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ANOTACE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Motivací, jenž mě vedla k zahájení vědeckého bádání a tedy i ke vzniku práce, byla paradoxně 

nevědomost. Nevědomost v tom smyslu slova, že jsem žil v domnění, že téma „Výzkum 

fluidizace v dopravních a skladovacích systémech“ je neprozkoumanou oblastí. Žil jsem v tomto 

domnění do doby, než jsem se o Fluidizaci začal hlouběji zajímat. Další motivací byl upřímný 

zájem rozšířit si znalosti chování částic pevné hmoty, na něž působí proud plynu s cílem částice 

nadzvednout a udržet ve vznosu. 

Primární problém, který je předmětem řešení, je tedy chování vrstev pevných částic (lože) 

jakožto celku, které jsou uzavřeny ve vertikálních celách o rozdílném příčném průřezu. Vrstvy 

částic jsou zespodu provzdušňovány různě definovanými průtoky plynného média. Jedná se 

tedy o zkoumání rozdílného chování provzdušněných částic pevné hmoty. Působením 

vzestupného proudu plynného média dochází k rozdílným režimům v chování lože částic a to od 

nehybné vrstvy až po pneumatický transport. 

Cílem práce je zjistit, která z navržených vertikálních cel je vhodná pro určitý daný režim 

chování lože částic. K řešení problému sledování režimů chování bylo použito experimentálního 

zařízení. Chování materiálu uvnitř tohoto experimentálního zařízení bylo verifikováno 

namodelováním pomocí programu Ansys Fluent. 

Dosažené výsledky řešení ukazují, že vertikální cela s pravidelným pětiúhelníkovým příčným 

průřezem vykazuje nejlepší vlastnosti určené k maximální fluidizaci s minimální (minimálním 

přísunem energie) tlakovou ztrátou, tudíž je tento typ cely vhodný jak pro zařízení, které je 

určeno pro fluidizaci, ale i pro pneumatickou dopravu. Naopak vertikální cela s pravidelným 

trojhranným příčným průřezem vykazuje vlastnost hodnou nejlepšího adepta pro využití  

ve skladování sypkých hmot, protože má míru největší mezerovitosti mezi částicemi,  proto i 

nejmenší pravděpodobnost tvoření kleneb. 

Poznatky získané tímto výzkumem mohou být využity jak v oblasti skladování, tak i v oblasti 

dopravy částic pevné hmoty, ale také k návrhu zařízení sloužících k výraznějšímu provzdušnění 

částic pevných hmot v zásobnících s následnou dopravou.  
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ANNOTATION OF THESIS 

Motivation, that supports the initiation of scientific research and thus to the formation of the 

work, was a lack of knowledge or information paradoxically. The lack of knowledge or information 

in the sense that I lived in the belief that the "Research fluidization in Transport and Storage 

Systems" is an unexplored area. I have lived in this belief until I was studying the fluidization 

problems himself deeper in. Another motivation was sincere interested in expanding their 

knowledge of the behavior of particles of solid matter on which operates the gas stream in 

order to raise and maintain the particles in suspension. 

The primary problem that is being solved, thus the behavior of layers of solid particles (bed) as 

a unit which is enclosed in vertical cells of different cross section. The layers of particles and 

bottom are defined differently aerated flow of the gaseous medium. It is an examination of the 

different behavior of aerated particulate solid. Treatment upward flow of the gaseous medium 

thus the different modes of behavior of the bed particles and from fixed bed to pneumatic 

transport. 

The goal is to determine which of the proposed vertical faces is suitable for a given mode of 

behavior particle bed. To solve the problem of tracking modes conduct an experimental 

apparatus. The behavior of the material within this experimental device has been verified by 

scaling using Ansys Fluent. 

Achievements solution show that the vertical cell with a regular pentagonal cross section, has 

the best properties for fluidization to the maximum with a minimum (minimum energy input) 

pressure loss, so this type of cells suitable for a device which is intended for fluidization but also 

for pneumatic transport. Conversely vertical cell with a regular triangular cross-section showing 

the property worthy of the best aspirant for use in the storage of bulk materials because it has 

the highest rate of the voids between particles, and therefore least likely to creating vaults. 

The findings obtained in this research can be used both in storage and in transport of particles 

of solid matter, but also to design equipment for significant airing of solid particles in tanks with 

subsequent transport. 



 Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech Ing. Aleš Procházka 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................................................ 8 

2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE ................................................................................................................................ 9 

3 PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU STUDIÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE FLUIDIZACÍ, GRANULACÍ, POVLAKOVÁNÍM, 

MIXOVÁNÍM A DOPRAVOU SYPKÝCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM FLUIDIZACE ............................................10 

3.1 FLUIDIZACE .................................................................................................................................................... 10 

3.2 FLUIDIZACE V GRAVITAČNÍM FLUIDIZAČNÍM LŮŽKU ................................................................................................ 11 

3.3 TYPY FLUIDIZAČNÍHO CHOVÁNÍ .......................................................................................................................... 14 

3.4 OBECNÝ POPIS CHOVÁNÍ SKUPIN ........................................................................................................................ 18 

3.4.1 Kritéria pro hranice skupin .................................................................................................................... 22 

3.5 FLUIDIZACE V ROTAČNÍM FLUIDIZAČNÍM LŮŽKU ..................................................................................................... 24 

3.6 MÍCHÁNÍ SYPKÝCH MATERIÁLŮ V ROTAČNÍM FLUIDIZAČNÍM LŮŽKU [12] .................................................................... 26 

3.6.1 Ekvivalentní průměr zrna sypké hmoty ................................................................................................. 26 

3.6.2 Pórovitost částic sypké hmoty ............................................................................................................... 27 

3.7 POVLAKOVÁNÍ A GRANULACE ................................................................................................................... 29 

3.7.1 Přehled procesu nanášení...................................................................................................................... 32 
3.7.1.1 Oblasti postřiku .............................................................................................................................................34 
3.7.1.2 Mikroskopické jevy ........................................................................................................................................36 
3.7.1.3 Velikost distribuovaných atomizovaných kapek ............................................................................................37 
3.7.1.4 Krátký a dlouhý čas vypařování kapek a související následky ........................................................................38 
3.7.1.5 Modelování dle různých přístupů ..................................................................................................................38 
3.7.1.6 Jednotnost nátěrové hmoty a distribuce .......................................................................................................39 

3.7.1.6.1 Model Population Balances k modelování natírání (povlakování) ............................................................39 
3.7.1.6.2 Pravděpodobnostní přístup k modelování natírání (povlakování) ............................................................41 
3.7.1.6.3 Doba cyklu distribuce (šíření, rozložení) ...................................................................................................42 
3.7.1.6.4 Kolísání hmoty uložené na částici procházející skrze postřikovou zónu spreje ........................................42 
3.7.1.6.5 Modely kontinuálního lakování ................................................................................................................43 

3.7.1.7 Tvarosloví pláště (povlaku) ............................................................................................................................44 
3.7.1.8 Fluidní lože pro povlakovací zařízení .............................................................................................................46 

3.7.1.8.1 Konvenční (tradiční) chrlící lože ................................................................................................................46 
3.7.1.8.2 Fluidní lože s vestavěnou rourou ..............................................................................................................46 
3.7.1.8.3 Tradiční fluidní granulátor ........................................................................................................................47 
3.7.1.8.4 Rotorový granulátor .................................................................................................................................47 

