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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

ADAMEC, R. Optimalizace proudění páry v hasící věži koksárenské baterie: diplomová 

práce. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra 

hydromechaniky a hydraulických zařízení, 2012, 69 s. Vedoucí práce: Bojko, M. 

 

Diplomová práce se zabývá numerickým modelováním proudění parovzduchové směsi  

v hasící věţi koksárenské baterie. V úvodní kapitole je shrnut současný stav a vývojové 

tendence zařízení k mokrému hašení koksu. V následující části práce je popsáno matematické 

modelování pomocí softwaru ANSYS Fluent včetně popisu rovnice energie. Dále jsou na 

základě definovaných vstupních hodnot stanoveny hmotnostní průtoky, které slouţí jako 

okrajové podmínky pro jednotlivé řešené varianty 2D a 3D modelu hasící věţe. Náplní 

diplomové práce je tvorba modelů hasící věţe pro různé parametry  

a okrajové podmínky výpočetního modelu (teploty, sklon lamel, doba hašení koksu). 

Numerické řešení je vyhodnoceno pomocí základních proudových veličin (teplot, tlaků, 

rychlostí). V poslední fázi je vyhodnocení numerického řešení 3D modelu hasící věţe 

rozšířeno o proudění parovzduchové směsi s prachovými částicemi. 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

ADAMEC, R. Optimization of the Vapor Flow in the Fire Tower of Coke Battery: Master 

Thesis. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, 

Department of Hydrodynamics and Hydrauric Equipment, 2012, 69 p. Thesis head: Bojko, M. 

 
The master thesis deals with the numerical modeling of the flow of the vapor-air mixture in 

the fire tower of coke battery. The first chapter summarizes the present state and trends in the 

development of the wet quenching equipment. In the next part of the thesis, the mathematical 

modeling and energy equation are described by using the ANSYS Fluent software. 

Subsequently, the mass flow rates are determined according to the defined input values. These 

flow rates are used as marginal conditions for individual solved variants of 2D and 3D model 

of the fire tower. The content of the thesis deals with the creation of fire towel models for 

various settings and marginal conditions of the computational model (temperature, slopes of 

the lamellas, time period of the coke´s extinguishing). The numerical solution is evaluated by 

using basic current values (temperature, pressures, speed). In the last part of the thesis, the 

evaluation of the numerical solution of the fire tower´s 3D model is extended by the flow of 

the vapor-air mixture with dusty elements. 
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Seznam použitého značení 

       𝑐𝑘1   měrné teplo ţhavého koksu                  [ 𝐽 · 𝑘𝑔 · 𝐾−1] 

  𝑐𝑘2   měrné teplo uhašeného koksu    [ 𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1] 

   𝑐𝑣    měrné teplo vody      [ 𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1] 

  𝐸    energie       [ 𝐽 · 𝑘𝑔−1] 

                     entalpie      [ 𝐽 · 𝑘𝑔−1] 

                𝑖𝑝
,,
   entalpie syté vodní páry    [ 𝐽 · 𝑘𝑔−1] 

  𝑄   teplo       [ 𝐽 ] 

               𝑄𝑚𝑝    hmotnostní průtok páry    [𝑘𝑔 · 𝑠−1] 

               𝑄𝑚𝑣𝑧    hmotnostní průtok přisávaného vzduchu  [𝑘𝑔 · 𝑠−1] 

  𝑡   doba skrápění ţhavého koksu   [𝑠] 

  𝑡𝑣                         teplota hasící vody    [°𝐶] 

                𝑡𝑘1   teplota ţhavé koksu     [°𝐶] 

                𝑡𝑘2   teplota uhašeného koksu    [°𝐶] 

                𝑡0𝑣   teplota vody odtékající do jímky   [°𝐶] 

                𝑀𝑘    mnoţství suchého koksu    [𝑘𝑔] 

      𝑀𝑝    mnoţství syté páry vzniklé  

   při hašení koksu     [𝑘𝑔] 

      𝑀𝑠𝑚   mnoţství parovzduchové směsi       [𝑘𝑔] 

      𝑀𝑣𝑧   mnoţství přisávaného vzduchu       [𝑘𝑔] 

                𝑀𝑣0    mnoţství vody odtékající do jímky      [𝑘𝑔] 

 𝑉𝑚    mnoţství směsi v odtahovém  

    komínu hasící věţe     [𝑚3] 

            𝑉𝑣   celkový objem hasící vody    [𝑚3]  

                𝛼     měrné mnoţství vody odtékající  

     do odkalovací jímky na 1 t koksu   [1]  

                𝛽            obsah vody v uhašeném koksu   [1] 

                𝜌𝑣    hustota vody      [𝑘𝑔 · 𝑚−3] 

              λ    součinitel molekulové  

      teplotní vodivosti                [𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1] 

        λt                          součinitel turbulentní teplotní vodivosti   [𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1] 
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1 Úvod 

 Koks se pouţívá především jako palivo ve vysokých pecích při výrobě ţeleza. Vzniká 

pyrolýzou černého uhlí při vysoké teplotě bez přístupu kyslíku v koksovací komoře. Poté 

ţhavý koks putuje v hasícím voze pod hasící věţ, kde je pomocí skrápěcího zařízení zchlazen. 

 Při hašení koksu v hasící věţi vzniká směs páry, vzduchu a prachových částic.  

V komínu hasící věţe se promíchává pára obohacena o prachové částice s přisávaným 

vzduchem za vzniku silného turbulentního proudu. Snahou firem je vytvořit hasící věţ 

takovou, aby byla jakost vyrobeného koksu co nejvyšší a zároveň úlet prachových částic do 

ovzduší sníţit na minimum. Toto lze provést různou konstrukcí hasících věţí, umístěním 

odporů v odtahové části komínu, sprchováním výparů v odtahové části komínu atd..  

 Problematiku proudění parovzduchové směsi v komínu hasící věţe lze obecně 

definovat jako turbulentní proudění směsi (vzduch + pára). V diplomové práci byl nejdříve 

vytvořen 2D zjednodušený model hasící věţe. Na základě podkladů z dostupné literatury bylo 

stanoveno průtočné mnoţství páry a vzduchu, které bylo následně vyuţito v matematickém 

modelování. Model 2D hasící věţe obsahuje lamely, které mají různý sklon (30°,45°,60°). 

Numerický výpočet 2D modelu byl proveden pro různé varianty řešení, jejichţ nastavení 

zahrnuje různou dobu hašení koksu, různý sklon lamel a různou vstupní teplotu páry. Dále byl 

2D model rozšířen o přepáţky umístěné v hasící věţi. Pro jednotlivé řešené varianty jsou 

graficky vyhodnoceny průběhy tlaků, teplot a rychlostí. Tyto proudové veličiny jsou dále 

početně vyhodnoceny na vstupu a výstupu z hasicí věţe a přehledně zapsány do tabulek. 

 V další fázi byl vytvořen 3D model hasící věţe pro jednu variantu sklonu lamel. 

Numerický výpočet 3D modelu hasící věţe byl proveden pro různé varianty řešení, jejichţ 

nastavení zahrnuje různou dobu skrápění koksu a různou vstupní teplotu páry.  Pro jednotlivé 

řešené varianty jsou graficky vyhodnoceny průběhy tlaků, teplot a rychlostí. Tyto proudové 

veličiny jsou dále početně vyhodnoceny na vstupu a výstupu z hasicí věţe  

a přehledně zapsány do tabulek. Následně byl numerický výpočet 3D modelu hasící věţe 

rozšířen o prachové částice, jejichţ trajektorie a rychlosti jsou graficky vyhodnoceny pro 

jednotlivé řešené varianty. 
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2 Možné způsoby zchlazení koksu 

 Ţhavý koks o teplotě 1000°C je vytlačován z koksovací komory a vyţaduje okamţité 

ochlazení. Jestliţe by rozpálený koks zůstal déle bez ochlazení, začal by hořet a došlo by  

ke zbytečným ztrátám. Tomu můţeme předejít tím, ţe koks jistým způsobem zchladíme,  

a to [1]: 

 mokrým hašením koksu - k hašení se pouţívá voda 

 suchým chlazením koksu - ke zchlazení se pouţívá interní plyn (zpravidla spaliny) 

 

 Oba způsoby si našly své uplatnění na trhu. Jejich jednotlivé výhody, nevýhody, 

porovnání, konstrukční uspořádání a technologický postup bude rozebrán v následujících 

podkapitolách.  

2.1 Mokré hašení koksu 

 Mokré hašení koksu je levnější neţ suché chlazení. Postup hašení koksu vodou 

spočívá v náhlém zchlazení koksu uloţeném na hasicím voze viz Obr. 2.1, přitom je kladen 

důraz na rovnoměrné rozmístění koksu na hasicím voze viz. Obr. 2.2. Doba hašení koksu se 

pohybuje v rozmezí 90 - 140 s [2]. Samotný způsob hašení koksu působí na jeho odolnost 

proti otěru a ovlivňuje jeho pevnost. Jestliţe koks rychle zchladíme četným mnoţstvím vody, 

dojde jen ke zchlazení vrchní vrstvy koksu, samotné jádro zůstane ţhavé a zapříčiní odpaření 

vody z vrchní vrstvy. Naproti tomu dlouhé sprchování má za následek nadměrnou vlhkost [3]. 

Odběratelé koksu přitom mají stále větší poţadavky na sníţení vlhkosti koksu na 2,5 aţ 3 %. 

Aby bylo moţné dosáhnout poţadované vlhkosti, je nutné změnit samotnou technologii 

hašení koksu, která je zaloţena na pouţití vyššího objemu skrápěcí vody, která je rozmístěna 

rovnoměrně na hasicím voze za současného zkrácení času hašení ţhavého koksu. Po skončení 

hasícího procesu zůstane hasicí vůz pod hasící věţí 40 aţ 60 s, aby mohla přebytečná voda 

odtéct [2]. 
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Obr. 2.1 Chlazení koksu v hasící věţi OKK - Koksovna Svoboda 

 

 

Obr. 2.2 Rovnoměrné uspořádání koksu na hasícím voze [9] 

 Po najetí hasícího vozu pod hasící věţ začne plně automatický proces, při kterém 

spínač 7 sepne a otevře hasící ventil 6, který přepustí vodu do  trysek skrápěcího zařízení 5 

(Obr. 2.3). Schéma hasící věţe včetně potřebných zařízení k mokrému hašení koksu je 
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znázorněno na Obr. 2.3.  Hašení probíhá po předem nastavenou dobu, při které steče voda  

s koksovým prachem do usazovacích nádrţí, kde se velká část prachu usadí. Dále je voda 

odváděna spádovým kanálem 2 do čerpací komory 3. Ztráta vody v obvodu se zjišťuje čidly 

snímajícími pokles hladiny v čerpací komoře a následným doplněním uţitkové (průmyslové) 

vody na původní hladinu po skončení hasícího procesu. Z čerpadlovny je voda dopravována 

čerpadly do nádrţí na vodu 4 nebo přímo do skrápěcího zařízení. Usazovací nádrţe jsou 

zbaveny koksového prachu pomocí drápkového zařízení a nakládány do ţelezničních vagónů 

[1]. 

 

Obr. 2.3 Schéma zařízení k mokrému hašení koksu [1] 

 

2.2 Suché chlazení koksu 

 Koks vycházející z koksovací komory o vysoké teplotě 1000°C má značné teplo 

1,6 [𝑀𝐽 · 𝐾𝑔], které při mokrém hašení odebereme koksu bez uţitku. Moţným vyuţitím této 

energie je způsob suchého chlazení koksu, kde se teplo odvádí pomocí interních plynů  

(spalin, dusíku) a je dále vyuţíváno k výrobě vodní páry nebo k ohřevu vzduchu, topného 

plynu a vody [1]. 
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 Další výhodou této technologie je sníţení spotřeby vody a zvýšení čistoty ovzduší, 

protoţe do ovzduší neodchází emise páry, prach a další nečistoty způsobující korozi objektů  

a zařízení. Suchým chlazením lze docílit vylepšení pevnostních parametrů koksu, oproti 

hašení vodou, kde dochází k uvolnění vnitřního napětí a oslabení struktury koksu [1]. 

 

2.3 Emise vznikající při hašení koksu 

 Při hašení koksu vznikají emise prachu a toxických látek, které znečisťují prostředí  

v okolí koksoven.  Lit. [4] udává, ţe průměrná hodnota emisí činí 9,8 𝑘𝑔 · 𝑡−1 koksu. 

