g titanové běloby. 

 
Obr. 2.11 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 300g titanové běloby. 
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Obr. 2.12 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 400g titanové běloby. 

Výzkum tvaru distributoru fluidizačního lůžka z pohledu velikosti rychlosti proudění vzduchu 

skrze lože a tím pádem i tlakové ztráty tohoto lože byl zkoumán a obecně popsán pro jeden druh 

materiálu. Tento materiál byl vybrán z Geldartovy skupiny materiálu C. Daným materiálem je 

titanová běloba. Tvar distributoru vychází z příčného průřezu cely, takže tvar distributoru je 

totožný s půdorysem cely. Výsledky ukazují, že samotný distributor vykazuje zanedbatelnou 

tlakovou ztrátu pohybující se v průměrných hodnotách okolo 0,001÷0,004bar. Ke znatelnějším 

tlakovým ztrátám dochází při pohybu plynu skrze zkoumaný materiál titanové běloby. Do cel byly 

vpouštěny různé průtoky vzduchu a ukázalo se, že (při srovnávání výsledků tlakových ztrát 

experimentálních a vypočtených) v některých případech stačilo k provzdušnění materiálu 

titanové běloby menší průůtok vzduchu. Například pro dávku materiálu titanové běloby o 

m=100g u cely s sedmihranným půdorysem stačilo k provzdušnění průtpk vzduchu Q=0,6m3/h, 

zatímco u cely s trojhranným půdorysem to musel být průtok více jak dvounásobný Q=1,38m3/h. 

Průtok, který byl dostatečný k provzdušnění, se určoval tak, že se srovnala vypočtená hodnota 

tlakové ztrátys hodnotou lakové ztráty určenou experimentálně. Nejprve se tedy spočetla tlaková 

ztráta a ta se srovnávala s tlakovou ztrátou určenou experimentálně. Tam, kde byla nejbližší 

shoda, tam se také přiřadil příslušný průtok vzduchu, který je uváděn v závěrech. Pro dávku 

materiálu titanové běloby o m=200g a m=300g u cely s kruhovým půdorysem stačilo 

k provzdušnění proud vzduchu o průtoku Q=0,6m3/h. 
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Pro dávku materiálu titanové běloby o m=400g u cely s čtvercovým půdorysem byl 

k provzdušnění dostačující proud vzduchu o průtoku Q=0,42m3/h, zatímco pro stejnou dávku 

muselo být pro celu s trojhranným půdorysem použito až 3,5x větší množství průtočného 

vzduchu k provzdušnění (Q=1,5m3/h). Pro dávku materiálu titanové běloby o m=500g u cely 

s kruhovým a čtvercovým půdorysem byl k provzdušnění dostačující proud vzduchu o průtoku 

Q=0,42m3/h. Ve všech případech dávky lože materiálu titanové běloby bylo k provzdušnění 

zapotřebí největšího průtočného množství vzduchu vždy u cely s trojúhelníkovým půdorysem. 

Proto tento tvar cely nejspíš taky nebude vhodný k účelům provzdušňování. Jako nejlepší ze 

zkoumaných tvarů cel byl pro účely provzdušňování materiálu titanové běloby tvar cely 

s kruhovým, čtvercovým, ale také se sedmihranným půdorysem. 

 

 
Obr. 2.13 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 500g titanové běloby. 

 

Počítaná tlaková ztráta se určovala nejen z počáteční výšky lože, ale také z hustoty unášených 

částic ρp=4230kg/m3 [10] a z hustoty nosného média  ρs=1,2047kg/m3 [11]. Ještě kromě 

gravitačního zrychlení ve vzorci figuruje mezerovitost ε jejíž určení je vysvětleno v následující 

kapitole. 
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2.5.2.1 Mezerovitost lože ε 

 

Mezerovitost lože se vlivem průtoku vzduchu a zvyšováním výšky lože zvětšuje. V této práci se z 

důvodu zjednodušení tlaková ztráta počítá pro hodnotu mezerovitosti titanové běloby, která je 

v počátečním stavu před započetím fluidizace. Tato hodnota mezerovitosti je určována 

experimentálně a tento experiment je ukázán na Obr. 2.142.14. Mezerovitost se určí dle vzorce 