3.8 GRANULACE JEMNÝCH PRÁŠKŮ VE FLUIDNÍCH LOŽÍCH ............................................................................................. 50 

3.8.1 Mikroskopické jevy ................................................................................................................................ 51 

3.8.2 Kritický poměr pojiva, kapaliny a prášku ............................................................................................... 52 

4 METODIKA ŘEŠENÍ .......................................................................................................................................53 

4.1 TECHNICKÝ POPIS EXPERIMENTÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ .................................................................................................... 53 

4.1.1 Experimentální stand ............................................................................................................................. 53 

4.1.2 Ovládací část ......................................................................................................................................... 55 

4.1.3 Pozorovací  část ..................................................................................................................................... 57 

4.1.4 Záznamová část ..................................................................................................................................... 59 



 Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech Ing. Aleš Procházka 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

4.1.4.1 Průtokoměr ...................................................................................................................................................59 
4.1.4.2 Tlaková čidla ..................................................................................................................................................60 
4.1.4.3 A/D převodník ...............................................................................................................................................61 
4.1.4.4 Software Wix pro převod dat ........................................................................................................................63 

5 VLIV TVARU DISTRIBUTORU PLYNU A VERTIKÁLNÍ FLUIDIZAČNÍ CELY NA REŽIMU FLUIDIZACE ....................65 

5.1 DISTRIBUTOR PLYNU .................................................................................................................................. 65 

5.1.1 Volba distributoru ................................................................................................................................. 68 

5.1.2 Plénum................................................................................................................................................... 71 

5.1.3 Volba pléna............................................................................................................................................ 72 

5.1.4 Volba tlaku vzduchu vstupujícího do pléna ........................................................................................... 73 

5.2 REŽIMY PRŮBĚHU TLAKŮ PRO JEDNOTLIVÉ DÁVKY LOŽE MATERIÁLU....................................................... 74 

5.2.1 Postup měření ....................................................................................................................................... 75 

5.2.2 TLAKOVÁ ZTRÁTA  ΔP ............................................................................................................................ 78 
5.2.2.1 Mezerovitost lože ε .......................................................................................................................................78 

5.2.3 REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 100g ........................................................................................... 79 

5.2.4 REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 200g ........................................................................................... 89 

5.2.5 REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 300g ........................................................................................... 95 

5.2.6 REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 400g ......................................................................................... 101 

5.2.7 REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 500g ......................................................................................... 106 

6 VÝZKUM TVARU A CHOVÁNÍ MATERIÁLU VE VYBRANÝCH TYPECH OPTIMALIZOVANÝCH CEL ................... 112 

6.1 POPIS EXPERIMENTÁLNÍHO MĚŘENÍ VÝŠKY LOŽE L A PÓROVITOSTI Ε ......................................................................... 113 

6.2 POPIS MODELOVÁNÍ VÝŠKY VRSTVY A URČENÍ MEZEROVITOSTI ................................................................................ 115 

6.2.1 Zhodnocení měření pórovitosti ............................................................................................................ 124 

7 POZOROVÁNÍ RŮSTU GRANULÁTŮ POMOCÍ MODERNÍCH SEM MIKROSKOPŮ .......................................... 126 

7.1 MANUÁLNÍ ANALÝZA VELIKOSTI ČÁSTIC ............................................................................................................. 128 

7.2 AUTOMATICKÁ ANALÝZA VELIKOSTI A TVARU ČÁSTIC............................................................................................. 129 

7.2.1 Vyhodnocení velikosti a tvaru částic pomocí automatické analýzy ImageJ ........................................ 136 
7.2.1.1 Hydrofilní Aerosil 200 ..................................................................................................................................137 
7.2.1.2 Hydrofobní Aerosil R972 ..............................................................................................................................137 
7.2.1.3 Titanová běloba modifikovaná hydrofilním Aerosilem P25 .........................................................................138 
7.2.1.4 Titanová běloba modifikovaná hydrofilním Aerosilem 200 .........................................................................139 
7.2.1.5 Titanová běloba modifikovaná hydrofobním Aerosilem R972 ....................................................................139 

7.3 ANALÝZA VELIKOSTI, DISTRIBUCE A TVARU ČÁSTIC POMOCÍ CAMSIZERU ................................................................. 140 

7.3.1 Vyhodnocení velikosti a tvaru částic pomocí CAMSIZERu ................................................................... 141 

7.4 ANALÝZA GRANULOMETRIE POMOCÍ ANALYSETTE22 MIKROTEC PLUS ..................................................................... 144 

7.4.1 Vyhodnocení velikosti částic pomocí analysette22 MikroTec plus ...................................................... 145 

8 PŮSOBENÍ VIBRACÍ NA LOŽE ČÁSTIC .......................................................................................................... 146 

8.1 CHOVÁNÍ ČÁSTIC NA VIBRAČNÍM SÍTĚ (MEMBRÁNĚ) ............................................................................................. 146 

8.2 MĚŘÍCÍ APARÁT A POSTUP MĚŘENÍ ................................................................................................................... 147 

8.2.1 Akustická charakteristika – vlastní frekvence síta ............................................................................... 148 

8.2.2 Modifikace částice ............................................................................................................................... 150 

8.2.3 Formování nanočástic ......................................................................................................................... 151 

9 MODELOVÁNÍ FLUIDIZACE POMOCÍ PROGRAMU ANSYS/CFX .................................................................... 154 



 Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech Ing. Aleš Procházka 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

9.1 MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ – FLUENT, ANSYS CFX [30] .............................................................................. 154 

9.1.1 Eulerův model ...................................................................................................................................... 154 

9.1.2 Trajektorie pevných látek v plynu ........................................................................................................ 154 

9.1.3 Okrajové podmínky na stěně ............................................................................................................... 155 

9.1.4 Definování zdroje diskrétní fáze a počátečních podmínek .................................................................. 155 

9.2 ŘEŠENÍ FLUIDIZACE VE FLUIDIZAČNÍ CELE ............................................................................................................ 156 

9.2.1 Geometrie ............................................................................................................................................ 156 

9.2.2 Výpočetní síť ........................................................................................................................................ 157 

9.2.3 Nastavení řešiče – teorie modelů ........................................................................................................ 157 
9.2.3.1 EFG Model ...................................................................................................................................................160 
9.2.3.2 DDP Model ..................................................................................................................................................162 

10 ZÁVĚR OBSAHUJÍCÍ ZHODNOCENÍ DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ Z HLEDISKA VÝNAMU PRO REALIZACI V PRAXI A 

DOPORUČENÍ PRO DALŠÍ POSTUP VE VÝZKUMU NEBO VÝVOJI .......................................................................... 164 

11 SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ ................................................................................................................ 168 

12 PUBLIKACE A DOSAŽENÉ VÝSLEDKY DOKTORANDA ................................................................................... 171 

13 SEZNAM OBRÁZKŮ..................................................................................................................................... 173 



 Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech Ing. Aleš Procházka 

______________________________________________________________________________________ 

6 

 

Seznam značek 

A Amplituda [mm] 

a0 Stupeň otevřenosti síta [%] 