 Koksovna jako celek vytváří pracho-plynové emise, kdy jednotlivé procentuální 

zastoupení zdrojů prachu jsou uvedeny v Tab. 2.1.  

Zdroj znečištění Procentuální zastoupení 

obsazování komor 12 % 

koksování vsázky 50 % 

otop baterie 14 % 

vytlačování koksu 4 % 

hašení koksu 6 % 

uhelná a koksová sluţba 4 % 

chemie 10 % 

celkem 100 % 

Tab. 2.1 Podíl jednotlivých zdrojů na pracho-plynových emisích 

 Jestliţe jsou pouţity prostředky pro sníţení emisí, jako parní injektáţ po dobu 

obsazování komor a odprašování v uhelné a koksové sluţbě, je procentuální zastoupení 

jednotlivých zdrojů uvedeno v Tab. 2.3[1]. Z tabulky je zřejmé, ţe pokud jsou pouţity 

prostředky pro sníţení emisí, vzniká nejvíce prachových částic při hašení koksu. Dále při 

hašení koksu vznikají i jiné nečistoty jak je patrné z Tab. 2.2. 

Fenol 50 % 

Sirovodík 20 % 

Čpavek 20 % 

Kyanovodík 6 % 

Tab. 2.2 Další nečistoty vznikající při hašení koksu 
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Zdoj znečištění Procentuální zastoupení 

Obsazování komor 7 % 

Vytlačování koksu 30 % 

Hašení koksu 60 % 

Uhelná a koksová sluţby 3 % 

Celkem 100% 

Tab. 2.3 Podíl jednotlivých zdrojů na prachových emisích 

 Při mokrém hašení koksu vzniká vodní pára, prach a jiné nečistoty, jejichţ příčinou  

je koks a částice obsaţené ve vodě pouţívané k hašení. Při hašení připadá na 1 t koksu 

0,4 𝑎ž 0,5 𝑚3 emisí vodní páry, přičemţ mnoţství emisí záleţí na stupni zkoksování koksu  

a kvalitě hasící vody. Jestliţe je koks dostatečně zkoksován, vzniká nejvíce koksového prachu  

a malé mnoţství kysličníku siřičitého a sirovodíku. V případě nedostatečně zkoksovaného 

koksu obsahují emise součásti surového koksárenského plynu [1]. 

 Pokusy prováděné na koksovnách v Polsku upozornily na to, ţe objem prachu 

vzniklého při hašení koksu je závislý na obsahu prchavé hořlaviny, kterou koks obsahuje. 

Závislost objemu vzniklého prachu na obsahu prchavé hořlaviny při hašení koksu je 

zobrazena na Obr. 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.4 Závislost obsahu prchavé hořlaviny na mnoţství vzniklého prachu [1] 
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 Z Obr. 2.4 je zřejmé, ţe při nízkém obsahu prchavé hořlaviny v koksu 1 % bude 

mnoţství uvolněného prachu 0,3 𝑘𝑔 · 𝑡−1, ale jestliţe bude obsah prchavé hořlaviny v koksu 

4 %, tak se mnoţství uvolněného prachu zvýší na 1,2 𝑘𝑔 · 𝑡−1. Mnoţství prachových emisí  

z hasících věţí se v jednotlivých literaturách liší a pohybuje se v rozmezí od 0,2 do 0,61 

𝑘𝑔 · 𝑡−1 vsázky [1]. 

 Při hašení koksu vznikají také plynné zplodiny, které se značně projeví při hašení 

koksu odpadní vodou. Velká část této znečištěné vody se odpaří nebo rozkládá vlivem 

ţhavého koksu a putuje s vodní párou odtahovým komínem do ovzduší [1]. Porovnání vzniku 

plynných exhalací při hašení průmyslovou a odpadní vodou je uvedeno v Tab. 2.4.  

 Z tabulky je zřejmé, ţe při hašení koksu odpadní vodou vzniká více zdraví škodlivých 

látek, neţ při hašení průmyslovou vodou. Znatelná je hodnota sirovodíku 0,077 𝑘𝑔 · 𝑡−1 při 

hašení odpadní vodou, která je o více neţ dvojnásobek vyšší neţ při hašení průmyslovou 

vodou.  

 
způsob hašení koksu 

 
průmyslovou vodou odpadní vodou 

 
 [𝑘𝑔 · 𝑡−1] [𝑘𝑔 · 𝑡−1]  

dehtové podíly 0,100 0,100 

kysličník uhelnatý 0,007 0,007 

kysličník siřičitý 0,015 0,015 

sirovodík 0,030 0,077 

fenol - 0,158 

čpavek - 0,114 

kyanovodík - 0,010 

naftalen - 0,028 

chlor - 0,028 

Tab. 2.4 Srovnání plynných exhalací při hašení průmyslovou X odpadní vodou 

2.4 Způsoby snížení emisí při hašení koksu 

 Prvním způsobem je sníţení plynných emisí, které jsou především závislé na kvalitě 

pouţité vody. Dalším způsobem je sniţování tuhých emisí, tedy prachových částic. Stručnější 

popis především u sniţování tuhých částic je charakterizován v dalších podkapitolách. 
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2.4.1 Možnosti snížení plynných emisí 

 Omezení plynných emisí je úzce spjato se stupněm čištění odpadní vody. Jednou  

z variant je pouţití benzen-louhové metody, která vznikla v Polsku. Tato metoda spočívá  

v čištění odpadní vody pomocí extrakčního oddehtování, odfenolování a odolejování. 

Odpadní vody z koksoven v Polsku se v 91 % čistí touto metodou. Nejvíce nebezpečnou 

vzniklou látkou při hašení koksu je Fenol, a proto se kvalita čištění odpadních vod posuzuje 

hlavně podle odfenolování.  V Polsku je zachyceno 95 aţ 97 % fenolů volných (prchavých)  

a 25 aţ 40 % fenolů neprchavých (pevných), přičemţ jsou sníţeny i hodnoty jiných nečistot 

[1]. 

 Jelikoţ je kladen stále větší důraz na kvalitu vod a čistotu ovzduší, následuje  

po odfenelování další proces, při kterém je odpadní voda biochemicky čištěna. Samotné 

biochemické čištění musí dokázat biodegradaci především fenolů. Procentuální sníţení fenolů  

a dalších prvků v těchto zařízeních je zobrazeno v Tab. 2.5 [1]. 

fenolů celkem 60 aţ 90 % 

fenolů volných aţ 100 % 

kyanidů asi 60% 

sirnatanů 60 aţ 80 % 

Tab. 2.5 Sníţení nečistot při biochemickém čištění [1] 

 

2.4.2 Možnosti snížení tuhých emisí 

  Moţné způsoby sníţení tuhých emisí z hasících věţí koksoven mohou být 

následující[1]: 

a) umístění odporu do odtahové části komínu hasící věţe 

b) sprchováním výparů v odtahové části komínu hasící věţe 

c) změna průřezu plochy v odtahové části komínu hasící věţe 

d) změnou směru proudění výparů 

e) kombinací všech způsobů a speciálních řešení 

 

a) Umístění odporu do odtahové části komínu hasící věže 

V minulosti bylo provedeno hodně pokusů umístění odporů do odtahového komínu, 

a to mnoho firmami (např. Garson, Steels Appliedd Research, Rornge of Steel Division of 
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Ford Motor Co). Tyto firmy a mnohé další zkoušely především na bázi pokusů různé typy 

odporů pouţívaných v hasících věţích, aby zachytili co nejvíce prachových částic v odporech  

při zachování tahových poměrů. Především byly pouţity deskové odlučovače, které byly 

odzkoušeny pod různým úhlem naklonění, s odlišnými rozměry, s dvouřadým uspořádáním 

lamel atd. [1]. 

 Steels Applied Research prováděla jako první v USA pokusy s deskovými 

odlučovači. Při měření byly instalovány desky o rozměrech 12,7 x 76 mm. Bylo vyzkoušeno 

více variant uspořádání deskových odlučovačů: 

 jednořadé a dvouřadé uspořádání do tvaru V, s náklonem desek od vodorovné roviny  

o 70° 

 jednořadé a dvouřadé uspořádání do tvaru V, s náklonem desek od vodorovné roviny  

o 45° 

Při samotném měření mělo dvouřadé uspořádání lamel velký aerodynamický odpor, 

coţ nepříznivě působilo na tahové podmínky v hasící věţi, a proto se od dvouřadého 

uspořádání upustilo. Jednořadé odlučovače zajistily dobré tahové podmínky při zachycení  

60 % úletů prachu u sklonu lamel o 70° a zachycení 85 % úletů prachu u sklonu lamel 45°. 

Další měření bylo zaměřeno na jednořadé uspořádání desek pod sklonem 45°, kde byly 

dosaţeny nejlepší výsledky (85 aţ 90 % sníţení úletu) s rozměrem desek 19 x 152 mm  

s kolmou roztečí 38 - 51 mm  [1]. 

V Kaiser Steel Corp byly pouţity desky do klasických hasících věţí a to ve dvou 

řadách v uspořádání V. Byly pouţity desky o rozměrech 12,7 x 100 mm a natočeny pod 

úhlem  60° od vodorovné roviny. Desky byly v provozu bez nutnosti údrţby a zachytily  

92,5 % celkových prachových emisí [1]. 

Firmě fy Nathans GmbH se osvědčilo pouţití plastických ţaluzií. Ţaluzie jsou 

umístěny v horní části odtahového komínu a jsou uloţeny na nosné dřevěné konstrukci. 

Prachové emise jsou zachytávány v plastikových lamelách ve tvaru ţaluzií, které jsou 

umístěny na nosných rámech coţ je patrné z Obr. 2.5. Pro tento způsob musí být výška hasící 

věţe alespoň 30 m, aby byly zachovány tahové poměry v komíně hasící věţe. Plastické 

lamely 2 jsou oplachovány skrápěcím potrubím 1 po kaţdém čtvrtém aţ osmém hašení.  

Při pouţití tohoto uspořádání lamel firma zaručuje sníţení prachového úletu z počátečních 

250 𝑔 · 𝑡−1 koksu na 50 𝑔 · 𝑡−1 koksu a méně [1]. 

Další moţné typy pouţívaných odporů v hasících věţí jsou znázorněny na Obr. 2.6. 
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  1)  plastické lamely, 2)  skrápěcí potrubí 

Obr. 2.5 Zobrazení uloţení lamel v ústí odtahového komínu hasící věţe [1] 

  

  

a) horizontální překrývané   e) zkříţené ţaluzie 

b) horizontální schodové   f) šípové ţaluzie 

c) jednotlivé ţaluzie    g) velké kusy koksu uloţené na drátěném sítu 

d) protiţaluzie     h) síto z drátů o klínovém průřezu 
 

Obr. 2.6 Zobrazení moţných pouţití odporů v hasící věţi [1] 
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b) Sprchováním výparů v odtahové části komínu hasící věže 

Tento způsob redukce plynných emisí je zaloţen na řešení odtahového komínu hasící 

věţe jako pračky, která sprchováním a vytvářením vodních blan tzv. pere procházející výpary  

a očisťuje je od koksového prachu [1]. 

  Zařízení pro sprchování výparů, kdy je proud vody nasměrován přímo do proudění 

výparů je zobrazeno na Obr. 2.7. Na obou stranách hasící věţe jsou ve stěnách odtahového 

komínu 6 rozmístěny trysky 5, které jsou nakloněny tak, ţe proud vody z protějších trysek 

svírá úhel přibliţně 90°. Čištění, seřízení nebo výměna trysek lze provést nezávisle na chodu 

hasící věţe. Při dojetí ţhavého koksu pod hasící věţ začne současně skrápění koksu  

a sprchování výparů tryskami. Tyto přídavné trysky sníţí úlet prachových emisí o 85 %  

a sníţení oxidu siřičitého o dvojnásobek [1]. 

 

1) potrubí průmyslové vody   2) nádrţ 

3) čerpadlo     4) potrubní rozvod 

5) trysky     6) stěna odtahového komínu hasící věţe 

7) zuţující se část hasící věţe 

Obr. 2.7 Tryskové sprchování výparů pro sníţení emisí z hasící věţe [1] 
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 Další metoda hašení plynných výparů spočívá v tom, ţe při prvních 20 𝑠 hašení vniká 

nejvíce prachových emisí, a proto probíhá skrápění plynných výparů výhradně po tuto dobu. 