𝜀 =
𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑑𝑢𝑡𝑖𝑛

𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑙𝑜ž𝑒
=

𝑉𝑉𝐿

𝑉𝑇𝑖𝑂2
=

𝑉𝑉𝐶−𝑉𝑉𝑁

𝑉𝑇𝑖𝑂2
=

100−28

90
= 0,8  [2.12] 

kde VVL je objem vody, která vyplnila mezery v loži, jinými slovy objem dutin. Celkový objem vody 

použité při měření je označen jako VVC=100ml, objem vody který byl naměřen nad vrstvou lože je 

označen jak VVN=28ml a objem lože je VTiO2=90ml.  

 

Obr. 2.14  - Znázornění průběhu měření mezerovitosti lože materiálu titanové běloby. 

 

3 VÝZKUM TVARU A CHOVÁNÍ MATERIÁLU VE VYBRANÝCH TYPECH 

OPTIMALIZOVANÝCH CEL 
 

Jak již z názvu práce vyplývá, tak se tato výzkumná studie zabývá mimo řešení samotné fluidizace 

také skladováním materiálu. Při určování velikosti minimální fluidizační vznosové rychlosti je 

potřeba jedna základní hodnota a tou je pórovitost lože ε. Se zmenšující se pórovitostí lože 
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dochází ke zvyšování rychlosti proudění vzduchu ve fluidním loži (fluidní vrstvě). Experiment se 

zabývá pórovitostí lože složeného (sestávajícího) z kulových částic o různém průměru 

(2,4,6,8,10mm). Tyto částice mají různé hodnoty pórovitosti v odlišných typech mnohostěnných 

fluidizačních cel, a tím pádem dochází i k různým hodnotám vznosových rychlostí. Výsledné 

uspořádání bylo zkoumáno z hlediska struktur. Pro účely ověření bylo uspořádání a pórovitost 

určována experimentální cestou a následně byla modelována simulací pomocí programu Rocky 

(DEM).  Experiment byl proveden pro cely s pravidelným 3, 4, 5, 6 a 7-stěnným průřezem a pro 

celu kruhového průřezu (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.3.1). Všechny cely jsou charakteristické 

stejnou velikostí průřezu, tj. průřezem o velikosti S=1256mm2. Experimenty pro 3, 4, 5, 6 a 7-

stěnný průřez cely fluidizačního lože byly prováděny pro dávku kulových částic 2kg. 

 

Obr. 3.1 - Znázornění průřezu cely a rozdílné výšky lože materiálu pro různé průměry kulatých částic. 

 

3.1 Popis modelování výšky vrstvy a určení mezerovitosti 
 

Pro matematické namodelování uspořádání částic v celách pro určení výšky vrstvy a tím i 

mezerovitosti byl použit program Rocky. Pro tento program bylo potřeba vymezit geometrické 

okrajové podmínky jak pro cely, tak i pro modelový materiál.  

U cely s trojúhelníkovým příčným průřezem bylo pro kulaté částice o průměru 2mm 

vymodelována největší výška lože částic ze všech zkoumaných cel. Nejmenší zaznamenaná výška 
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vrstvy uspořádaných kuliček o průměru 2mm byla vymodelována u cely s pěti a šestiúhelníkovým 

příčným průřezem. Při plnění zkoumaných cel kulatými částicemi o průměru 4mm docházelo při 

měření výšky hladiny naplnění u všech cel k poměrně shodným výsledkům. 

 

Obr. 3.2 - Graf znázorňující průměrnou porositu v celách - simulace Rocky. 

 

Obr. 3.3 - Graf znázorňující průměrnou porositu v celách - experiment. 
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3.1.1 Zhodnocení měření pórovitosti 

 

Při validaci experimentálních výsledků s výsledky ze simulace se musí přihlédnout k několika 

aspektům, které mohou značně ovlivnit výsledky. U simulace se jedná například o nastavení 

třecích (statických, dynamických) a restitučních parametrů mezi částicemi a stěnou cely. U 

dynamického tření nemůžeme zohlednit změnu tření například prašností či znečištěním částic. 