Ar Archimedovo číslo [-] 

B Míra vzniku částic dané velikosti díky srůstání nebo neukleace [-] 

D Míra zániku částic dané velikosti díky srůstání [-] 

dF,max Feretův průměr [mm] 

dF,max90 Kolmý Feretův průměr [mm] 

DG Difůzní koeficient při natírání částic [-] 

dk Průměr kuliček [mm] 

dp Střední Sauterův průměr  [m] 

dt Průměr vlákna tkaniny distributoru [µm] 

dtk Tloušťka tkaniny distributoru [µm] 

dz Ekvivalentní průměr zrna [m] 

E(x) Variační koeficient pro natření částic [-] 

E´ Míra elutriace [kg·s-1] 

F Hmotnostní podíl prášku menšího než 45µm [-] 

f Vlastní frekvence tkaniny distributoru [Hz] 

Fcoat Míra podávání povlakovacího materiálu [kg·s-1] 

FH Adhézní síla přenášena jedním kontaktem mezi dvěma částicemi [N] 

g Gravitační zrychlení [m·s-2] 

G Míra růstu částic díky povlakování [kg·s-1] 

H Výška provzdušněného lože částic [mm] 

Hn Výška, při které byly nasypávány kuličky [mm] 

k1 Koeficient doby, kterou částice stráví v oblasti spreje [-] 

L Výška expandované vrstvy  [m] 

mk Váha jedné kuličky [kg] 

n Počet kuliček [-] 

pl Tlak vzduchu v loži [Pa] 

pp Tlak vzduchu v plénu [Pa] 

pv Tlak vzduchu před výstupem z cely [Pa] 

Q Množství vstupujícího vzduchu do pléna [m3·h-1] 

Qk Výkon podávaného a odebíraného výrobku při granulaci [kg·s-1] 

Qn Dopravní výkon nasypávání kuliček [kg·s-1] 

r0 Poloměr bubnu při rotační fluidizaci [mm] 

r1 Poloměr vytvořené vrstvy materiálu při rotační fluidizaci [mm] 

Re Reynoldsovo číslo  [-] 

S  Příčný průřez cely [mm2] 

Sv Specifický povrch prášku  [m2] 

tcirc Doba cirkulace částic tryskacího lože [s] 

tn Doba nasypávání částic [s] 
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ttotal Celkový čas povlakování pro obsluhu jedné dávky [s] 

u Minimální fluidizační rychlost  [m·s-1]   

Ub Rychlost bublin [m·s-1] 

UC Rychlost zhroucení lože [m·s-1] 

Umb Minimální rychlost bublin [m·s-1] 

Umf Rychlost tekutiny při minimální fluidizaci [m·s-1] 

Umfc Minimální fluidizační rychlost u rotační fluidizace  [m·s-1] 

V  Celkový objem náplně [m3] 

v  Rychlost proudu vstupujícího vzduchu do lože [m·s-1] 

V0 Volný prostor mezi zrny [m3] 

Var(x) Variační koeficient pro natření částic [-] 

Vk Objem jedné kuličky [mm3] 

VS Objem zrn tuhé fáze [m3] 

Vt Konečná rychlost částic v nekonečném prostředí [m·s-1] 

Vth Teoretický objem prostupujícího vzduchu skrze tkaninu distributoru [mm3] 

VTiO2 Objem lože při měření mezerovitosti lože [ml] 

VVC Celkový objem vody při měření mezerovitosti lože [ml] 

VVN Objem vody nad vrstvou materiálu lože [ml] 

w Fluktuační rychlost nosného média [m·s-1] 

wo Velikost oka tkaniny distributoru [µm] 

x Množství obdrženého povlaku po průchodu skrze pásmo spreje [kg] 

Xtotal Celkové množství přijatého povlaku jedné částice [kg] 

ΔP Tlaková ztráta  [Pa] 

Δp Tlaková ztráta (pro částice nepravidelného tvaru)  [Pa] 

ΔPf Tlaková ztráta v rotačním loži  [Pa] 

ε Mezerovitost lože  [-] 

εmf Maximální konstantní pórovitost při minimální fluidizační rychlosti  [-] 

η Kinematická viskozita nosného média  [m2·s-1] 

π Ludolfovo číslo [-] 

ρg Hustota nosného média  [kg·m-3] 

ρk Hustota kuličky [kg·m-3] 

ρp Měrná hustota unášených částic  [kg·m-3] 

ρs Hustota nosného média  [kg·m-3] 

φ Sféricita  [-] 

ω      Úhlová frekvence   [s-1] 
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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 tvorbu poruch v zásobnících (klenby, usazování či nalepování na šikmých 

stěnách nebo tvoření středového tzv. tunelu 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. 

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 této 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 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Cíle disertační práce byly stanoveny na základě aktuální odezvy a potřeby praxe, upřesněny po 

té při obhajobě tezí na státní doktorské zkoušce dne 28.6.2011. Cíle jsou uvedeny 

v následujících odstavcích: 

 Analyzování a shrnutí dostupných studií zabývající se granulací sypkého materiálu, 

fluidizací sypkého materiálu, mixování sypkého materiálu, dopravou prostřednictvím 

fluidizace a typy geometrie distribucí vzduchu 

 Optimalizace fluidizace materiálu v závislosti na příčném průřezu vertikální fluidizační cely 

 Výzkum tvaru distributoru fluidizačního lůžka v závislosti na rychlosti proudění vzduchu 

s cílem vytvořit takový tvar distributoru vzduchu, který bude optimální pro daný materiál 

 Výzkum vlivu tvaru a chování materiálu a fluidizačních režimů ve vybraných typech 

optimalizovaných cel 

 Pozorování růstu granulátů pomocí moderních SEM mikroskopů 

 Výzkum vlivu vibrací na různé fluidizační režimy a pochody 

 Modelování fluidizace pomocí programu Ansys/CFX 

 Porovnání (verifikace) experimentálních výsledků s výpočty a výsledky vycházejícími 

z programu Ansys/CFX 
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3  PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU STUDIÍ ZABÝVAJÍCÍCH SE 

FLUIDIZACÍ, GRANULACÍ, POVLAKOVÁNÍM, MIXOVÁNÍM A 

DOPRAVOU SYPKÝCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM FLUIDIZACE 

 

3.1Fluidizace 
 

Při zkoumání proudění plynu přes fluidizační lůžko se sypkým 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. Fluidizování lože kapalinami je 

stále více rozšířené procesní zpracování pro  bioreaktory a v biologických separacích a z tohoto 

pohledu je stále mnohem víc průmyslově významné. Disertační práce se zabývá výhradně 

fluidizací plynovou.  

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

několik typů chování sypké hmoty v loži, které jsou vyobrazeny na Obr. 3.1 [1]. V Obr. 3.1 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 se zvyšováním proudění vzduchu nad fluidizačním 

ložem dochází k zaplnění prostoru částicemi materiálu a lze charakterizovat tři nejdůležitější 

režimy souhrnné fluidizace (Obr. 3.1 b-d), ve které je kontinuální částicová fáze (tvorba bublin, 

spojování bublin a turbulentní režim bublin). Další režim je charakteristický tzv. rychlou 

fluidizací (Obr. 3.1 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. 3.1 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. 3.1 - 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. 