Dle zkušeností bývají trysky instalovány v horní třetině hasící věţe coţ je patrné z Obr. 2.8. 

Toto řadové sprchování lze umístit na věţ, která je jiţ v činnosti, a dojde k poklesu emisí 

prachu asi o 1/3 [1]. 

 

        Obr.2.8                            Obr. 2.9 
 

Obr. 2.8  Řádové sprchování výparů v hasící věţi [1] 

Obr. 2.9  Hasící věţ řešena s rozšiřujícím se odtahovým komínem [1] 
 

c) Změna průřezu plochy v odtahovém komínu hasící věže 

Mnoţství unášeného koksového prachu a vodních kapek je závislé zejména na rychlosti 

výparů v odtahové části komínu hasící věţe. Hodnoty rychlostí proudění výparů ovlivňují 

velikost unášených částic. Jestliţe zajistíme pokles výstupní rychlosti na hodnotu           

3 𝑎ž 4 𝑚 ·  𝑠−1, pak bude počet velkých prachových částic minimální. Další sníţení rychlosti 

pod tuto hodnotu se na velikosti unášených částic skoro neprojeví. 

 Teplota výparů ovlivňuje vznosnou rychlost jednotlivých částic, tedy čím větší je 

teplota, tím větší je vznosná rychlost u libovolné velikosti zrn. Omezení prachových úletů 

změnou výstupní rychlosti lze získat pouţitím hasící věţe s malou výstupní  rychlostí výparů 

nebo pouţitím hasící věţe z rozšiřujícím odtahovým komínem, který je zobrazen na Obr. 2.9. 
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1) zaváţecí okov 2) zásobník ţhavého 

         koksu 

3) podavač  4) skrápěcí zařízení 

5) zásobník částečně  6)  hasící komora 

    uhašeného koksu     

7) podavač koksu 8) komín 

 

d) Změnou směru proudění výparů 

Změny směru proudění výparů se docílí přidáním tzv. vedlejšího odtahového komínu. 

Odtahový komín řešený ve tvaru písmene „S“ se zařízením pro sprchování výparů je zobrazen 

na Obr. 2.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.10 Schéma hasící věţe s řešením odtahového komínu ve tvaru „S“ 
 

e) Kombinací všech způsobů a speciálních řešení 

Kombinací některých výše uvedených typů lze dosáhnout slušných výsledků pro sníţení 

emisí prachu z hasících věţí. Zařízení pro kontinuální hašení koksu je zobrazeno na Obr. 2.11. 

U tohoto způsobu jsou nečistoty zachycovány ve speciálních zařízeních ještě před tím, neţ 

výpary opustí komín hasící věţe. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.11 Schéma zařízení pro kontinuální hašení koksu [1] 

1) hasící komora 

2) rozváděcí lopatky 

3) sprchovací zařízení 

4) sběrná nádrţ 

5) odvod znečištěné vody 
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3 Stanovení hmotnostních průtoků  

 Dle vzorového příkladu v literatuře [1] byly provedeny výpočty parovzduchové směsi 

na základě zadaných hodnot firmy Hutní projekt. Tyto výsledky budou následně pouţity jako 

okrajové podmínky pro modelování v programu ANSYS Fluent, kdy parovzduchová směs je 

tvořena párou a přisávaným vzduchem. Pro stanovením hmotnostních průtoků páry  

a vzduchu, bylo nutné nejprve vypočíst mnoţství páry a přisávaného vzduchu vzniklé při 

hašení koksu. 

3.1 Výpočet množství páry při hašení koksu 

Zadané hodnoty a popis jednotlivých veličin: 

𝑖𝑝
,,
  entalpie syté vodní páry  𝑖𝑝

,, = 2 675 780 [ 𝐽 · 𝑘𝑔−1] 

𝑡𝑣   teplota hasící vody   𝑡𝑣 = 30 [°𝐶] 

𝑡𝑘1  teplota ţhavé koksu   𝑡𝑘1 = 1000 [°𝐶] 

𝑡𝑘2  teplota uhašeného koksu  𝑡𝑘2 = 80 [°𝐶] 

𝑐𝑘1  měrné teplo ţhavého koksu   𝑐𝑘1 = 1490,5 [ 𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1] 

𝑐𝑘2  měrné teplo uhašeného koksu  𝑐𝑘2 = 837,36 [ 𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1] 

𝑐𝑣   měrné teplo vody    𝑐𝑣 = 4186,8 [ 𝐽 · 𝑘𝑔−1 · 𝐾−1] 

𝑡0𝑣  teplota vody odtékající do jímky 𝑡0𝑣 = 80 [°𝐶] 

𝑀𝑘  mnoţství suchého koksu  𝑀𝑘 = 12000 [𝑘𝑔] 

𝛽          obsah vody v uhašeném koksu 𝛽 = 5,5 [°𝐶] 

𝛼    (𝑀𝑣0/𝑀𝑘)    𝛼 = 0,9 [1]  

𝜌𝑣   hustota vody    𝜌𝑣 = 1000 [𝑘𝑔 · 𝑚−3] 

𝑀𝑣0   mnoţství vody odtékající do jímky          [𝑘𝑔] 

 𝑉𝑣  celkový objem hasící vody           [𝑚3]   

 

Skutečné mnoţství vody  k hašení koksu [1]: 

  𝑀𝑣 =
𝑀𝑘

𝑖𝑝
,, −𝑐𝑣·𝑡𝑣

·  𝑐𝑘1 · 𝑡𝑘1 − 𝑐𝑘2 · 𝑡𝑘2 + 𝛽 ·  𝑖𝑝
,, − 𝑐𝑣 · 𝑡𝑘2 + 𝛼 ·  𝑖𝑝

,, − 𝑐𝑣 · 𝑡0𝑣               ( 3.1 ) 

𝑀𝑣 =
12000

2675780 − 4186,8 · 30
· [1490,5 · 1000 − 837,36 · 80 + 0,055 · 

                                                      2675780 − 4186,8 · 80 + 0,9 · 

                                                    (2675780 − 4186,8 · 80)] 

𝑀𝑣 = 17 217,7 [𝑘𝑔] 
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Celkový objem hasí vody [1]: 

𝑉𝑣 =
𝑀𝑣

𝜌𝑣
=

17217,7

1000
= 17,22 [𝑚3]                   ( 3.2 ) 

Mnoţství páry [1]: 

𝑀𝑝 = 𝑀𝑣 − 𝑀𝑣0 − 𝛽 · 𝑀𝑘 = 𝑀𝑣 − 𝑀𝑘 · (𝛼 + 𝛽)                ( 3.3 ) 

𝑀𝑝 = 17217,7 − 12000 · (0,9 + 0,055) 

𝑴𝒑 = 𝟓𝟕𝟓𝟕, 𝟔𝟖 [𝒌𝒈] 

3.2 Výpočet množství přisávaného vzduchu při hašení koksu 

 Mnoţství přisávaného vzduchu je závislé na výstupní teplotě parovzduchové směsi. 

Na základě výstupní teploty jsou definovány koeficienty, viz Tab. 3.1, které jsou následně 

pouţity k výpočtu mnoţství přisávaného vzduchu. Mnoţství vypočteného přisávaného 

vzduchu pro jednotlivé zvolené výstupní teploty směsi  je znázorněno v Tab. 3.2. 

  

Tab. 3.1 Tabulka součinitelů pro určení teploty výparů 
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příklad výpočtu mnoţství přisávaného vzduchu pro teplotu 𝑡 = 60 [°𝐶] : 

𝑀𝑣𝑧 = 𝑏 · 𝑀𝑝                   ( 3.4 ) 

𝑀𝑣𝑧 = 5,94 · 5757,68 = 34200 [𝑘𝑔] 

𝑴𝒗𝒛 = 𝟑𝟒𝟐𝟎𝟎 [𝒌𝒈] 
 

kde: 

 𝑀𝑝   mnoţství páry vzniklé při hašení koksu [𝑘𝑔] 

 b součinitel pro určení teploty směsi, viz Tab. 3.1 [1] 

 𝑉𝑚   mnoţství směsi v odtahovém komínu hasící věţe [𝑚3] 

tsm b Mvz 

[°C] b=Mvz/Mp [kg] 

60 5,94 34201 

70 3,4 19576 

80 1,76 10134 

90 0,7 4030 

99 0,058 334 

      Tab. 3.2  Tabulka vypočtených hodnot závislých na teplotě 

3.3 Výpočet hmotnostních průtoků páry a přisávaného vzduchu  

 Výpočet hmotnostních průtoku pro páru na vstupu hasící věţe byl proveden pro dvě 

doby skrápění ţhavého koksu. Ukázkový příklad výpočtu pro přisávaný vzduch byl proveden 

pro výstupní teplotu parovzduchové směsi 𝑇 = 60  °𝐶  a dvě doby skrápění žhavého koksu. 

Výpočty hmotnostních průtoků přisávaného vzduchu pro zbylé teploty spolu s hmotnostními 

průtoky páry jsou zobrazeny v Tab. 3.3. 

Příklad výpočtu hmotnostních průtoků páry pro dvě doby skrápění koksu [1]: 

 pro dobu hašení koksu:   𝑡1 = 90 [𝑠] 

𝑄𝑚𝑝 1 =
𝑀𝑝

𝑡1
=

5757,7

90
= 𝟔𝟑, 𝟗𝟕 [𝒌𝒈 · 𝒔−𝟏]                 ( 3.5 ) 

 pro dobu hašení koksu:   𝑡2 = 120 [𝑠] 

𝑄𝑚𝑝 2 =
𝑀𝑝

𝑡2
=

5757,7

120
= 𝟒𝟕, 𝟗𝟖 [𝒌𝒈 · 𝒔−𝟏]                ( 3.6 ) 
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Příklad výpočtu hmotnostních průtoků přisávaného vzduchu pro výstupní teplotu 

parovzduchové směsi 60°C a dvě doby skrápění koksu: 

 pro dobu hašení koksu:   𝑡1 = 90 [𝑠] 

𝑄𝑚𝑣𝑧 1 =
𝑀𝑣𝑧60

𝑡1
=

34201

90
= 𝟑𝟖𝟎 [𝒌𝒈 · 𝒔−𝟏]                ( 3.7 ) 

 pro dobu hašení koksu:   𝑡2 = 120 [𝑠] 

𝑄𝑚𝑠𝑝 2 =
𝑀𝑣𝑧60

𝑡2
=

34201

120
= 𝟐𝟖𝟓 [𝒌𝒈 · 𝒔−𝟏]               ( 3.8 ) 

 
pára přisávaný vzduch 

tsm Qmp1   (90s) Qmp2  (120s) Qmvz1   (90s) Qmvz2  (120s) 

[°C] [kg/s] [kg/s] [kg/s] [kg/s] 

60 63,97 47,98 380,01 285,01 

70 63,97 47,98 217,51 163,13 

80 63,97 47,98 112,59 84,45 

90 63,97 47,98 44,78 33,59 

99 63,97 47,98 3,71 2,78 

pozn.    (90s),(120s) značí dobu skrápění ţhavého koksu 

Tab. 3.3  Tabulka vypočtených hmotnostních průtoků páry a přisávaného vzduchu 
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4 Charakteristika matematického modelování 

 V poslední době se z rozvojem počítačové techniky začíná stále častěji v praxi 

vyuţívat matematické modelování při návrhu a konstrukci hydraulických zařízení. Výsledky 

numerických simulací je vhodné porovnávat s experimentálním měřením. 

 Úkolem numerických metod pro řešení bilančních rovnic proudění v integrálním 

(diferenciálním) tvaru je hledat diskrétní řešení. Mezi základní vlastnosti numerických metod 

patří [5]: 

 míra přesnosti diskretizační chyby a residuálu 

 míra stability 

4.1 Popis metody konečných objemů 

 Metoda konečných objemů je nástroj řešení definovaného matematického modelu 

numerickou metodou. Princip metody konečných objemů lze definovat takto [5]: 

 dělení oblasti na diskrétní objemy uţitím obecné křivočaré sítě 

 bilancování neznámých veličin v individuálních konečných objemech  

a diskretizace 

 numerické řešení diskretizovaných rovnic v obecném tvaru 

 Pouţitím metody konečných objemů lze řešit integrální (diferenciální parciální) 

rovnice, jenţ popisují proudění stlačitelných a nestlačitelných tekutin. Diskrétní konečné 

objemy se definují uţitím non-staggered schématu, za předpokladu, ţe všechny proměnné 

jsou definovány ve středech konečných objemů.  