Experiment ovlivňují i další proměnné a tím je například odlišná velikost částic. Částice mají oproti 

simulaci odlišnou distribuci velikostí, stačí tedy, aby byly některé částice jen o desetinu milimetru 

například menší a  výsledná pórovitost ihned vzroste o několik setin.  

Při optimalizaci fluidizace materiálu v závislosti na příčném průřezu vertikální fluidizační cely je 

jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňující kolik vzduchu bude potřeba pro zfluidizování lože 

pórovitost. Kapitola č.6 zkoumá chování materiálu, přesněji souboru kuliček (2 až 10mm) ve 

vybraných typech optimalizovaných cel. Optimalizace fluidizace materiálu tedy spočívala v tom, 

že se určí pórovitost lože v závislosti na tvaru cely se stejným příčným průřezem vertikální 

fluidizační cely. Cely mají různý tvar, proto docházelo k různým výsledkům při uspořádávání 

částic, proto také i k různým hodnotám výšek lože a z toho vyplývající pórovitosti. Jak experiment, 

tak i simulace v programu Rocky ukázaly, že cela s trojúhelníkovým příčným průřezem cely 

vykazovala pro celý soubor materiálu největší hodnoty pórovitosti. V případech, kdy průměr 

částic byl 2, 4 a 6mm, tak nebyla pro experiment i simulaci pozorovatelná výrazná odchylka 

pórovitosti. K odchylkám v pórovitosti docházelo až při měření s průměrem kuliček 8 a 10mm. 

 

4 POZOROVÁNÍ RŮSTU GRANULÁTŮ POMOCÍ MODERNÍCH SEM 

MIKROSKOPŮ  
 

Za pomoci rastovacího elektronového mikroskopu (angl. scanning elektron microscope, SEM), 

který se využívá k zobrazování pohyblivého svazku elektronů, byly získány snímky zkoumaných 

částic před fluidizací a s různými aditivy po fluidizaci. Snímky byly následně vyhodnocovány 

pomocí automatické i manuální obrazové analýzy, čímž byly získány data potřebné k vyhodnocení 

distribuce velikosti a tvaru částic. 
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Růst granulátů titanové běloby (za účelem zlepšení tokových vlastností) byl realizován modifikací 

s různými hydrofilními a hydrofobními aerosily, které vykazovaly velkou absorbci na povrch 

titanové běloby a tím výrazně měnily její vlastnost. Veškeré modifikace byly zaznamenány 

pomocí skenovacího elektronového mikroskopu a byly podrobně popsány. Nejvýraznější vizuální 

změna byla při modifikaci s titanovou bělobou pozorována změna u hydrofilního aerosilu P25, ale 

také u hydrofilního aerosilu R972. Hydrofobní i hydrofilní modifikace se tedy dá využít v široké 

škále uplatnění, od požadavků, kdy chceme, aby docházelo k odpuzování či přilnavosti kapalin 

nebo určitých pojiv. 

a) b) 

c) d) 

Obr. 4.1 - SEM snímky vzorku TiO2 při zvětšení: a)500x, b)5000x, c)10000x, d)20000. 
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Obr. 4.2 - Kroky úprav a analýza obrazu pomocí ImageJ: a) původní obraz, b) převedený binární 

obraz, c) odstranění šumu z binárního obrazu, d)výstup 

Po konečné úpravě obsahoval výsledný obraz bílé pozadí a černé částice (viz Obr. 4.24.2c)).  