 

3.2Fluidizace 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 [1]: 
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Ustálenou tlakovou ztrátu P vztaženou pro tloušťku lůžka L lze následně vyjádřit dle [1]: 
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  g
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gpmf ..1  


 [3.2] 

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, musejí být vyrovnávány proudem vzduchu tak, aby docházelo 

k fluidizování sypké hmoty na loži.  

Pórovitost  mf ze vztahu [3.2] 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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                                               [3.3], odkud 

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 [3.4] a [3.5], [3]: 
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6
 [3.5] 

Nastavení tlakového rozdílu P požadovaného pro oddělování částic vzájemně od sebe [3.2] a 

tlakové ztráty p způsobené třením mezi vzduchem a částicemi [3.3] lze vypočítat pomocí níže 

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

vzduchu potřebného pro fluidizování prášku.  
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Níže uvedené rovnice [3.6] a [3.7] 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 k 

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 [3.8] [4]. 
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Skutečná rychlost proudění vzduchu ve fluidním loži, ve kterém jsou nesoudržné částice, by  

tedy měla být menší než w, a větší než u.  
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3.3Typy fluidizačního chování 

 

 Pro ustálené fluidizační lože se sypkým materiálem, přes které proudí unášecí médium-

plyn  platí podmínka, že celková síla vyvinutá plynem na částice se rovná váze fluidizačního lože. 

Vztlaková síla vznikající prouděním plynu na částice sypké hmoty se rovná tlaku skrze lože (tj. 

část tlakové ztráty plyne pouze z pohybu plynu). V tomto bodě, kdy je tlaková ztráta ΔP skrze 

výšku lože L je rovna hmotnosti nadnášeného sypkého materiálu platí vztah [3.9]. Za tohoto 

předpokladu dostáváme právě rychlost média Umf při minimální fluidizaci ve vztahu [3.10] 

porovnáním vztahů [3.9] a  [3.2] dle Ergüna [2]. 
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Ve vztahu [3.10] levá strana rovnice je bezrozměrná a je známá jako Archimedovo číslo - Ar. 

V tomto vztahu je obtížné předpovězení Umf a εMF , které není a priori známo. Wen a Yu [5] 

korelovaly všechny dostupné údaje a rovnici [3.10] zjednodušily: 

2Re5,24Re1650 mfmfAr   [3.11], 

kde  



 pmfg

mf

dU 
Re  [3.12] 

Pro práškové částice (pod hranicí okolo 100μm, v závislosti na hustotě) lze druhý výraz na pravé 

straně rovnice [3.11] zanedbat, v čehož vyplývá 
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Obr. 3.2 zobrazuje závislost rostoucí rychlostí plynu U v závislosti se zvyšující se tlakovou ztrátou 

ΔP napříč ložem až do rychlosti minimální fluidizace Umf. Při vyšších rychlostech média/plynu 

vzrůstá mezerovitost částic lože. Při pozorování chování fluidizačního lože je možné rozeznat 

tyto režimy fluidizačního lože: 
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- jednotné expanze lože, 

- tryskající lože, probublávající lože nebo zkonsolidované lože, 

- „chrlení“, ve kterém plyn vstupuje pouze pomocí jednoho centrálního ústí [11], 

- nukleace a růst nehybné (stacionární) dutiny, 

- kanálkování (vytváření otvorů). 

 



Obr. 3.2 - Závislost tlakové ztráty ΔP na rychlosti tekutiny U skrze pevné lože a zfluidizované 

lože [1]. 

 

Všechny tyto režimy s výjimkou chrlení a kanálkování mohou být popsány jako fluidizace, 

protože lože a jednotlivé částice sypké hmoty v lůžku jsou charakteristické proudícím médiem. 

Chrlení a kanálkování nepovažujeme za fluidizaci, protože kolísání tlaku během těchto režimů 

chování nezaručuje volný prostup média přes lože za předpokladu vznosu lůžka.  

V minulosti došlo k několika pokusům navržení nezbytných teoretických a empirických 

klasifikací těchto typů režimů, z nichž většina se vztahuje pouze na fluidizaci plyn-pevná látka. 

Nejrozšířenější z nich je empirická klasifikace Geldarta [6], která fluidizační chování popisuje 

závislostí střední velikosti částic na rozdílu hustot mezi pevnou látkou a fluidním plynem (Obr. 

3.3). 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. 3.4). 
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Obr. 3.3 - Geldartova [12] klasifikace fluidizačního chování částic (pro vzduch a okolní 

podmínky). 

 

Popis a charakteristika jednotlivých skupin (Obr. 3.3) 

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 se liší 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 [7], kde skupina částic A je také přechodnou 

v soudržnosti mezi skupinou B a C.  
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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.  



Obr. 3.4 - 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. 3.3) 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 [13]. Později vytvořená klasifikace od Grace [1] Obr. 3.5 využívá ke stanovení chování 

skupin rychlosti u* a průměry částic d*. Obr. 3.5 také ukazuje různé možnosti průběhů, které by 

mohly být vzaty v úvahu pro částice různých velikostí a různých vlastností plynů. Graceova 

klasifikace úspěšně představuje vliv změny ve vlastnostech plynu v důsledku působení zvýšené 

teploty a tlaku. Dosud ovšem neexistuje žádná uspokojivá klasifikace, která také bere v úvahu 

mezi-částicové síly, které mohou být a jsou v mnoha praktických situacích velmi důležité. 
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Obr. 3.5 - Diagram závislostí rychlostí plynu a  průměrů částic [1]. CFB značí cirkulující fluidní 

lože. 

3.4Obecný popis chování skupin 
 

Skupina B. Mezi nejobvyklejší experimentální částice skupiny B patří většinou vzorky písku a 

ballotinového skla, mající hustotu okolo 3000kg/m3 a velikost částic se pohybuje v rozsahu od 

75μm do 600μm. Ve skupině B se tvoří mezi částicemi bubliny vzduchu blízko minimální 

rychlosti fluidizace. Expanze lože je malá a lože se po uzavření média-plynu rychle zhroutí (obr. 

3.6). Velikost bublin může jejich srůstáním dosáhnout určitého maxima v závislosti na velikosti 

příčného průřezu zařízení. 

Skupina C. Mezi-částicové síly se měří obvykle přibližně s průměrem částic nebo přesněji řečeno 

s efektivním poloměrem kontaktu částic, který nemusí být stejný při existenci povrchových 

nerovností. Hmotnost částice se vypočítá pro kulovou částici (bereme v potaz velikost částice 

s argumentem 3), odtud je zřejmé, že se snižující se velikostí částic se mezi-částicové síly stávají 

významnějšími.  
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Skupina materiálu C v Geldardově diagramu je silně ovlivněna Van der Waalsovými silami.  

Ostatní působící a ovlivňující síly vyplývají z kapalných mostů, elektrostatické síly apod., vznikají 

mezi částicemi, mohou být příčinou zvětšení velikost částic skupiny C zejména při spojování 

částic.  

V praxi velice často nemohou být mezi-částicové síly spolehlivě odhadnuty a je nezbytný 

experiment. Výzkum se tedy soustřeďuje na modifikaci částic skupiny C, tak aby bylo pokud 

možno dosáhnuto jednotné fluidizace. Další vlastnost částic sypkých částic-tvrdost je 

v provozních podmínkách důležitá, neboť měkké částice jsou soudržnější a fluidní plyn je může 

ještě více ovlivňovat, zejména pokud je přítomná vlhkost.  