 Integrace diferenciálních rovnic bude aplikována v kartézském souřadném systému 

pro jednu nezávislou proměnou, coţ zajistí zjednodušení výpočtových rovnic. Toto si lze 

představit jakou proudění v trojrozměrném prostoru, kde všechny proměnné a jejich derivace 

ve směru y a z jsou nulové. Proudění je navíc stacionární (nezávislé na čase) [5]. 
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Rovnici kontinuity lze definovat takto: 

𝜕

𝜕𝑥
 𝑢 = 0                            ( 4.1 ) 

Rovnice zachování hybnosti: 

𝜕

𝜕𝑥
 𝑢𝑢 = −

1

𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑥
 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑥
                     ( 4.2 ) 

 Integrací rovnice kontinuity a rovnice zachování hybnosti přes konečné objemy  

(v geometrii na Obr. 4.1 značí velká písmena středy konečných objemů a malá písmena 

hranice mezi konečnými objemy) se převedou výchozí diferenciální rovnice na objemový 

integrál a následnou diskretizací na výsledný algebraický tvar následným způsobem:  

 
𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑣
𝑑𝑉 =  

𝜕𝑢

𝜕𝑥𝑣
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧 =  𝑢𝑑𝐴

𝐴
= (𝑢𝐴)𝑒 − (𝑢𝐴)𝑤                  ( 4.3 ) 

Integrací rovnice kontinuity získáme: 

(𝑢𝐴)𝑒 − (𝑢𝐴)𝑤 = 0                      ( 4.4 ) 

Fyzikálně výrazy na levé straně lze označit jako rozdíl objemových průtoků: 

𝑄𝑒 − 𝑄𝑤 = 0                     ( 4.5 ) 

 

Obr. 4.1 Souřadnicové schéma [5] 
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Neznámou veličinu, tj. rychlost můţeme v prostoru vyjádřit rovnicí: 

𝑢𝑝  (𝑖 𝐴𝑖 − 𝑆𝑝 ) =  𝐴𝑖𝑢𝑖𝑖                   ( 4.6 ) 

kde: 

 součet se provede přes sousední buňky i=N, S, E, W, F, B 

 𝐴𝑖  jsou koeficienty obsahující příspěvky od konvektivních, difuzních a zdrojových 

členů 

 

4.2 Aplikace metody konečných objemů v numerických programech 

 Při pohybu tekutin můţe nastat řešení nejrůznějších problémů, které jsou dány 

fyzikálním modelem: 

 laminární a turbulentní proudění v jednoduchých i sloţitých geometriích 

 stlačitelné a nestlačitelné proudění 

 stacionární, nestacionární a přechodové proudění 

 přenos tepla, přirozená a smíšená konvekce, radiace 

 přenos chemické příměsi včetně chemických reakcí 

 vícefázové proudění, proudění s volnou hladinou, proudění s pevnými částicemi, 

bublinami, resp. kapkami 

 hoření a chemické reakce 

 proudění porézním prostředím, atd. 

 

Pro numerické řešení proudění slouţí výpočtové programy zaloţené na metodě 

konečných objemů: 

 Ansys Fluent 

 Anysys - FLotran 

 Star - 3D 

 CFX 

 Flow 3D 

 Rampant 

 Fluidyn - Panache 
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 Na VŠB - Technické univerzitě Ostrava se pro komplexní řešení proudění vyuţívá 

program ANSYS Fluent. Před řešením proudění ve výše uvedených komerčních systémech 

musí být vytvořena geometrie 2D/3D modelu s následným vytvořením výpočetní sítě. Pro 

samotnou tvorbu geometrie slouţí programy jako DesingModeler, Gambit, Tgrid, Ansa  

a další. Geometrii lze taky vytvořit v tzv. CAD - programech (Catia, Inventor, Pro Engineer, 

SolidWorks, Solid Edge) a následně vyexportovat do programů Gambit, DesingModeler atd.. 
  

 Dalším krokem je vytvoření výpočetní sítě, u které je důleţité výhodně zvolit tvary, 

počet a hustotu výpočtových buněk. Uţivatel musí zohlednit celkovou geometrii a v místech 

výrazné změny gradientu rychlosti proudových veličin (překáţky, zúţení, rozšíření) vhodně 

zvolit různou hustotu výpočetní sítě. Výsledný počet buněk musí být vhodně zvolen  

k charakteru výpočetní geometrie, jelikoţ s přibývajícím počtem buněk narůstá výpočetní čas 

numerické simulace. Z výše uvedeného vyplývá, ţe aplikace sítě na řešenou geometrii je 

náročná a uţivatel musí zohlednit zkušenosti z proudění tekutin a výpočtových programů. 

 Rozšířeným programem pro numerické řešení a následné vyhodnocení výsledků je 

ANSYS Fluent. Po načtení geometrie s výpočetní sítí je nutné nastavit výpočtový 

matematický model proudění, jednotlivé okrajové a počáteční podmínky, vlastnosti řešiče 

(relaxační parametry, diskretizační schémata, atd.). Následně se provede inicializace řešení, 

nastaví počet iterací a spustí numerický výpočet. V závěrečné fázi vygenerujeme jednotlivé 

entity ve výpočetní síti (body, hrany, plochy) a vyhodnotíme počítané veličiny (tlak, rychlost, 

hmotnostní zlomek, hustota, teplota, atd.). Vyhodnocení výsledků je obtíţné obzvláště  

u třírozměrných úloh, a proto je vhodné znát alespoň orientační hodnoty počítaných veličin, 

ideálním řešením je srovnání výsledků výpočtu s experimentem [5,6]. 

4.3 Matematický model přenosu tepla v tekutinách 

 Teplo, jakoţto forma energie, můţe být přenášeno 3 základními způsoby [7]: 

 kondukcí - vedením 

 konvekcí - prouděním 

 radiací - sáláním 

  

Vedení tepla (kondukce) je způsob šíření tepla v pevných tělesech, které vzniká  

v důsledku pohybu strukturních částí hmoty (molekul). V tekutinách lze s kondukcí tepla 
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uvaţovat pouze tehdy, jestliţe je vliv pohybu tekutiny na přenos tepla zanedbatelný. V dalších 

případech se na přenosu tepla podílí konvekce nebo dokonce konvekce s radiací.  

Sdílení tepla prouděním (konvekcí) probíhá na rozdíl od kondukce v kapalinách, při 

pohybu tekutiny v blízkosti nebo podél stěny, jiţ teplo prochází. Při výpočtu proudění  

s přenosem tepla konvekcí je třeba do výsledného matematického modelu zahrnout rovnici 

energie [7].  

 Matematický model proudění s přenosem tepla v tekutinách je tvořen rovnicí 

kontinuity, Navier - Stokesovými rovnicemi a rovnicí energie. Jestliţe uvaţujeme turbulentní 

proudění, lze rovnici energie definovat takto [7]: 

𝜕

𝜕𝑡
 𝜕𝜌𝐸  +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 𝜌𝑢 𝑗𝐸  =

𝜕𝑝 

𝜕𝑡
+ 𝜌𝑢 𝑗𝑓𝑗 +

𝜕(𝜏𝑗𝐼 𝑢 𝑗 )

𝜕𝑥𝐼
+

𝜕

𝜕𝑥𝑗
 𝜆𝑒𝑓𝑓

𝜕𝑇 

𝜕𝑥𝑗
               ( 4.7 ) 

kde: 𝐸 = 𝑈 +
1

2
𝑢 𝑗

2  je                   ( 4.8 ) 

 E - celková energie (součet vnitřní a kinetické energie) 

 λeff = λ + λt                     ( 4.9 ) 

 λ - součinitel molekulové teplotní vodivosti   [𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1] 

 λt  - součinitel turbulentní teplotní vodivost  [𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1] 

Jestliţe zavedeme pojem entalpie vztahem: 

  = 𝑈 +
𝑝 

𝜌
                  ( 4.10 ) 

pak: 𝐸 =  −
𝑝 

𝜌
+

1

2
𝑢 𝑗

2                  ( 4.11 ) 

      Pro ideální plyn je entalpie   definována jako: 

  =  𝑐𝑝
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
𝑑𝑇                   [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]                ( 4.12 ) 

Pro nestlačitelné plyny a kapaliny je entalpie   definována jako: 

  =  𝑐𝑝
𝑇

𝑇𝑟𝑒𝑓
𝑑𝑇 +

𝑝 

𝜌
                   [𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1]              ( 4.13 ) 
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4.4 Definování matematického modelu proudění plynné směsi v hasící 

 věži  koksárenské baterie 

 Výsledný matematický model proudění plynné směsi s přenosem tepla zahrnuje 

rovnici kontinuity, Navier - Stokesovy rovnice, rovnici energie a rovnici pro hmotnostní 

zlomky. Kdy parovzduchová směs je charakterizována jako směs páry a vzduchu s přestupem 

tepla. 

 Proces je charakterizován jako ustálené hašení koksu o konstantních průtocích 

přisávaného vzduchu a páry, kdy není uvaţován dynamický průběh hašení v čase. Toto 

zjednodušení neumoţní vyhodnocení výsledků v různých časových intervalech, ale pro 

grafické znázornění průběhů teplot, tlaků a rychlostí je dostačující, přičemţ musí být brán 

zřetel na to, ţe průběh hašení koksu je brán jako ustálený děj.  

 Proudění parovzduchové směsi v hasící věži je spojeno s řešením problému 

definovaném jako: 

 turbulentní proudění 

 dvourozměrné a trojrozměrné proudění  

 časově ustálené spojité proudění 

 stlačitelné proudění  

 neizotermní proudění (s přestupem tepla) 

 proudění směsi: vzduch - pára 

 V první fázi byl vytvořen 2D model hasící věţe včetně lamel na výstupu pro tři různé 

naklonění lamel (30⁰,45⁰,60⁰) a jednotlivé výstupní teploty (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) 

parovzduchové směsi. V druhé fázi, byla 2D hasící věž modelována s přídavnými odpory 

proti proudění ve výšce 10m a 15m pro sklon lamel 45⁰ a jednotlivé výstupní teploty (80⁰C, 

90⁰C, 99⁰C). V třetí fázi, byla  hasící věž modelována jako 3D matematický model pro sklon 

lamel 45⁰ a jednotlivé výstupní teploty (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C).  Všechny výše uvedené varianty 

jsou provedeny pro dvě doby skrápění ţhavého koksu t1=90[s] a t2 =120[s], kterým náleţí 

jednotlivé hmotnostní průtoky páry 𝑄𝑚𝑠𝑝 1 = 63,97  𝑘𝑔 · 𝑠−1  a 𝑄𝑚𝑠𝑝 2 = 47,98  

[𝑘𝑔 · 𝑠−1]. Tyto hmotnostní průtoky páry byly použity do vstupní okrajové podmínky pro 

páru  pro všechny varianty řešení 2D a 3D modelu hasící věže. Dále v závislosti na teplotě 

byly definovány hmotnostní průtoky přisávaného vzduchu dle Tab. 3.3. Jednotlivé řešené 

varianty pro 2D model hasící věže jsou zobrazeny ve schématu 4.1 a 4.2. Řešené varianty 3D 
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modelu hasící věže jsou znázorněny ve schématech 4.3 a 4.4 včetně uvažování prachových 

částic. 