 

5 MODELOVÁNÍ FLUIDIZACE POMOCÍ PROGRAMU ANSYS/CFX 
 

5.1 Řešení fluidizace ve fluidizační cele 

 

Při řešení fluidizace ve fluidizační cele se jedná o nestacionární simulaci a k výpočtu se používá 

vícefázových modelů. Bylo použito dvou vícefázových modelů, Euler Fluid-Granular Model (EFG) 

a Dense Discrete Phase Model (DDPM). Cílem simulace je určení tlakové ztráty lože, koncentrace 

částic v objemu a rychlostního pole pevných částic. 

a) b) 

c) d) 
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5.1.1 Geometrie 

 

Geometrie řešených cel s různými příčnými průřezy (půdorysy) jako byl kruh a pravidelný troj, 

čtyř, pěti, šesti a sedmiúhelník byla při nastavení simulace z důvodu početního výkonu 

zjednodušena. Fludizační cela s kruhovým průřezem (půdorysem) je možno nahradit periodickým 

úsekem 3D geometrie nebo osově symetrickou 2D geometrií. Fluidizační celu s pravidelným n-

úhelníkovým příčným průřezem (půdorysem) je možno nahradit periodickým úsekem 3D 

geometrie. Distributor tvořen z tkaniny lze nadefinovat jako porézní materiál, tento porézní 

materiál byl nahrazen porézním médiem jako jedna řada objemových výpočetních buněk (cell 

zone). Výpočetní geometrie bude začínat až nad distributorem, končit nad horní tkaninou 

představující filtr. Tkanina distributoru a filtru je z totožného porézního materiálu. 

 

5.1.2 Výpočetní síť 

 

Výpočetní síť, která byla vytvořena ve 2D geometrii byly použity tzv. Quad buňky. 

  

Obr. 5.1  - Vytvořená 2D geometrie, kde byly použity tzv. Quad buňky (vlevo) a Vytvořená 3D geometrie, 

kde byly použity tzv. Hex buňky (vpravo) . 

5.1.3 Nastavení řešiče – teorie modelů 

 

Obecné nastavení bylo provedeno jak pro 2D tak i pro 3D prostor, v obou případech s dvojí 

přesností. Jedná se o nestacionární proudění. Pro určení zda-li se jedná o turbulentní či laminární 

proudění bylo potřeba určit Reynoldsovo číslo Re, které je potřeba určit z hydraulického průměru 

D, viskozity nosného média μ a rychlosti proudění nosného média ν. Hydraulický průměr je pro 

případ cely s válcovým půdorysem roven průměru této cely, D=40mm. Rychlost vstupujícího 

vzduchu se vypočítá z průtoku vzduchu, který je Q=0,84m3/h. 
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Re˂2320 jedná se tedy o laminární proudění. 

5.1.3.1 EFG Model 

 

U tohoto modelu umožňujícího nastavení více fází byla jako primární (kontinuální) fáze vzduch, 

jako sekundární (disperzní) fází byl pevný materiál (TiO2). Pro obě fáze jsou řešeny transportní 

rovnice. Obě fáze mají svůj objem. Při inicializaci výpočtu se do systému definuje objemový 

zlomek sekundární fáze (TiO2). Primární fáze (vzduch) je dopočtena do 1. 

 

Obr. 5.2 - Model EFG - vlevo vykreslení kontur objemové frakce titanové běloby, vpravo vykreslené 

kontury tlaku. 

Model byl nastaven, tak že byla namodelována dávka lože 300g pro případ kruhové cely. Průtok 

Q=0,84m3/h. Z Obr. 5.2.2 vpravo lze vidět obrázek podélného řezu kruhovou celou, ve které jsou 

konturami vykreslené a barevně odlišené tlaky. Z měřítka legendy lze odečíst maximální tlak, 

který je vybarven červenou barvou a který představuje také tlakovou ztrátu v systému. 

Vymodelovaná tlaková ztráta má tedy hodnotu ΔP=1820Pa. V porovnání s naměřenou tlakovou 

ztrátou ΔP=2204Pa a vypočítanou tlakovou ztrátou ΔP=2230Pa se liší, což může být způsobeno 
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hned několika vstupními veličinami, mezi které patří například odporový koeficient, který se jen 

těžko zjišťuje, předtím než se zadává do programu. Dalším faktorem, který musí být vyladěn, patří 

stěnová funkce, byla nastavena např. no-slip pro plyn i částice. 

 

Obr. 5.3 - Model EFG - vlevo vykreslení kontur axiálních rychlostí titanové běloby. 