Prášky skupiny C jsou charakteristické tím, že tvoří stabilní kanálky ve fluidizačním loži sypké 

hmoty od distributoru k povrchu a mohou, zejména když je fluidizační cela malého průřezu 

zvedat soudržné ucelené vrstvy sypké hmoty. Těmto problémům lze předcházet právě změnou 

tvaru zařízení a to při zachování jeho průřezu.  

Fluidizace může někdy být umožněna zvýšením rychlosti proudícího plynu a tím je také docíleno 

rozrušení soudržné struktury (jiná alternativa- mechanickým mícháním nebo vibracemi). 

Například Chaouki a spol. [15] byli schopni fluidizovat jemné aerogely (dp menší jak 20μm; 

ρg=70kg/m3) tím, že způsobily spontánní shlukování do skupin o velikosti okolo 1mm. Fluidizace 

může někdy být zlepšena přidáváním malého množství sub-mikronového prášku (např. oxidu 

křemičitého apod.). Tyto sub-mikronové prášky snižují mezi-částicové síly změnou kontaktní 

geometrie. Další typ mezi-částicových sil -elektrostatické síly mohou být sníženy tím, že dojde k 

zvlhčení proudu plynu média ve fluidizačním loži před vstupem do distributoru. Jakmile dojde 

k provzdušnění prášků C skupiny, prodlouží se jejich čas potřebný k provzdušnění (Obr. 3.6). 
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Obr. 3.6 - Typická křivka odvzdušnění (závislost výšky lože a času) pro prášky skupin A, B a C [1]. 

Fluidní plyn je prudce odříznut v čase nula. UC=rychlost zhroucení lože. 

Skupina A. Jak je uvedeno dříve, skupina částic ve skupině A vykazují oblast nebublající expanze 

pro rychlost plynu vyšší než minimální fluidizační rychlost. V dřívějších literaturách je nebublající 

expanze známá jako „částečná“ fluidizace na rozdíl od „souhrnné“ bublinové fluidizace. Geldart 

[6] definoval minimální rychlost bubliny, Umb, a označuje skupinu A, pro kterou platí Umb/Umf˃1. 

Nebublinová expanze lože skupiny A může být charakterizována z hlediska Richardson a Zakiho 

vztahu [16] [3.14]. 

n

tV

U
  [3.14],  

kde Vt je konečná rychlost částic v nekonečném prostředí a n je funkcí „části“ Reynoldsova čísla 

při konečné rychlosti (běžně se užívají hodnoty mezi 2,4-4,65).  

Tato rovnice byla jako první použita ke sladění homogenní expanze kapalných loží (kde „část“ 

Reynoldsova čísla je nízká, takže je obvykle okolo 4,65). Charakterizace bezbublinové expanze 

plynem fluidizovaných loží zase naznačuje, že expanzní mechanismus je stejný v obou 
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případech. V kapalné fluidizaci je expanze jednotná a kontakty částice s částicí jsou přechodné. 

Pro fluidizaci lože ve skupině A je charakteristický jev nukleace a růst dutin, jejichž velikosti se 

pohybují od jednotek do deseti násobku průměrů částice [18] [19]. Obklopující částice udržují 

povrchový kontakt, který je nezbytný pro stabilitu lože. Další důkaz pro nejednotný režim 

expanze lože skupiny A je podán Geldartem a Wongem [20]. Publikace ukazují, že Richardson-

Zakiho index n stoupá s klesající velikostí částic menší jak 100μm a mezi-částicové síly jsou pak 

schopny stabilizovat expandovanou strukturu efektivněji. Další aspekty stability nebublajících 

expandovaných loží jsou přezkoumány Sevillem [7]. 

Jakmile povrchová rychlost plynu překročí hodnotu Umb, průchod bublin naruší vzniklé struktury 

z fluidizace, což způsobí pokles výšky lože (Obr. 3.4). Pórovitost lože je následně snížena mezi 

hodnoty εmf a εmb. Pokud se přívod proudu plynu najednou přeruší, tak se fluidizované lože a 

jeho struktury sypké hmoty zhroutí (viz Obr. 3.6). Následně pak ustálení lože pokračuje 

mnohem pomaleji. Tato vlastnost pomalého odvádění plynu je odpovědná za jednoduchost 

s jakou je fluidní skupina částic A schopna udržovat se v oběhu během katalytického krakování. 

Na druhé straně je ale také odpovědná za jejich sklon k proudu výtoku ze zásobníku [21]. 

V bublajícím loži skupiny A cestují všechny bubliny rychleji než plyn mezi částicemi, ale je zde 

tendence v rozdělování bublin, která se omezuje na velikost, na kterou se mohou zvýšit 

splynutím.  

Skupina D. Rozdíl mezi skupinami B a D se týká nárůstu rychlosti bublin, který je obecně menší 

než rychlost plynu mezi částicemi v loži skupiny D, takže plyn proudí do spodní části bubliny a 

ven z horní části. Protože velikost, hustota částic a propustnost lože je vysoká, tak je pak vysoká 

i minimální fluidizační rychlost. Mixování pevných látek plynem je obtížnější, ale oproti tomu 

mohou být fluidizovány soudržné látky, protože částice mají při nárazu větší hybné momenty a 

na objemovou jednotku lože. 

Jestliže je plyn přiváděn distributorem po malých částech, částice skupiny D jsou v režimu  

„chrlení“ [11]. V tomto režimu proudění má vysoká rychlost sklon pevnou fázi formovat 

v chrlení. Částice v kruhové oblasti okolo místa chrlení nejsou podporovány proudem plynu, ale 

pohybují se směrem dolů, kde jsou opět strženy do chrlícího hrdla. Takto probíhá nepřetržitý 

cirkulační pohyb nahoru chrlícím kuželem a dolů v prstencovém mezikruží. V praxi a při 

zpracování a manipulování je využití této techniky chrlícího lože částic skupiny D vhodnější než 

fluidizované lože. 
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3.4.1Kritéria pro hranice skupin  

 

Hranice A/B. U hydrodynamických modelů pro stabilitu jednotné (homogenní) fluidizace loží 

[22] se podařilo předpovědět rozsah stability kapalných fluidních loží, ale protože nebyla 

náležitě zohledněna role mezi-částicových sil, tak jsou tyto modely pro určení hranice A/B 

nevhodné. Aby Rietema a Mutsers [23] vzali v úvahu mezi-částicovou soudržnost, provedli 

stabilní analýzu v expandovaném loži za předpokladu, že expanze bude jednotná a bude 

zahrnovat termín „pružnosti“ („elasticity“) husté fáze. Nicméně pokusy o odhadnutí nebo 

změření pružnosti (elasticity) doposud nejsou zcela jasně objasněny. Z tohoto důvodu je nutné 

ustoupit na poněkud jednodušší částečně empirické předpovědi. 