 

Schéma 4.1  Zobrazení 18-ti variant řešených numerickou simulací pro 2D model hasící věže 

2D hasící 
věž

doba zkrápění

90 s

lamely pod 
sklonem 30°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C

lamely pod 
sklonem 45°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C

lamely pod 
sklonem 60°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C

doba zkrápění

120 s

lamely pod 
sklonem 30°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C

lamely pod 
sklonem 45°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C

lamely pod 
sklonem 60°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C
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2D hasící věž 

s odpory proti 
proudění

odpory ve 
výšce 10 m

doba hašení

90 s

lamely pod 
sklonem 45°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C

doba hašení

120 s

lamely pod 
sklonem 45°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C

odpory ve 
výšce 15 m

doba hašení 
90 s

lamely pod 
sklonem 45°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C

doba hašení 
120 s

lamely pod 
sklonem 45°

výstupní 
teplota 80°C

výstupní 
teplota 90°C

výstupní 
teplota 99°C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 4.2 Zobrazení 12-ti variant řešených numerickou simulací pro 2D model hasící věže 

         s přídavnými odpory proti proudění 
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Schéma 4.3 Zobrazení 6-ti variant řešených numerickou simulací pro 3D model hasící věže 

 

Schéma 4.4 Zobrazení 6-ti variant řešených numerickou simulací pro 3D model hasící věže 

         rozšířen o prachové částice  

3D hasící věž

doba hašení

90 s

lamely pod 
sklonem 45°

výstupní 

teplota 80°C

výstupní 

teplota 90°C

výstupní 

teplota 99°C

doba hašení

120 s

lamely pod 
sklonem 45°

výstupní

teplota 80°C

výstupní 

teplota 90°C

výstupní 

teplota 99°C

3D hasící věž

s částicemi

doba hašení

90 s

množství částic 
25 g/tunu koksu

výstupní 

teplota 80°C

výstupní 

teplota 90°C

výstupní 

teplota 99°C

doba hašení

120 s

množství částic 
50 g/tunu

výstupní

teplota 80°C

výstupní 

teplota 90°C

výstupní 

teplota 99°C
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5 Tvorba geometrie a výpočetní sítě modelu hasící věže 

 Dle zadaných podkladů firmy Hutní projekt byl vytvořen model hasící věţe 

koksárenské baterie koksovny Svoboda. Náčrt hasící věţe s hlavními rozměry včetně lamel 

pod sklonem 45° je znázorněn na Obr. 5.1. Všechny řešené varianty sklonu lamel jsou 

zobrazeny na Obr. 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Obr. 5.1                Obr. 5.2 

Obr. 5.1  Náčrt hasící věţe koksovny Svoboda  

Obr. 5.2  Řešené varianty sklonu lamel: a) 30°, b) 45°, c) 60° 
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5.1 Postup přípravy geometrie a výpočetní sítě hasící věže 

 Pro vytvoření modelu hasící věţe bylo vyuţito  programového prostředí ANSYS 

Workbench 13.0, který slouţí k tvorbě geometrie (2D/3D) a tvorbě výpočetní sítě  

prostřednictvím podprogramů DesingModeler a Ansys Meshing. Vytvořená geometrie  

s výpočetní sítí se následně vyexportuje do programu ANSYS Fluent 13.0, který slouţí  

k následné numerické simulaci a vyhodnocení výsledků matematického modelu. 

5.2 Tvorba geometrie hasící věže v programu DesingModeler 

 Vytvoření 2D geometrie hasící věţe bylo provedeno v programu DesingModeler. 

Hasící věţ byla sestavena s jednotlivých výkresů coţ je zobrazeno na Obr. 5.3, z kterých jsou 

následně vytvořeny plochy tvořící výsledný 2D model hasící věţe.  

 

Obr. 5.3  Nákres 2D geometrie hasící věţe 

 Upravený 2D model hasící věţe o přídavné odpory proti proudění byl vytvořen 

obdobným způsobem. Stávajícímu modelu byly přikresleny pomocné plochy ve tvaru 

obdélníků, opět tvořeny z jednotlivých výkresů. Následně jsou z výkresů vytvořeny plochy 

viz Obr. 5.4, z kterých se vyberou určité hrany (přepáţky) v programu AnsysMesching. Detail 

zobrazující rozmístění přepáţek v 2D hasící věţi je zobrazen na Obr. 5.5.  
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 K vytvoření 3D geometrie hasící věţe bylo vyuţito 2D geometrie, která byla následně 

vysunuta do prostoru, viz Obr. 5.6. Všechny vytvořené objemy byly sjednoceny do jednoho 

partu, tudíţ výsledná geometrie hasící věţe tvoří jeden celek, coţ je důleţité pro následnou 

aplikaci výpočetní sítě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4  Výsledná geometrie hasící věţe s přídavnými odpory vytvořená z jednotlivých ploch 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.5   Rozmístění přepáţek umístěných v 2D hasící věţi s přídavnými odpory 
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Obr. 5.6  Postup tvorby 3D geometrie hasící věţe  

5.3 Tvorba výpočetní sítě pro jednotlivé geometrie hasící věže 

 Pro tvorbu 2D a 3D výpočetní sítě bylo vyuţito prostředí programu AnsysMesching.  

 Pro síťování řešené 2D oblasti byla vybrána Automatická metoda, kde byly vybrány 

všechny plochy. V této metodě je jiţ defaultně nastaven tvar výpočtových buněk na 

čtyřstěnné prvky. Zhuštění výpočetní sítě v oblasti lamel bylo docíleno příkazem Refinement 

(zkvalitnění sítě), kde v poloţce geometry byly vybrány  plochy v okolí lamel viz Obr. 5.7. 

Bylo provedeno nastavení všech potřebných parametrů a spuštěno generování sítě. Z obrázku 

5.8 je patrné zhuštění sítě v oblasti lamel. Výsledná síť je tedy tvořena  čtyřstěnnými prvky  

o celkovém počtu 41014 , jejichţ velikost v celé části modelu se blíţí hodnotě 0,1m  

s výjimkou oblasti lamel, kde bylo nastaveno zhuštění. V posledním kroku byly vytvořeny 

okrajové podmínky na vybraných hranách modelu pro následnou definici v programu ANSYS 

Fluent. Okrajové podmínky jsou znázorněny na Obr. 5.9 (vstup_vzduch_1, vstup_vzduch_2, 

vstup_para, steny, lamely, výstup). Vytvořené okrajové podmínky, budou načteny spolu  

z výpočetní sítí v programu ANSYS Fluent, kde budou přesně definovány jejich parametry. 
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Obr. 5.7  Zobrazení výběru poloţky zkvalitnění sítě - Refinement 

 

 

Obr. 5.8  Zobrazení výpočetní sítě zhuštěné v okolí lamel 
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Obr. 5.9  Pojmenování okrajových podmínek 

 Výpočetní síť pro 2D geometrii s přídavnými odpory byla vytvořena obdobným 

způsobem jako předchozí varianta. Po načtení geometrie jsou proti základnímu modelu 

pouţity pomocné plochy pro vytvoření výpočetní sítě se zhuštěním v oblasti odporů. Pro 

vytvoření sítě byly zvoleny tři metody Uniform Quad/Tri Method (čtyřstěnné a třístěnné 

prvky) s různým nastavením pro jednotlivé plochy (Obr. 5.10). Výsledná síť je zhuštěná  

v oblasti odporů proti proudění a lamel (Obr. 5.11). Finální síť je sloţena s čtyřstěných  

a třístěných prvků o celkovém počtu 124412 buněk. V poslední fázi byly opět vybrány  

a pojmenovány hrany včetně odporů (Obr. 5.12) , pro následné definování okrajových 

podmínek v numerickém řešiči ANSYS Fluent. 



VŠB – TU Ostrava                                         Adamec Radek 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení                                          Diplomová práce                                                          

 

42 

 

 

Obr. 5.10  Zobrazení ploch nastavených pro jednotlivé metody (odpory ve výšce 15 m) 

 

 

Obr. 5.11  Zobrazení zhuštění sítě v oblasti lamel a odporů proti proudění 
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Obr. 5.12  Pojmenování okrajových podmínek 2D modelu s odpory 

 Vytvoření výpočetní sítě na geometrii 3D modelu bylo provedeno automatickou 

metodou (Automatic Method), kde velikost buněk byla nastavena na hodnotu 0,2 m. Bylo 

vygenerováno 116740 buněk. Zobrazení výpočetní sítě 3D modelu v řezu je znázorněno na 

Obr. 5.13. Definování okrajových podmínek bylo provedeno stejně jako v případě 2D 

výpočetního modelu se zavedením podmínky symetry, která umoţnila vytvořit jen polovinu 

3D modelu a tím byl usnadněn a urychlen následný výpočet. Po načtení 3D geometrie do 

programu ANSYS Fluent bude provedena kontrola okrajových podmínek. 
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Obr. 5.13  Zobrazení vytvořených  buněk v řezu u 3D modelu 

 Dle vypočtených hmotnostních průtoků (Tab. 3.3) byl definován turbulentní model 

proudění směsi vzduch - pára v hasící věţi koksárenské baterie. Pro výpočet je uvaţováno 

proudění s přestupem tepla, tedy neizotermní proudění.  
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6 Aplikace matematického modelu pro 2D hasící věž (bez 

odporů) 

 Aplikace matematického modelu na 2D geometrii  hasící věţe byla provedena pro 

všechny sklony lamel (30⁰,45⁰,60⁰),  pro 3 různé výstupní teploty (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) a dvě 

doby skrápění žhavého koksu (90s,120s).  

6.1 Nastavení okrajových podmínek  pro 2D hasící věž 

  Pro každou variantu výpočtu a tedy pro jednotlivé výstupní teploty je stanoveno 

odpovídající množství přisávaného vzduchu viz Tab.  6.1, který slouží k nastavení průtokové 

okrajové podmínky pro vstup_vzduch_1 a vstup_vzduch_2. Definování jednotlivých 

okrajových podmínek programem ANSYS Fluent je patrné z Obr. 6.1. Numerický výpočet byl 

proveden programem ANSYS Fluent, kde byl nastaven turbulentní výpočetní model  

K - omega standard, který je pro řešení dané problematiky nejvhodnější. 

 

Obr. 6.1  Zobrazení 2D modelu včetně zvolených okrajových podmínek 

 

 

 

 

 

 

 

1) výstup - pressure outlet 

2) lamely - wall 

3) steny - wall 

4) vstup_vzduch_1 - mass flow inlet 

5) vstup_vzduch_2 - mass flow inlet 

6) vstup_para - mass flow inlet 
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pára přisávaný vzduch 

tsm Qmp1   (90s) Qmp2  (120s) Qmvz1   (90s) Qmvz2  (120s) 

[°C] [kg/s] [kg/s] [kg/s] [kg/s] 

60 63,97 47,98 380,01 285,01 

70 63,97 47,98 217,51 163,13 

80 63,97 47,98 112,59 84,45 

90 63,97 47,98 44,78 33,59 

99 63,97 47,98 3,71 2,78 

pozn.    (90s),(120s) značí dobu skrápění ţhavého koksu 

Tab.  6.1    Hmotnostní průtoky páry a přisávaného vzduchu pro nastavení vstupních 

okrajových podmínek 

 

Nastavení jednotlivých okrajových podmínek: 

 vstup pára: 

 - hmotnostní průtok (Mass Flow Rate): 

   dle varianty (doby hašení): viz Tab.  6.1 

 - vstupní teplota (Temperature): viz Tab. 9.1 

 - hmotnostní zlomek příměsi (Species Mass Fractions): vzduch:0, pára: 1 

 vstup vzduch 1, vstup vzduch 2: 

 - hmotnostní průtok (Mass Flow Rate): viz Tab.  6.1 

 - vstupní teplota (Temperature): 10⁰C 

 - hmotnostní zlomek příměsi (Species Mass Fractions): vzduch:1, pára: 0   

 výstup (pressure outlet): 

 - přetlak (Gaugge Pressure): 0Pa 

 lamely,stěny (wall):  

            - pevná nepohybující se stěna 
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6.2 Zobrazení výsledků numerické simulace pro výstupní teploty (80⁰C, 

90⁰C, 99⁰C) a dobu skrápění  𝒕 = 𝟗𝟎[𝒔] v aplikaci na 2D model hasící 

věže 

 Numerická simulace v této kapitole je provedena pro hasící věž se sklonem 45°, pro 

dobu skrápění 90s a jednotlivé výstupní teploty směsi. Všechny řešené varianty 2D modelu 

hasící věţ jsou zobrazeny ve schématu 4.1.  

 Na Obr. 6.2 jsou zobrazeny teplotní pole parovzduchové směsi pro jednotlivé  varianty 

nastavení výstupních teplot (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) z hasící věže. Přisávaný vzduch  

o nízké teplotě 10⁰C (modrá barva) ochlazuje páru o vysoké teplotě (červená barva),  jejichţ 

hodnota je nastavena dle. Tab. 9.1.  Z Obr. 6.2 je patrné, ţe hmotnostní průtok přisávaného 

vzduchu je největší u varianty a) tudíţ se pára ochladí dříve a na výstupu se ustálí na 

průměrné hodnotě 80⁰C. Naopak u varianty c) je hmotnostní průtok přisávaného vzduchu 

nejmenší, tudíž je průměrná výstupní teplota nejvyšší 99⁰C a rozložení teplotního pole 

rovnoměrnější.  