 

5.1.3.2 DDP Model 

 

Transportní rovnice jsou řešeny pouze pro primární fázi. Z proudění primární fáze jsou napočteny 

síly působící na sekundární fázi (diskrétní částice - TiO2). Ve výsledcích jsou vypočteny trajektorie 

diskrétní fáze se zpětným ovlivněním primárního proudění. Sekundární fáze nemá vlastní objem. 

Při inicializaci výpočtu se definuje soubor s informací o počátečním stavu a o množství diskrétních 

částic. 
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Obr. 5.4 - Model DDP - vlevo vykreslení kontur objemové frakce titanové běloby, vpravo vykreslení 

kontur axiální rychlosti titanové běloby. 

Ukázal jsem možnosti matematického modelování fluidizace. Fluidizace byla dle cíle 

namodelována v programu Fluent Ansys/CFX pomocí dvou různých přístupů. První z použitých 

přístupů EFG (Euler Fluid-Granular Model) používá při výpočtu sadu transportních rovnic pro 

každou fázi. Jedna z fází je kontinuální a druhá z fází je granulární, jedná se tedy o heterogenní 

model. Druhý použitý přístup DDPM (Dense Discrete Phase Model) spočte jen vektory rychlosti 

(síly) vzduchu (kontinuální rovnice pro plyn), které působí na částice. K rozpohybování částic 

dojde při tzv. komunikací jedné fáze a druhé fáze. 
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6 ZÁVĚR OBSAHUJÍCÍ ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 

Z HLEDISKA VÝNAMU PRO REALIZACI V PRAXI A DOPORUČENÍ PRO 

DALŠÍ POSTUP VE VÝZKUMU NEBO VÝVOJI 
 

 Při manipulaci s volně loženými sypkými práškovými a zrnitými materiály se nevyhneme 

jejich shromažďování v silech či zásobnících. Při vyskladňování uvedených materiálů mohou 

nastat problémy s jejich výtokem, klenbováním či nalepováním na stěny skladovacích zařízení. 

Skupina částic materiálu, která se dle Geldarda označuje jako skupina C je klasifikována jako 

materiál velice kohezivní. Tento druh částic je pro svou kohezivnost charakteristický tím, že plyn 

při svém prostupu ložem částic vzhůru tvoří kanály. Tato vlastnost ale ne vždy závisí na průměru 

částic a hustotě, ale při takto malých velikostech částic (menší než 100μm) se berou v potaz také 

mezi-částicové síly, mezi které můžeme zařadit např. Van der Waalsovy síly. Na expanzi lože částic 

má vliv také tlak nebo hustota použitého plynu. Vliv na mezi-částicových silách může mít také 

drsnost nebo nerovnost na povrchu částic. Tyto nerovnosti se mohou vyrovnat např. použitím 

ztekucovacími aditivy na bázi oxidů křemíku. Obohacování oxidy křemíku probíhalo dvěma 

způsoby a to použitím fluidního vzduchu a použitím vibrací. Z důvodu co nejmenší energetické 

náročnosti bylo pro použití budících vibrací nalezena frekvence 222,32Hz, která je shodná 

s vlastní frekvencí použitého distributoru. Zkoumaný kohezivní materiál tedy byl obohacován o 

různé oxidy křemíku a pomocí elektronového mikroskopu byly pozorovány změny v růstu a 

v povrchové modifikaci částic. Při pozorování změny vlastností kohezivního materiálu přidáním 

sub-mikronových prášků tedy doporučuji rozšíření zájmu v této oblasti.       

 Výsledky měření expanze a tlakové ztráty lože kohezivního materiálu ukázaly, že u cely 

s pravidelným sedmihranným půdorysem byla pro dávku 500g TiO2 experimentálně naměřená 

hodnota tlakové ztráty lože pro průtok Q=0,6m3/h rovna ΔP=3742Pa, vypočítaná hodnota 

tlakové ztráty lože je pro tuto celu rovna hodnotě ΔP=3743Pa, vypočítaná hodnota se tedy od 

hodnoty určené experimentálně liší o 1Pa. Mezi experimentálně určenou hodnotou tlakové 