Jak již bylo zmíněno dříve, kritérium pro chování skupiny A lze vyjádřit vztahem [3.15]: 

Umb/Umf˃1  [3.15] 

Abrahamsen a Geldart [8] koreloval hodnoty pro Umb pomocí rovnice [3.16] 

 
347,0

06,0

726,0

07,2 

gpd
F

mbU




        [3.16], 

kde F je hmotnostní podíl prášku o velikosti menší jak 45μm (další ilustrace efektu jemných 

částic na mezi-částicových silách). Konstanty jsou bezrozměrné, jinak jsou použity klasické SI 

jednotky. Pro vzduch o okolních podmínkách a F=0,1 lze rovnici [3.16] upravit na vztah [3.17] 

pmb dU 100  [3.17] 

Geldart [6] používá svůj vlastní vztah pro Umf a skupinu chování A [3.18] 

  

  934,0934,08,0

716,0523,0126,02300

gpp

F

g

gd 








˃1  [3.18] 

Pro okolní podmínky vzduchu se rovnice zredukuje na [3.19] 

8,0934,0

pp d ˂1  [3.19] 

V jiném přístupu Molerus [25] navrhl, že rozdíly mezi skupinami A, B a C vyplývají ze 

vzájemného vztahu mezi-částicových sil a unášecích síly fluidního plynu. Molerus také definoval 

chování skupiny B, pro kterou jsou mezi-částicové síly ve srovnání s e vznosovou silou plynu 
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zanedbatelné. Podle této definice se tíha ponořené váhy částice ve zfluidizovaném loži musí 

vyrovnat (vyvážit) zátěži, jež na ni působí [3.20]. 

 
K

F

g
d

H

gp

p









6

3

 [3.20], 

odkud FH je adhézní síla, která je přenášena jedním kontaktem mezi dvěma sousedícími 

částicemi.  

Vezmeme-li případ skleněné ballotiny, která má velikost částic okolo 100μm, tak ta leží zhruba 

na hranici. Odhad adhezní síly FH díky samotným van der Waalsovým silám Molerus vyjádřil 

hodnotou K=0,16. Molerusovy hodnoty pro FH byly získány z čistě teoretických rovnic pro van 

der Waalsovy síly, které jsou pravděpodobně nadhodnoceny. Grace [1] koreloval data pro 

částice blízko hranice A/B v jiných plynech než je vzduch a při zvýšených tlacích a teplotách. 

Graceův výraz pro hranici je definován ve vztahu [3.21]: 

  425,0
101*


 gpd 

  [3.21] 

Hranice A/C. Hranice mezi skupinou A a C je ovlivněna výhradně především pevností mezi-

částicových sil [3.22]. 

 
3

3

10


H

pgp

F

gd

  [3.22] 

Na základě experimentální práce na řadě materiálů, Wong [26] navrhuje  

6

653,0206,0

1072,2 


H

pg

F

d 
 [3.23] 

Experimentální měření je v této oblasti obvykle těžce reprodukovatelné a bývá závislé na 

měřítku zařízení, takže je v současné době obtížné zobecnit polohu hranice. Jako čistě empirický 

způsob určení, ve které skupině prášek leží Geldart a spol. [27] navrhli použití jednoduchého 

zkušebního postupu k určení tzv. Hausnerova poměru, což je poměr nejvyšší a nejnižší sypné 

hustoty (hustota rozvolněného lože ve vztahu k hustotě stlačeného lože).  
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Hausnerův poměr je další přibližné označení mezi-částicových sil. Volnější lože (lože s nižší 

hustotou částic) může být stabilizováno vyššími mezi-částicovými silami. Hustější lože (větší 

hustota částic) je ovlivněno mezi-částicovými silami, takže vyšší hodnota Hausnerova poměru 

znamená větší mezi-částicové síly. Geldart a ostatní předpokládají, že přechod ze skupiny A do 

vlastností skupiny C je možný za předpokladu Hausnerovu poměru mezi hodnotami 1,25 až 1,4. 

Hranice B/D. Jak bylo uvedeno výše, tak existují 2 znaky pro systém částic, jež jsou ve skupině D: 

-rychlost bublin Ub je menší než mezivrstvová rychlost plynu, tj. 

bU ˂
mf

mfU


  [3.24] 

- částice se mohou nacházet v režimu chrlení. 

Geldart [6] také ukázal, že oba znaky dávají přibližně podobné vyjádření (výrazy):  

-podmínka růstu bublin pro skupinu chování D požaduje že Umf˃0,3÷0,5m/s, zatímco podmínka 

chrlení vyžaduje, aby byla splněna podmínka [3.25] 

  24,1

pgp d  ˃0,23  [3.25] 

 

 

 

3.5Fluidizace v rotačním fluidizačním lůžku  
 

V rotačním fluidizačním lůžku (Obr. 3.7) na rozdíl od klasického gravitačního fluidizačního lůžka 

(Obr. 3.1) dochází k fluidizaci částic ve vrstvách postupně (Obr. 3.7 – [9]), takže od zvětšujícího 

se poloměru otáčení klesá tlaková ztráta [32]. 
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Obr. 3.7 - Základní režimy chování jemné sypké hmoty v rotačním lůžku [9]. 

 

Obdobně jako u vztahu [3.2] pro gravitační fluidizační lůžko [31], minimální rychlost média Umfc, 

při které začíná počátek fluidizace u rotačního lůžka lze teoreticky vyjádřit:  
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 ogpgp
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mfc

rd

d
U                                            [3.26] 

a následně tlakovou ztrátu Pf při minimální fluidizační rychlosti v plně fluidizovaném rotačním 

lůžku lze vyjádřit:  

   
2

1
2

1

2
2 rr

P o

pgmff


                                                                               [3.27] 
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3.6Míchání sypkých materiálů v rotačním fluidizačním lůžku [12] 

 

Zvláštním případem míchání sypkých materiálů je mísení systémů skládajících se z částeček 

tuhé fáze. Tato operace se velmi často užívá při různých průmyslových pochodech (při výrobě 

skla, barviv, ve farmaceutickém průmyslu, ve slévárenství, v práškové metalurgii apod.) a 

výrazně se liší od jiných případů míchání. Tyto rozdíly vyplývají z odlišného charakteru systému 

skládajícího se z částic tuhé fáze, který se v dynamických pochodech chová jinak než kapalná 

nebo tuhá fáze. 

3.6.1 Ekvivalentní průměr zrna sypké hmoty 

 

Zrna sypkého materiálu mají nepravidelný tvar, tj. jejich lineární rozměry v různých směrech 

jsou různé. Proto se za charakteristický lineární rozměr zrna bere jeho ekvivalentní průměr dz, 

definovaný nejčastěji jako průměr koule mající stejný objem jako dané zrno. Vyjádříme-li objem 

zrna poměrem jeho hmotnosti m k hustotě ρs, dostaneme 

3
6

















s

z

m
d


 [3.28], 

kde sypký materiál je sítovou frakcí, zadrženou mezi síty s lineárními rozměry ok a1 a a2. 

Střední průměr zrna se definuje jako geometrický průměr 

21 aad z   [3.29] 

Jestliže sítovou analýzou sypkého materiálu získáme střed frakce o středních průměrech zrn dz1, 

dz2,…, dzi a hmotnostní podíly jednotlivých frakcí činí x1, x2, …, xi, pak střední ekvivalentní 

průměr zrn v celém míseném systému vypočteme aditivně ze vztahu 





N

n

ziiz dxd
1

 [3.30] 

nebo 





N

n zi

i

z d

x

d 1

1
 [3.31], 
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kde N značí počet frakcí. 