 Na Obr. 6.3 jsou zobrazeny kontury rychlostí parovzduchové směsi pro jednotlivé 

nastavení teplot na výstupu (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) z hasící věže. Z kontur rychlostí (Obr. 6.3) pro 

variantu a) je patrné maximum rychlosti parovzduchové směsi 6 [𝑚/𝑠], oproti variantě  

b) 4 [𝑚/𝑠] a c) 3 [𝑚/𝑠]. U všech variant dochází k nárůstu rychlosti parovzduchové směsi 

přibliţně v 1/3 hasící věţe, kde dochází ke zúţeni průřezu. Na Obr. 6.4 je zobrazeno 

vektorové pole rychlostí parovzduchové směsi, kde je zřejmý nárůst výstupní rychlosti směsi 

z hasící věţe vlivem zúţeného průtočného průřezu mezi lamelami. 
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pozn.: teploty na obrázku v kelvinech [K] 

Obr. 6.2 Zobrazení teplotního pole pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C 
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pozn.: rychlosti na obrázku  [𝑚/𝑠] 

Obr. 6.3 Zobrazení kontur velikosti rychlostí pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C 
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pozn.: rychlosti na obrázku  [𝑚/𝑠] 

Obr. 6.4 Zobrazení vektorů rychlostí pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C 
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7 Aplikace matematického modelu pro 2D hasící věž  

s přídavnými odpory 

 Aplikace matematického modelu na geometrii 2D hasící věţe s přídavnými odpory 

proti proudění (ve výšce 10 a 15m) byla provedena pro sklon lamel 45⁰ a 3 různé výstupní 

teploty (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) a dvě doby skrápění žhavého koksu (90s,120s). 

7.1 Nastavení okrajových podmínek  pro 2D hasící věž s odpory 

Nastavení okrajových podmínek je stejné jako u 2D hasící věţe  

v kap. 6. Oproti základnímu modelu jsou přidány odpory, všechny okrajové podmínky včetně 

odporů proti proudění jsou zobrazeny na Obr. 7.1. 

 

Obr. 7.1  Zobrazení 2D modelu s přídavnými odpory včetně zvolených okrajových podmínek 

 

 

1) výstup - pressure outlet 

2) lamely - wall 

3) steny - wall 

4) vstup_vzduch_1 - mass flow inlet 

5) vstup_vzduch_2 - mass flow inlet 

6) vstup_para - mass flow inlet 

7) odpory - wall 
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7.2 Zobrazení výsledků numerické simulace 2D hasící věže s odpory 

umístěnými ve výšce 10 a 15m a dobu skrápění  𝒕 = 𝟗𝟎[𝒔]  

 Na Obr. 7.2 je zobrazeno teplotní pole pro hasící věţ s odpory ve výšce 10m. 

Nastavení jednotlivých variant dle výstupních teplot (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) z hasící věže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozn.: odpory umístěny ve výšce 10m, teploty na obrázku  [𝐾],  

Obr. 7.2 Zobrazení teplotního pole pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C 
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 Na Obr. 7.3 jsou zobrazeny teplotní pole pro hasící věţ s odpory ve výšce 15m. 

Nastavení jednotlivých variant dle výstupních teplot (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) z hasící věže. 

 

pozn.: odpory umístěny ve výšce 15m, teploty na obrázku  [𝐾] 

Obr. 7.3 Zobrazení teplotního pole pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C 
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  Na Obr. 7.4 je porovnání vektorového pole v oblasti odporů, pro variantu  

s nastavenou výstupní teplotu 90°C. Grafické zobrazení vektorů rychlostí v hasící věţi  

v oblasti odporů umístěných ve výšce 10m je zobrazeno na Obr. 7.4 a), Obr. 7.4 b) zobrazuje 

vektory rychlostí v hasící věţi v oblasti odporů umístěných ve výšce 15m. 

 

       a) 

 

       b) 

pozn.: rychlosti na obrázku  [𝑚/𝑠] 

Obr. 7.4 Zobrazení vektorů rychlostí v oblasti odporů  pro výstupní teplotu 90°C,  

 a) odpory umístěny ve výšce 10m 

 b) odpory umístěny ve výšce 15m 
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8 Aplikace matematického modelu pro 3D hasící věž  

 Aplikace matematického modelu na 3D geometrii  hasící věţe byla provedena pro 

sklon lamel 45⁰,  pro 3 různé výstupní teploty (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) a dvě doby skrápění 

žhavého koksu (90s,120s).  

8. 1 Nastavení okrajových podmínek pro 3D hasící věž 

Hmotnostní průtoky páry a přisávaného vzduchu  pro nastavení jednotlivých 

okrajových podmínek je uvedeno v Tab.  8.1. Nastavení ostatních okrajových podmínek je 

stejné jako u 2D hasící věţe viz kap. 6.1. Oproti základnímu modelu je přidána podmínka 

symetrie (symetry). Všechny okrajové podmínky  včetně plochy symetrie jsou zobrazeny na  

Obr. 8.1. 

 

Obr. 8.1  Nastavení okrajových podmínek u 3D modelu 

 Hmotnostní průtok - přisávaný vzduch Hmotnostní průtok - pára 

 tsm Qm1 (90s) Qm2 (120s) Qm1 (90s) Qm2 (120s) 

°C [kg/s] [kg/s] [kg/s] [kg/s] 

80 56,29 42,22 63,97 47,98 

90 22,39 16,79 63,97 47,98 

99 1,86 1,39 63,97 47,98 

pozn.:  (90s),(120s) značí dobu skrápění ţhavého koksu 

Tab.  8.1  Hmotnostní průtoky vzduchu a páry pro nastavení vstupních okrajových podmínek 
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8. 2 Zobrazení výsledků numerické simulace u 3D modelu hasící věže 

 Na Obr. 8.2 jsou zobrazeny teplotní pole parovzduchové směsi pro jednotlivé  varianty 

nastavení výstupních teplot (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) z hasící věže. Z Obr. 8.2 je patrné, ţe 

hmotnostní průtok přisávaného vzduchu je největší u varianty a) tudíţ se pára ochladí dříve  

a na výstupu se ustálí na průměrné hodnotě 80⁰C. Naopak u varianty c) je hmotnostní průtok 

přisávaného vzduchu nejmenší, tudíž je průměrná výstupní teplota nejvyšší 99⁰C a rozložení 

teplotního pole rovnoměrnější.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozn.: teploty na Obr. [K] 

Obr. 8.2  Zobrazení teplotního pole pro výstupní teploty a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C a dobu 

      hašení 90s   
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Na Obr. 8.3 jsou zobrazeny kontury rychlostí parovzduchové směsi pro jednotlivé 

varianty nastavení výstupních teplot (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) z hasící věže. Z kontur rychlostí  

(Obr. 8.3) pro variantu a) je patrné maximum rychlosti parovzduchové směsi 13,5 [𝑚/𝑠], 

oproti variantě c) 6,8 [𝑚/𝑠]. U všech variant dochází k nárůstu rychlosti parovzduchové 

směsi přibliţně v 1/3 hasící věţe, kde dochází ke zúţeni průřezu.  

pozn.: rychlosti na obrázku  [𝑚/𝑠] 

Obr. 8.3 Zobrazení kontur rychlostí pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C a dobu 

     hašení 90s 
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8. 3 Nastavení diskrétní fáze pro 3D model hasící věže 

 Matematický model 3D hasící věţe byl rozšířen o diskrétní fázi, kde výsledný 

matematický model plynné směsi s prachovými částicemi zahrnuje rovnici kontinuity,  

Navier - Stokesovy rovnice, rovnici energie a rovnici pro hmotnostní zlomky. 

 Pro nastavení diskrétní fáze (prachových částic) bylo vyuţito poznatků z měření  

v hasící věţi z rozšiřujícím komínem. Fyzikální vlastnosti koksovaného uhlí, volba měřících 

míst a postup měření dostupné v lit. [1]. Zjištěný úlet prachových částic z hasící věţe rozdělen 

do jednotlivých zrnitostních tříd je zobrazen z Tab. 8.2.  

 Naměřené hodnoty z Tab. 8.2 byly pouţity k  následnému výpočtu hmotnostních 

průtoků pro jednotlivé zrnitosti částic prachu a dvě hodnoty celkového úletu prachu  

v gramech vztaţených na 1 tunu hašeného koksu viz  Tab. 8.3. 

Zrnitost částic [mm] 

0-0,005 0,005-0,1 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 0,4-0,5 nad 0,5 0-nad 0,5 

Procentuální zastoupení úletu částic pro jednotlivé zrnitosti [%] 

5,68 100 % 13,75 3,08 32,73 6,28 12,01 100 % 

Tab. 8.2  Mnoţství úletu částic pro jednotlivé zrnitosti v %  

 
Zrnitost částic [mm] 

Množství úletu 

částic [g/t] 

0,0025 0,0525 0,15 0,25 0,35 0,45 0,55 

 Doba hašení koksu 90s 

25 0,000189 0,000882 0,000458 0,000103 0,001091 0,000209 0,000400 

50 0,000379 0,001765 0,000917 0,000205 0,002182 0,000419 0,000801 

   Doba hašení koksu 120s 

25 0,000142 0,000662 0,000344 0,000077 0,000818 0,000157 0,000300 

50 0,000284 0,001324 0,000688 0,000154 0,001637 0,000314 0,000601 

Tab. 8.3  Tabulka vypočtených hmotnostních průtoků částic [𝑘𝑔/𝑠] pro jednotlivé zrnitosti 

       částic 

 K nastavení okrajových podmínek a mnoţství úletu částic diskrétní fáze v programu 

ANSYS Fluent pro jednotlivé frakce bylo zapotřebí definovat: 

a) počet frakcí      

b) zdroj částic pro jednotlivé frakce 

c) průměr částic pro jednotlivé frakce  [𝑚]    

d) hmotnostní průtoky jednotlivých frakcí [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1]   

e) fyzikální vlastnosti částic 
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a) počet frakcí:      

- bylo provedeno nastavení 6 - ti diskrétních fází, rozdělených podle  zrnitostních tříd 

(Tab. 8.3) 

b) zdroj částic pro jednotlivé frakce: 

- částice jsou unášeny z vytvořené plochy, viz Obr. 8.4 

c) průměr částic pro jednotlivé frakce: 

- jednotlivé zrnitosti částic jsou oproti měření zprůměrovány (Tab. 8.3) a pouţity  

k nastavení diskrétní fáze v programu ANSYS Fluent 

d) hmotnostní průtoky jednotlivých frakcí [𝑘𝑔 ∙ 𝑠−1]  

- vypočtené hmotnostní průtoky jednotlivých zrnitostí částic jsou uvedeny v Tab. 8.3 

- příklad výpočtu hmotnostního průtoku pro dobu hašení 90s a jednu zrnitost částice: 

 

 zadané hodnoty:   zadáno  jednotky Si 

 zrnitost částice:   0,15 [mm] 0,00015 [m] 

 mnoţství hašeného koksu:   12 [t]  12000 [kg] 

 mnoţství úletu částice:  25 [g/t] 0,025 [kg/t] 

 úlet částice v % :   13,75 [%] 13,75 [%] 

 doba hašení koksu:   90 [s]  90 [s] 

 

 Celkový hmotnostní průtok úletu částic z hasící věţe 25 [g/t]: 

 𝑄𝑚𝑐č =
0,025 ∙12

90
= 0,00333 [𝑘𝑔/𝑠] 

 Celkový hmotnostní průtok úletu částice o zrnitosti 0,15 mm: 

𝑄𝑚č0,15 =
13,75 ∙ 𝑄𝑚𝑐č

100
=

13,75 ∙ 0,00333

100
= 𝟎, 𝟎𝟎𝟎𝟒𝟓𝟖 [𝑘𝑔/𝑠] 

e) fyzikální vlastnosti částic: 

 počáteční hybnost částic je nulová, částice jsou tedy volně unášeny proudící 

párou a přisávaným vzduchem z vytvořené plochy (Obr. 8.4) 

 pro nastavení fyzikálních vlastností prachových částic (diskrétní fáze) do 

programu ANSYS Fluent byly pouţity hodnoty pro popel z lit. [8]: 

 hustota:    𝜌 = 750 [𝑘𝑔/𝑚3] 

 měrná tepelná kapacita: cp = 750 [𝐽 ∙ 𝐾−1 ∙ 𝐾𝑔−1] 

 tepelná vodivost:  𝜆 = 0,145 [𝑊 ∙ 𝑚−1 ∙ 𝐾−1] 



VŠB – TU Ostrava                                         Adamec Radek 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení                                          Diplomová práce                                                          

 

60 

 

 

          Obr. 8.4 Zobrazení vytvořené plochy pro vstup částic 

 

 

8. 4 Zobrazení výsledků numerické simulace pro 3D model hasící věže 

rozšířený o diskrétní fázi 

 Grafické vyhodnocení trajektorií a rychlostí pohybujících se částic pro výstupní 

teplotu 99°C, mnoţství úletu částic 25 [g / tunu koksu] a tři varianty nastavení zrnitosti částic 

je zobrazeno na Obr. 8.5. 
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pozn: rychlosti na obrázku v [𝑚/𝑠] 

Obr. 8.5 Zobrazení trajektorií a rychlostí částic pro mnoţství úletu částic 25[𝑔/𝑡], výstupní 

   teplotu směsi 99°C a jednotlivé zrnitosti částic: a) 0,0025mm, b) 0,25mm, c) 0,55mm 
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9 Vyhodnocení a porovnání výsledků numerické simulace 

 Numerická simulace byla provedena pro 42 různých variant řešení viz schéma kap. 4.  