ztráty (ΔP=2947Pa) a tlakovou ztrátou vypočítanou (ΔP=2947Pa) nastala shoda pro celu 

s pětihranným půdorysem, do které byla vložena dávka TiO2 o hmotnosti 400g a to pro průtok 

vzduchu Q=0,6m3/h. Vypočítané hodnoty se velice blížily k hodnotám experimentálním a bylo 

zjištěno, že pro některé cely stačí při stejné dávce menší průtok vzduchu než u jiné. Cela 

s trojúhelníkovým půdorysem potřebuje k provzdušnění ve všech případech největší množství 

proudícího vzduchu, naopak cela s sedmihranným půdorysem a s kruhovým půdorysem 

potřebuje ve většině případů vzduchu potřebného pro provzdušnění nejméně. V programu Rocky 
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bylo nasimulováno balení koulí o průměru 2-10mm a v porovnání s experimentem bylo zjištěno, 

že cela s čtvercovým půdorysem vykazuje nejlepší výsledky balení koulí o průměru 8mm. To se 

dá například využít při tom, když potřebujeme zabalit (uskladnit) co nejvíce částic do co 

nejmenšího prostoru. Když se na to podíváme z obchodního hlediska (například prodej kubíku 

štípaného dřeva), tak částice o průměru 8mm nebudu při prodeji balit do nádoby s čtvercovým 

půdorysem o ploše 1256mm2, protože tyto částice se mi uspořádají tak, že v nádobě zaujmou 

nejmenší pórovitost, tedy nejmenší výšku vrstvy oproti ostatním celám jiného zkoumaného tvaru. 

Když se na to podíváme z procesního hlediska, kdy bude zapotřebí provzdušnit tento materiál o 

průměru 8mm v totožné nádobě s čtvercovým průřezem, tak bude zapotřebí použít více 

tlakového vzduchu, tedy spotřebujeme více energie, než při provzdušňování totožného materiálu 

v ostatních typech různě tvarovaných cel. 

Velikost částic je zapotřebí namodelovat při validaci výsledků. Práce se tedy z velké části zabývala 

metodami určení velikosti zkoumaných částic. Velikost materiálu byla určena čtyřmi odlišnými 

metodami, avšak každá z těchto metod určila různé výsledky velikostí. Proto při matematickém 

modelování došlo pouze k ukázání možných přístupů k vyřešení namodelování materiálu 

kohezivního typu s následným provzdušněním. V programu Ansys/CFX - Fluent byly tedy 

vytvořeny modely, kde bylo použito dvou vícefázových modelů, Euler Fluid-Granular Model (EFG) 

a Dense Discrete Phase Model (DDPM). Simulace určila tlakové ztráty lože, koncentrace částic 

v objemu a rychlostního pole pevných částic. 

V práci „Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech“ jsem ukázal způsoby jak měřit 

velikost a tvar částic, jak matematicky namodelovat uskladnění částic a fluidizaci materiálu. 

Porovnal jsem experimenty s matematickým modelem a poukázal na možnosti hlubšího výzkumu 

v této oblasti. 
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7 CONCLUSION AND BENEFITS FOR THE STUDY AND PRACTICE OF 

SCIENCE 
 

When handling bulk loose powder and granular materials can not avoid their gathering in silos or 

bunkers. When picking these materials may be problems with their discharge or sticking to the 

walls of the storage facilities. Group particulate material which by Geldard called group C is 

classified as very cohesive material. This type of particle is its cohesivity characterized in that the 

gas in its upward passage bed of particles form channels. This property but not always depend 

on the particle diameter and density, but with such small particle sizes (less than 100 μm) are 

taken into account the inter-particle forces, among which we can include e.g. van der Waals 

forces. The expansion of the bed of particles also affects the pressure or density of the gas used. 