3.6.2Pórovitost částic sypké hmoty  

 

Náplň sypkého materiálu (sypný objem) zaujímá větší objem než měrný objem náplně materiálu 

téže hmotnosti. Příčinou toho jsou volné prostory mezi zrny. Zlomek vyjadřující poměr objemu 

náplně připadající na volný prostor mezi zrny V0 k celkovému objemy náplně V se nazývá 

pórovitost náplně a označuje se 

V

V

V

V s 10  [3.32], 

kde Vs značí objem zrn tuhé fáze v náplni.  

Pórovitost náplně závisí na uložení zrn a může se v dosti širokém rozmezí měnit. Například o 

koule o jednotkovém průměru lze pórovitost vyjádřit vztahem 

   




cos21cos16
1


  [3.33], 

kde β značí úhel mezi přímkami, spojujícími středy koulí (Obr. 3.8). Úhel β se mění od 90° (kdy 

středy koulí jsou na stěnách krychlí) do 60° (kdy koule určité vrstvy spočívají v mezerách 

sousední vrstvy), kdežto pórovitost se tedy mění od ε = 0,476 (v prvním případě) do  ε = 0,259 (v 

druhém případě), tedy téměř dvojnásobně. 

 

Obr. 3.8 - Příklady různého způsobu uložení koulí o jednotkovém průměru. Vlevo  – maximální 

pórovitost, vpravo – minimální pórovitost. 
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V případě mísení dvou druhů zrn není pórovitost směsí aditivní, neboť menší zrna mohou 

vyplňovat volné prostory mezi většími zrny, takže celková pórovitost se zmenšuje. K výpočtu 

pórovitosti lze v takovém případě použít tyto vztahy: 

BBAA xKx   ´  [3.34] 

  11´´  BAAA Kxx   [3.35] 

 
1

1
´´´






BA

BA
BBAA Kxx




  [3.36], 

kde ηA, ηB jsou čísla pórovitosti složek A a B definována jako  

10 
si

i

si

i
i

V

V

V

V
  [3.37] 

a xA, xB jsou objemové zlomky složek A a B 

s

si
i
V

V
x   [3.38] 

K´, K´´, K´´´ jsou empirické koeficienty definované těmito vztahy: 

 

   2121

21
´








K  [3.39] 
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K  [3.40] 

 

   2

2
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1
´´´








K  [3.41] 

Poměr ekvivalentních zrn průměrů ψ složek A a B se mění v rozmezí od 0 do 1. Jako číslo 

pórovitosti se bere největší hodnota vypočtená z rovnic [3.39], [3.40] a [3.41]. Mezi číslem 

pórovitosti a pórovitostí platí vztah: 








1

 [3.42] 

nebo 
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1

 [3.43] 

Tyto vztahy byly odvozeny pro výpočet pórovitosti vícesložkových směsí a jsou však poněkud 

složitější. Kromě toho se často se vyskytují soustavy nejednotných zrn, tvořící aglomeráty 

menších zrn apod. V tomto případě zavádíme tzv. vnitřní pórovitost, která je dána vztahem 

´

´
1

´

´
´ 0

V

V

V

V s  [3.44], 

kde V0´ je objem volných prostorů uvnitř zrna, V´ je celkový objem zrna a Vs´ je objem tuhé fáze 

v zrnu.  

Je-li hustota kapaliny, která vyplňuje volné prostory v zrnu menší než hustota tuhé fáze zrna, lze 

pórovitost zrna vypočítat ze vztahu 

s




´
1  [3.45], 

kde ρ´=m´/V´  ms´/V´ je objemová hustota zrna, m´ je celková hmotnost zrna a ms´ je 

hmotnost tuhé fáze v zrnu. 

 

3.7POVLAKOVÁNÍ A GRANULACE 
 

 Během posledních čtyřiceti let došlo k rostoucímu zájmu ve využívání fluidních lůžek 

v procesech týkajících se povlakování (potahování, nátěru ev. povrchové modifikace částic) a 

granulací částic. Fluidní lože nabízejí mnoho výhod oproti standardním granulačním a 

povlakovacím zařízením jako jsou např. bubny, mixéry apod. Fluidní lože z důvodu přívodu 

požadovaného vzduchu (nebo plynu) k zfluidizování pevných látek (sypkých hmot, pevných 

částic hmoty) mají obvykle vysokou míru přenosu tepla a hmoty, což vede k jednotnému 

rozložení teploty do fluidního lože s poměrně (relativně) krátkou dobou zpracování. Kromě toho 

síly působící v těchto ložích při vzájemné interakci částic pomáhají řídit (ovládat) tvorbu shluků 

(aglomerátů, slepenců) a jejich přemísťování fluidním plynem (včetně bublin). Příčinou těchto 

sil vznikajících při proudění plynu a při vzájemných interakcích částic je tedy obíhání pevných 

látek uvnitř zařízení.  
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Potahování (povrchová modifikace) částic sypkých hmot ve fluidním loži 

 Procesy využívající tuto technologii jsou označovány jako techniky potahování (povrchové 

modifikace). Potah (nátěr) částice je charakteristický souvislým tenkým filmem (často polymer), 

který se nanáší na povrch částic sypké hmoty ve fluidizačním loži.  

Důvody pro nanášení (potahování) částic jsou různé a zahrnují:  

- řízené uvolňování účinných látek do částic nebo jejich postupné uvolňování, 

- vznik hydratační vrstvy částic pro zlepšení vzhledu produktu, 

- maskování chuti produktu atd. 

 Proces formování a následné povlakování (nanášení) bude modelováno pomocí teorie 

„Population Balance“ a dále pomocí hlediska pravděpodobnosti nebo stochastického hlediska. 

Vrstvení částic ve fluidním loži 

 Termín „vrstvení ve fluidním loži“ můžeme odkazovat na jeden ze dvou zásadně odlišných 

typů procesů. Obr. 3.9 ukazuje celkový přehled fluidního povlakování. Z tohoto obrázku 

můžeme vidět, že objekty, které budou vrstveny mohou být buď materiály lože nebo velké 

pevné předměty, které jsou ponořeny do lože a povrchově upraveny. 

 Mezi nejčastější aplikace druhého typu procesu nanášení je úprava kovových předmětů. 

Uvažujme například fluidní lože složené z jemných částic polymeru, kde toto lože je fluidizováno 

inertním plynem s teplotou pod bodem tání polymeru. Je-li kus vkládaného horkého kovu 

s teplotou, která je nad bodem tání polymeru ponořen do fluidního lože, polymer začne tát na 

povrchu kovu. Při pečlivém řízení teploty po ponoření kovu a při správné fluidizace lože je 

možné nanést hladký, soudržný film polymeru o požadované tloušťce. Tento typ povrchové 

úpravy má několik výhod. V procesu nanášení totiž není potřeba rozpouštědel a mohou být 

potaženy i objekty s komplikovaným povrchem. 
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Obr. 3.9 - Přehled využití povlakování pomocí fluidního lože. 