V první fázi byly dosazeny různé teploty na vstupu páry, tak aby výstupní teploty směsi 

odpovídaly zadání (80°C, 90°C, 99°C) a následně byly teploty na vstupu a výstupu zapsány 

do Tab. 9.1. V druhé fázi byly tyto teploty na vstupu páry vyuţity pro všechny nastavení 

numerického řešiče, tedy pro jednotlivé varianty 2D a 3D geometrie hasící věţe s tím, ţe se 

teploty směsi na výstupu lišily maximálně v řádu několika stupňů. Z důvodu velkého 

mnoţství počítaných variant je vyhodnocení výsledků v této kapitole provedeno pro dobu 

skrápění ţhavého koksu 90s, pro dobu 120s jsou výsledky zobrazeny v příloze. 

K omega standart  
doba skrápění 90s 

K omega standart 
doba skrápění 120s 

  nakloněni lamel 30°  nakloněni lamel 30°  

teplota - výstup 
teplota - vstup 

pára 
teplota - výstup 

teplota - vstup 
pára 

[°C] [K] [°C] [K]  [°C] [K] [°C] [K] 

80 353 129 402 80 353 125 398 

90 363 122 395 90 363 120 393 

99 372 127 400 99 372 126 399 

 nakloněni lamel 45° nakloněni lamel 45°  

teplota - výstup 
teplota - vstup 

pára  
teplota - výstup 

teplota - vstup 
pára  

[°C] [K] [°C] [K] [°C]  [K] [°C] [K] 

80 353 129 402 80 353 124 397 

90 363 122 395 90 363 120 393 

99 372 126 399 99 372 124 397 

nakloněni lamel 60°  nakloněni lamel 60°  

teplota - výstup 
teplota - vstup 

pára  
teplota - výstup 

teplota - vstup 
pára  

[°C] [K] [°C] [K] [°C] [K] [°C] [K] 

80 353 129 402 80 353 124 397 

90 363 123 396 90 363 120 393 

99 372 130 403 99 372 126 399 
 

Tab. 9.1  Teploty na vstupu a výstupu pro různý sklon lamel a dvě doby skrápění pro 2D 

      model hasící věţe 
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  V Tab. 9.2 jsou zobrazeny velikosti rychlostí a teplot na vstupu a výstupu z 2D hasící 

věţe, pro různý sklon lamel a dobu skrápění koksu 90s. 

vstup pára  vstup  vzduch výstup parovzduchové směsi 

teplota rychlost teplota rychlost teplota rychlost 

[°C] [m/s] [°C] [m/s] [°C] [m/s] 

K omega standart - nakloněni lamel 30° - doba skrápění 90s 

129 1,40 10 1,60 80 5,08 

122 1,37 10 0,64 90 3,54 

127 1,39 10 0,05 99 2,63 

K omega standart - nakloněni lamel 45° - doba skrápění 90s 

129 1,40 10 1,60 80 3,94 

122 1,37 10 0,64 90 2,73 

126 1,39 10 0,05 99 2,02 

K omega standart - nakloněni lamel 60° - doba skrápění 90s 

129 1,40 10 1,60 80 3,20 

123 1,38 10 0,63 90 2,20 

135 1,42 10 0,05 99 1,71 

Tab. 9.2  Teploty a rychlosti na vstupu a výstupu  v 2D hasící věţi 

 V Tab. 9.3 jsou zobrazeny velikosti rychlostí a teplot na vstupu a výstupu z 2D hasící 

věţe s přepáţkami ve výšce 10 a 15m, pro sklon lamel 45° a dobu skrápění koksu 90s. 

vstup pára  vstup  vzduch výstup parovzduchové směsi 

teplota rychlost teplota rychlost teplota rychlost 

[°C] [m/s] [°C] [m/s] [°C] [m/s] 

 přepážky ve výšce 10m - naklonění lamel 45°  - doba skrápění 90s  

129 1,40 10 1,60 80 4,20 

122 1,37 10 0,64 90 3,05 

126 1,39 10 0,05 99 2,21 

přepážky ve výšce 15m - naklonění lamel 45°  - doba skrápění 90s  

129 1,40 10 1,60 80 3,73 

122 1,37 10 0,64 90 2,62 

126 1,39 10 0,05 99 1,97 

Tab. 9.3  Teploty a rychlosti na vstupu a výstupu  v 2D hasící věţi s přepáţkami 

 V Tab. 9.4 jsou zobrazeny velikosti rychlostí a teplot na vstupu a výstupu z 3D hasící 

věţe pro sklon lamel 45° a dobu skrápění koksu 90s. 

K omega standart - nakloněni lamel 45° - doba skrápění 90s 

vstup pára  vstup  vzduch 
výstup parovzduchové 

směsi 

teplota rychlost teplota rychlost teplota rychlost 

[°C] [m/s] [°C] [m/s] [°C] [m/s] 

139 2,87 10 3,21 80 8,47 

122 2,75 10 1,28 90 7,42 

116 2,7 10 0,11 99 4,44 

Tab. 9.4  Teploty a rychlosti na vstupu a výstupu  v 3D hasící věţi 
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 Z Tab. 9.5 je zřejmé, ţe s větším nakloněním lamel roste tlaková ztráta pro stejnou 

výstupní teplotu. Dojde-li ke zvýšení teploty páry, hmotnostní průtok přisávaného vzduchu se 

sníţí, coţ způsobí pokles tlaku na výstupu. 

výstupní teplota rozdíl tlaků 

[°C] [Pa] 

K omega standart - nakloněni lamel 
30° - doba skrápění 90s 

80 10 

90 3 

99 3 

K omega standart - nakloněni lamel 
45° - doba skrápění 90s 

80 4 

90 1 

99 2 

K omega standart - nakloněni lamel 
60° - doba skrápění 90s 

80 3 

90 0 

99 0 

Tab. 9.5  Rozdíl tlaků na vstupu a výstupu pro 2D hasící věţ (bez přepáţek)  

  V Tab. 9.6 jsou zobrazeny hodnoty tlakových diferencí na vstupu a výstupu z 2D 

hasící věţe s přepáţkami umístěnými ve výšce 10 a 15m. 

výstupní teplota 
Přepážky ve výšce 10m Přepážky ve výšce 15m 

rozdíl tlaků rozdíl tlaků 

[°C] [Pa] [Pa] 

80 159 117 

90 68 51 

99 32 23 

Tab. 9.6  Srovnání diferencí tlaků v hasící věţi s přepáţkami ve výšce 10 a 15m pro dobu 

      skrápění 90s 

 V Tab. 9.7 jsou zobrazeny rozdíly tlaků na vstupu a výstupu z 3D hasící věţe, pro 

sklon lamel 45° a dobu skrápění koksu 90s.. 

výstupní teplota rozdíl tlaků 

[°C] [Pa] 

nakloněni lamel 45°  
doba skrápění 90s 

80 25 

90 4 

99 4 

Tab. 9.7  Totální tlaky v3D hasící věţi (bez přepáţek) pro různý sklon lamel a dobu skrápění 

      90s 
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10 Závěr 

 Diplomová práce se zabývá problematikou matematického modelování proudění směsi 

(vzduch + pára) v hasící věţi koksovny Svoboda. Model hasící věţe byl navrţen dle dodané 

výkresové dokumentace firmy Hutní Projekt. 

 V úvodní části diplomové práce byl popsán průběh hašení koksu a emise vzniklé  

při tomto procesu. Dále jsou charakterizovány jednotlivé technické úpravy v hasících věţích 

pro sníţení pracho - plynových emisí.  

 V další části bylo stanoveno průtočné mnoţství páry a vzduchu, které bylo následně 

vyuţito k matematickému modelování v programu ANSYS Fluent. Výsledné hmotnostní 

průtoky páry jsou různé pro dvě doby hašení koksu 90 a 120s. Hmotnostní průtoky 

přisávaného vzduchu jsou navíc závislé na výstupní teplotě směsi (80°C, 90°C, 99°C) z hasící 

věţe.  

 Následující kapitola popisuje řešení diferenciálních rovnic prostřednictvím metody 

konečných objemů v programu ANSYS Fluent. Pomocí rovnice kontinuity, Navier 

Stokesových rovnic a rovnice energie byl definován matematický model přenosu tepla  

v tekutinách. Dále byl popsán matematický model proudění plynné směsi s přestupem tepla 

zahrnující rovnici kontinuity, Navier Stokesovy rovnice a rovnici energie. 

  Samotné proudění parovzduchové směsi bylo řešeno pro 2D a 3D modely hasící věţe. 

Model 2D hasící věţe byl proveden pro několik variant, zahrnujících různé konstrukční 

úpravy: rozdílný sklon lamel (30°, 45°, 60°) a přepáţky umístěné ve výšce 10 a 15m. Model 

3D hasící věţe byl vytvořen pro sklon lamel 45° bez přídavných odporů proti proudění. 

Následně byla pro kaţdou variantu 2D a 3D modelu hasící věţe vytvořena výpočetní síť. 

Numerický výpočet 2D a 3D modelu hasící věţe byl proveden pro jednotlivé varianty, jejichţ 

nastavení zahrnuje dvě doby skrápění (90 a 120s) ţhavého koksu a různé hmotnostní průtoky 

přisávaného vzduchu, které jsou závislé na výstupní teplotě parovzduchové směsi (80°C, 

90°C, 99°C) z hasící věţe. Následně byl 3D model hasící věţe rozšířen o diskrétní fázi,  

kde byly nastaveny jednotlivé zrnitosti částic, jejich fyzikální vlastnosti a hmotnostní průtok 

částic z vytvořené plochy. Všechny řešené varianty 2D modelu jsou zobrazeny ve schématech 

4.1 a 4.2, řešené varianty 3D modelu včetně diskrétní fáze jsou zobrazeny ve schématech 4.3 

a 4.4. 
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 Numerický výpočet byl tedy proveden jako dvourozměrné a trojrozměrné proudění 

směsi v hasící věţi pro jednotlivé konstrukční varianty a různé nastavení vstupních 

okrajových podmínek.  

Dvojrozměrné proudění parovzduchové směsi v hasící věži bez přepážek 

 K numerickému modelování byl vybrán výpočetní model K omega standart, který je 

vhodný pro řešení turbulentního proudění směsi vzduch + pára v hasící věţi se sklonem lamel 

(30°, 45°,60°). 

 V první fázi byly dosazeny různé teploty na vstupu páry tak, aby výstupní teploty 

směsi odpovídaly zadání (80°C, 90°C, 99°C). Následně byly teploty na vstupu a výstupu 

zapsány do Tab. 9.1. Nejvyšší střední rychlosti na výstupu 5,08 [𝑚/𝑠] bylo dosaţeno  

u varianty sklonu lamel 30° a výstupní teplotě 80°C, coţ je patrné z Tab. 9.2. Tuto maximální 

hodnotu rychlosti si lze vysvětlit zmenšeným průřezem mezi lamelami, kde proudí 

parovzduchová směs (největší sklon lamel). Také tlakový spád je největší (10 [𝑃𝑎])  

u varianty sklonu lamel 30° a výstupní teplotě směsi 80°C, coţ je zobrazeno v Tab. 9.5. Tento 

nárůst tlaku je způsoben opět zmenšeným průřezem mezi lamelami, kde se změnou průtočné 

plochy narůstá tlaková ztráta.  