Effect on the inter-particle forces may also have a roughness or unevenness on the surface of 

the particles. It was found that these inequalities can compensate e.g. liquefaction by using 

additives based on oxides of silicon. Enrichment silicas conducted in two ways, by using a 

fluidized air using vibrations. Because the smallest energy performance was for use of the 

excitation vibration frequency 222,32Hz found, which coincides with the natural frequency of the 

distributor. Examined cohesive material thus was enriched for various silicon oxides using an 

electron microscope and observed changes in the growth and in the surface modification of the 

particles. When observing changes in the properties of cohesive material by the addition of sub-

micron powders thus I suggest a broader interest in this area. 

Results of measurements of expansion and pressure loss bed of cohesive material have shown 

that with a regular cell layout seven-edge dose was 500 g of TiO2 for the experimentally measured 

value for the pressure loss of the bed flow rate Q = 0.6m3/h is equal to ΔP=3742Pa, the calculated 

value of the pressure loss of the bed is This cell is equal to the value ΔP=3743Pa, the calculated 

value is therefore the value determined experimentally differ 1Pa. Among the experimentally 

determined value of the pressure drop (ΔP=2947Pa), and the calculated pressure drop 

(ΔP=2947Pa) there is a match for a cell with five-edge layout into which was inserted dose TiO2 

weighing 400 g and the air flow Q = 0.6 m3/h. Calculated values are approached very 

experimental values and it was found that some cells at the same dose just less airflow than 

others. Cell with a triangular floor plan needs to aerate in all cases, the largest amount of flowing 

air, whereas the cell layout and seven-edge circular design requires in most cases, the air 

required for aeration least. The program was simulated Rocky packing of spheres of diameter 2-

10 mm, and compared with the experiment, it was found that the whole of the square plan the 

best results packing of spheres with a diameter of 8 mm. This can for instance be used to it when 

you need to wrap up (store) as many particles into the smallest possible space. When we look at 

this from a business point of view (for example, sale cc chipped wood) particles having a diameter 
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of 8 mm will not in selling packaged in a container with a square plan with an area 1256 mm2, 

because these particles me arranged so that the container will take the smallest porosity, if the 

minimum height of the layers of the cells compared to the other investigated another form. When 

you look at it from a procedural point of view, when you need to aerate the material is 8mm in the 

same container with a square cross-section, it will be necessary to use more compressed air, 

thus we consume more energy than when aeration identical material in other types of variously 

shaped duties. 

The particle size is needed to model during the validation of the results. The work is therefore 

largely dealt with methods of determining the size of the particles examined. The size of the 

material was determined by four different methods, but each of these methods to determine the 

size of the different results. Therefore, the mathematical modeling was only a demonstration of 

possible approaches to solving the modeling of cohesive material type, followed by aeration. In 

Ansys / CFX - Fluent were therefore developed models which have been used two multiphase 

models Fluid Euler-Granular Model (EGF) and Dense Discrete Phase Model (DDPM). The 

simulation determined the pressure drop of the bed, the concentration of particles in the volume 

and velocity fields solids. The thesis "Research fluidization in transport and storage systems" I 

have shown ways to measure particle size and shape, mathematically modeled as the storage 

particles and fluidizing the material. I compared the experiments with a mathematical model and 

pointed out the possibility of more research in this area. 

Dissertation, which dealt with "The research fluidization in the transport and storage facilities" for 

the benefit of study and practice in several respects. Work is dealt with primarily on basic research 

in fluidization and storage in different geometrically designed containers. Basic research fluidizing 

particles preoccupied by fluidizing air but also due to mechanical and acoustic vibrations. The 

degree of fluidization primarily affects the flowability of powders, so research conducted 

concurrently modifying particulates additives based on silicon oxide. It has been shown, as can 

be mathematically modeled as fluidization itself, and the actual storage of different sized particles 

in different geometrically constructed containers. As a benefit to the practice, it may be considered 

a detailed summary of all kinds of gravitational fluidization in vertical cells, but also in the rotary 

flidization bed. Further, the summary and detailed description of the theoretical tallied pressure 

loss and gas fluidization bed describe groups of materials, mixing these groups and granulation 

and coating by using the particles particularly fluidized bed of particulate character. It has also 

described possible approaches to modeling the accumulation of material on the surface of the 

coating material particles of the bed using the 'population balances "and" probabilistic modeling 

interaction aerosols and particles. " 
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