 V druhé fázi bylo provedeno grafické vyhodnocení výsledků numerické simulace. 

Nejprve byly zobrazeny teplotní pole parovzduchové směsi pro jednotlivé  varianty nastavení 

výstupních teplot (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) z hasící věže. Teplotní pole pro sklon lamel 45⁰ a dobu 

hašení koksu 90s je zobrazeno na Obr. 6.2. Z Obr. 6.2 je patrné, ţe hmotnostní průtok 

přisávaného vzduchu (10⁰C) je největší u varianty a), tudíţ se pára ochladí dříve a na výstupu 

se ustálí na průměrné hodnotě 80⁰C. Naopak u varianty c) je hmotnostní průtok přisávaného 

vzduchu nejmenší, tudíž je průměrná výstupní teplota směsi nejvyšší 99⁰C a rozložení 

teplotního pole je rovnoměrnější po celém modelu. Rozloţení rychlostního pole proudící 

směsi se pro jednotlivé výstupní teploty takřka nemění, coţ je patrné z Obr. 6.3. Z kontur 

rychlostí (Obr. 6.3) pro variantu a) je zřejmé vyšší maximum rychlosti parovzduchové směsi 

6 [𝑚/𝑠], oproti variantě b) 4 [𝑚/𝑠] a c) 3 [𝑚/𝑠]. U všech variant dochází k nárůstu rychlosti 

parovzduchové směsi přibliţně v 1/3 hasící věţe, kde dochází ke zúţeni průřezu. Nárůst 

rychlosti parovzduchové směsi v oblasti lamel je zřejmý z Obr. 6.4. 

 



VŠB – TU Ostrava                                         Adamec Radek 

Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení                                          Diplomová práce                                                          

 

67 

 

Dvojrozměrné proudění parovzduchové směsi v hasící věži s přepážkami 

 K numerickému modelování byl vybrán výpočetní model K omega standart,  

který je vhodný pro řešení turbulentního proudění směsi vzduch + pára v hasící věţi. 

Přepáţky (odpory proti proudění) jsou umístěny ve výšce 10 a 15m v hasící věţi se sklonem 

lamel 45⁰. Rozměry a rozloţení přepáţek v hasící věţi je zobrazeno na Obr. 5.5. 

 Nastavení a vyhodnocení teplot na vstupu a výstupu spolu s výstupní rychlostí 

parovzduchové směsi je uvedeno v Tab. 9.3. Maximální rychlost parovzduchové směsi  

na výstupu 4,2 [𝑚/𝑠] byla zjištěna u varianty naklonění lamel 30° a výstupní teplotě 

parovzduchové směsi 80°C. Maximální rychlost 4,2 [𝑚/𝑠] parovzduchové směsi na výstupu  

z hasící věţe s přepáţkami ve výšce 10m je vyšší neţ maximální výstupní rychlost 3,74 [𝑚/𝑠]  

parovzduchové směsi z 2D hasící věţe s přepáţkami umístěnými ve výšce 15m. Zvýšením 

teploty parovzduchové směsi dojde ke sníţení rychlosti parovzduchové směsi na výstupu  

z hasící věţe, coţ je zřejmé z Tab. 9.3.  

 Grafické vyhodnocení teplotního pole parovzduchové směsi pro jednotlivé varianty 

nastavení výstupních teplot (80⁰C, 90⁰C, 99⁰C) z hasící věže je zobrazeno na Obr. 7.2 

(přepážky ve výšce 10m) a Obr. 7.3 (přepážkami ve výšce 15m). Z Obr. 7.2 je patrné,  

že proudové pole teplot je vedeno za přepážkami převážně středem, naopak na Obr. 7.3  

je rozložení teplotního pole rovnoměrnější po celém modelu. 

Trojrozměrné proudění parovzduchové směsi v hasící věži (bez přepážek) 

 K numerickému modelování byl vybrán výpočetní model K omega standart, který je 

vhodný pro řešení turbulentního proudění směsi vzduch + pára v hasící věţi se sklonem lamel 

45⁰.  

 V první fázi byly dosazeny různé teploty na vstupu páry, tak aby výstupní teploty 

směsi odpovídaly zadání (81°C, 89°C, 98°C) a následně byly teploty na vstupu a výstupu 

zapsány do Tab. 9.4. Maximální rychlost 8,47 [𝑚/𝑠] parovzduchové směsi na výstupu byla 

zjištěna pro variantu nastavení výstupní teploty směsi na 81°C. Tato rychlost je dvojnásobně 

vyšší neţ maximální rychlost u 2D modelu hasící věţe pro shodné nastavení. Tlakový spád  

je největší 25 [𝑃𝑎] pro nastavenou výstupní teplotu 81°C z hasící věţe, coţ je zobrazeno  

v Tab. 9.7. Rozdíl tlaků je u všech řešených variant 2D a 3D modelu hasící věţe vţdy 

nejvyšší u teploty 80⁰C.  
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 V druhé fázi bylo provedeno grafické zobrazení teplotního pole parovzduchové směsi, 

které je znázorněno na Obr. 8.2. Z kontur rychlostí (Obr. 8.3) pro variantu a) je patrné 

maximum rychlosti parovzduchové směsi 13,5 [𝑚/𝑠], která je výrazně vyšší oproti variantě 

c) 6,77 [𝑚/𝑠]. 

Trojrozměrné proudění parovzduchové směsi v hasící věži rozšířeno o diskrétní fázi 

 Na základě poznatků z dostupné literatury a zadaných hodnot firmou Hutní projekt 

byly stanoveny zrnitosti částic,  pro které byly vypočteny jednotlivé hmotnostní průtoky  

v [𝑘𝑔/𝑠]. Výpočet byl proveden pro dva hmotnostní průtoky prachových částic 25 a 50 [𝑔/𝑡], 

dvě doby hašení koksu a různé zrnitosti prachových částic, viz Tab. 8.3. 

 Grafické vyhodnocení trajektorií a rychlostí pohybujících se částic pro výstupní 

teplotu 99°C, mnoţství úletu částic 25 [g / tunu koksu] a tři varianty nastavení zrnitosti částic 

je zobrazeno na Obr. 8.5. Z obrázku 8.5 je patrné, ţe se prachové částice všech zrnitostí 

pohybuji nejrychleji středem, kde kopírují rychlostní pole parovzduchové směsi. Největší 

zavíření částic se projevilo u částic o velikosti 0,25mm. U částic nejmenšího průměru 

0,0025mm bylo zavíření nepatrné, naopak u částic o velikosti 0,55mm se projevilo silné 

zavíření v levé horní části hasící věţe. 
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Příloha: 

A  Zobrazení výsledků numerické simulace pro 2D hasící věž (bez  

přepážek) pro různý sklon lamel (30°, 60°)  

 

Varianta 1 - doba skrápění ţhavého koksu 90s, sklon lamel  30° 

 

 

Obr. A-1   Zobrazení teplotního pole pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C 
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Obr. A-2   Zobrazení vektorů rychlostí pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C 
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Varianta 2  - doba skrápění ţhavého koksu 90s, sklon lamel  60° 
 

 

Obr. A-3   Zobrazení teplotního pole pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C 
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Obr. A-4   Zobrazení vektorů rychlostí pro výstupní teploty: a) 80°C, b) 90°C, c) 99°C 
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B Zobrazení výsledků numerické simulace pro 2D hasící věž  

s přepážkami umístěnými ve výšce 10 a 15m 
 

Varianta 3 - přepáţky umístěny ve výšce 10m, doba skrápění ţhavého koksu 

            90s, sklon lamel  45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B-1   Zobrazení kontur rychlostí v oblasti odporů pro výstupní teploty: a) 80°C,  

      b) 90°C, c) 99°C 
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Varianta 4 - přepáţky umístěny ve výšce 15m, doba skrápění ţhavého koksu 

            90s, sklon lamel  45° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. B-2   Zobrazení kontur rychlostí v oblasti odporů pro výstupní teploty: a) 80°C,  

      b) 90°C, c) 99°C 
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C Zobrazení výsledků numerické simulace pro 3D hasící věž (bez 

přepážek) 

 

Varianta 5 - doba skrápění koksu 90s, sklon lamel 45° 

 

Obr. C-1   Zobrazení trajektorií a rychlostí částic pro mnoţství úletu částic 25[𝑔/𝑡], výstupní 

       teplotu směsi 80°C a jednotlivé zrnitosti částic: a) 0,0025mm, b) 0,25mm,  

       c) 0,55mm  
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Obr. C-2   Zobrazení trajektorií a rychlostí částic pro mnoţství úletu částic 25[𝑔/𝑡], výstupní 

       teplotu směsi 90°C a jednotlivé zrnitosti částic: a) 0,0025mm, b) 0,25mm,  

       c) 0,55mm  
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D Vyhodnocení výsledků numerické simulace pro dobu skrápění 

žhavého koksu 120s 

 

vstup pára  vstup  vzduch výstup parovzduchové směsi 

teplota rychlost teplota rychlost teplota rychlost 

[°C] [m/s] [°C] [m/s] [°C] [m/s] 

K omega standart - nakloněni lamel 30° - doba skrápění 120s 

125 1,04 10 1,20 80 3,78 

120 1,02 10 0,48 90 2,65 

126 1,03 10 0,04 99 1,96 

K omega standart - nakloněni lamel 45° - doba skrápění 120s 

124 1,04 10 1,20 80 2,90 

120 1,03 10 0,48 90 2,03 

124 1,04 10 0,04 99 1,50 

K omega standart - nakloněni lamel 60° - doba skrápění 120s 

124 1,04 10 1,20 80 2,33 

120 1,03 10 0,48 90 1,62 

126 1,04 10 0,04 99 3,19 

Tab. D-1   Teploty a rychlosti na vstupu a výstupu  v 2D hasící věţi 

vstup pára  vstup  vzduch výstup parovzduchové směsi 

teplota rychlost teplota rychlost teplota rychlost 

[°C] [m/s] [°C] [m/s] [°C] [m/s] 

 přepážky ve výšce 10m - naklonění lamel 45°  - doba skrápění 120s  

129 1,05 10 1,20 80 3,26 

120 1,03 10 0,48 90 2,27 

122 1,03 10 0,04 99 1,59 

přepážky ve výšce 15m - naklonění lamel 45°  - doba skrápění 120s  

124 1,04 10 1,20 80 3,17 

120 1,02 10 0,48 90 1,97 

131 1,05 10 0,04 99 1,49 

Tab. D-2   Teploty a rychlosti na vstupu a výstupu  v 2D hasící věţi s přepáţkami 

  

K omega standart - nakloněni lamel 45° - doba skrápění 120s 

vstup pára  vstup  vzduch 
výstup parovzduchové 

směsi 

teplota rychlost teplota rychlost teplota rychlost 

[°C] [m/s] [°C] [m/s] [°C] [m/s] 

138 2,15 10 2,41 80 6,68 

124 2,07 10 0,96 90 4,86 

119 2,04 10 0,08 99 3,50 

Tab. D-3   Teploty a rychlosti na vstupu a výstupu  v 3D hasící věţi 
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výstupní teplota rozdíl tlaků 

[°C] [Pa] 

K omega standart - nakloněni lamel 
30° - doba skrápění 120s 

80 4 

90 1 

99 0 

K omega standart - nakloněni lamel 
45° - doba skrápění 120s 

80 1 

90 0 

99 0 

K omega standart - nakloněni lamel 
60° - doba skrápění 120s 

80 1 

90 1 

99 5 

Tab. D-4   Rozdíl tlaků na vstupu a výstupu pro 2D hasící věţ (bez přepáţek)  

výstupní teplota 
Přepážky ve výšce 10m Přepážky ve výšce 15m 

rozdíl tlaků rozdíl tlaků 

[°C] [Pa] [Pa] 

80 91 90 

90 39 28 

99 18 10 

Tab. D-5   Srovnání diferencí tlaků v hasící věţi s přepáţkami ve výšce 10 a 15m pro dobu 

       skrápění 120s 

výstupní teplota rozdíl tlaků 

[°C] [Pa] 

nakloněni lamel 45°  
doba skrápění 120s 

80 14 

90 4 

99 2 

Tab. D-6   Totální tlaky v3D hasící věţi (bez přepáţek) pro různý sklon lamel a dobu skrápění 

       90s 

 

 

 

 

 