 Základním principem fluidního potahování částic a granulačních operací v těchto ložích je 

aplikace jemného aerosolového spreje do lože fluidizovaných částic. Sprej obsahuje rozpuštěné 

látky, které působí jako svlakovací médium (prostředek) a rozpouštědlo, ve kterém se rozpustí 

nebo rozmíchají příměsi. Tekutý postřik je aplikován na fluidizované částice a šíří se po povrchu 

pevných látek lože. Jakmile se rozpouštědlo odpaří, tak rozpuštěné látky zůstávají na povrchu 

částic. V procesech aglomerace je úkolem na rozpuštěné látky působit jako pojivo, které má 

tendenci vytvořit jednotlivé částice či shluky částic držících pohromadě (aglomeráty). 

Působením fluidního plynu do lože způsobí, že se částice aglomerátů pohybují a dotýkají se 

stěny nádoby a druhých shluků částic. Existují tedy dvě protichůdné síly působící na aglomeráty- 

první síla drží částice pohromadě díky působení pojiva a druhá způsobuje rozpad aglomerátů 

z důvodu neustálého pohybu srážejících se částic. Růst a konečná velikost vyráběných shluků 

(aglomerátů) je tedy funkcí velikostí těchto protichůdných sil. V potahování jsou přítomny dvě 

stejné základní síly. Cílem povlakování je vyrábět jednotlivé částice, u kterých můžeme dobře 

řídit (kontrolovat) její hladký a rovnoměrný povlak. U potahování je aglomerace částic 

nežádoucí a zařízení a provozní proměnné veličiny jsou navrženy pro maximální jednotnost 

povlaku a snížení nebo vyloučení aglomerace. 

 V současnosti existují fluidní lože, která slouží k potahování různých částic o velikosti od 

50µm÷1cm s různými funkčními a nefunkčními povlaky. Ve farmaceutickém průmyslu jsou ve 
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fluidních ložích vyráběny částice potažené vrstvou s pozvolným či postupným uvolňováním 

nebo s vrstvou, jenž zabraňuje proniknutí vlhkosti.  

V odvětví zemědělství jsou vyráběny hnojiva obsahující insekticidy a fungicidy s  určitou dobou 

uvolňování účinných látek a semena jsou potaženy ochrannými vrstvami.  

V potravinářském průmyslu jsou ořechy, obiloviny, slunečnice, sušené ovoce a další plody a jiné 

potraviny potahovány cukrovými a čokoládovými povlaky. V chemickém průmyslu je katalyzátor 

vstřikován do fluidního lože pro výrobu polyolefinů. Přestože se tyto procesy ve výrobcích, které 

se vyrábějí značně liší, tak rovnoměrné rozložení kapaliny na povrch částic lože a následné 

vytvoření vrstvy nátěru (povlaku) na částice je pro všechny tyto procesy společné.  

 

3.7.1Přehled procesu nanášení 

 

 Povlakování lze považovat za součást procesu granulace, kdy síly způsobující rozpad 

shluků dominují a tak převyšují síly, které mají tendenci držet částice pohromadě. Díky 

dostatečně velké částici a při vysokých povrchových rychlostech a nízké míře aerosolu v husté 

bublající fluidní vrstvě je nátěr možný bez patrné aglomerace. Obecně lze však říci, že 

povlakování částic je prováděno nejčastěji ve formě „chrlícího“ nebo „téměř chrlícího“ lože. 

Kombinace rozpustných příměsí by měla být vybrána tak, že doba propojení kapaliny a pevné 

látky je velmi rychlá a výsledný nátěr není lepkavý. 

Dva příklady chrlících povlakovacích loží jsou znázorněny na Obr. 3.10 a Obr. 3.11. Obr. 3.10 

ukazuje klasické chrlící lakovací lože. V této fluidní lakovací jednotce se potahování provádí 

kapalinou, která se zavádí do lože prostřednictvím trysky, která může být umístěna buď na dno 

(spodní postřik) nebo na vrchol (horní postřik) lože. Fluidní plyn je přiváděn do kuželového dna 

lože a při správných podmínkách vytváří centrální plynové jádro, jež vynáší pevné látky 

z hustého prstence lože, které se tvoří u stěny. Vzestupný pohyb částic v jádře je následovaný 

jejich obrácením v horní oblasti zařízení, kde částice vytváří fontánu (ta je způsobená ztrátou 

rychlosti částic, které se dostávají do pohybu podobnému vrhu a dále částice klesají v hustém 

prstenci lože poblíž stěny). Na Obr. 3.11 je znázorněno fluidní lože s vestavěnou vnitřní trubkou. 

Účelem této trubky je podpořit pravidelnou cirkulaci částic v loži tím, že nutí většinu fluidního 

plynu jít do středu lože. Tím jsou částice unášeny vzhůru i s plynem. Jakmile plyn dosáhne 
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rozšířené zóny nad ložem, dochází ke zpomalení plynu a následně rychlosti unášených částic. 

Následně tyto částice padají zpět do hustého mezikruží lože. Zde je kapalina nejčastěji zaváděna 

pomocí trysek, které jsou umístěny ve spodní části lože. U tohoto typu zařízení je možný i horní 

postřik, ale je jen zřídka používaný. Pohyb částic v loži s vnitřní vestavěnou trubkou může být 

regulován výškou mezery mezi rourou a deskou distributoru plynu.  

 

Obr. 3.10 - Klasické chrlící lože. 
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Obr. 3.11 - Chrlící lože s vestavěnou trubkou. 

 

3.7.1.1Oblasti postřiku 

 

 Pohyb částic skrz oblast spreje je znázorněn na Obr. 3.12. Z tohoto obrázku lze vidět, že 

rozprášené kapičky aerosolu spreje padají na pevnou látku potahovaného materiálu lože, který 

se pohybuje skrze postřikovou oblast spreje. Při kontaktu s povrchem částic se kapky tekutiny 

rozšíří po povrchu částic a částečně ho potáhnou. Opakovaný pohyb skrze oblast postřiku spreje 

umožní vytvořit kontinuální vrstvu materiálu, což vede k hladké a jednotné vrstvě. Smáčení 

částic kapkami tekutiny (kapaliny) je tedy pro rovnoměrné nanášení nezbytné. Pokud kapky 

nesmočí povrch, ale namísto toho se vytvoří na povrchu kulička, výsledný nátěr pak může být 

nesouvislá vrstva tvořena drobnými kuličkami z rozpuštěné látky roztoku namísto 

požadovaného souvislého filmu. Použitím povrchově aktivních látek nebo změkčovadel se může 
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zlepšit nanesení kapaliny na povrch částic. Jako příklad zlepšení smáčení použitím povrchově 

aktivních látek je dán Weissem a Meisenem [28], kteří pokryli oblast částic roztavenou sírou. 

Jejich výsledky ukázaly na přítomnost drobných špendlíkových otvorů v plášti síry, které byly 

odstraněny použitím povrchově aktivních látek schopných měnit kontaktní úhel mezi 

močovinou (karbonyldiamid) a roztavenou sírou. 

 

Obr. 3.12 - Pohyb částic skrze postřikovou oblast spreje. 

Nasákavost kapaliny do porézního tělesa je rovněž důležitým faktorem. Nadměrná nasákavost 

může vést ke vzniku povlaku o různé tloušťce. Kromě toho na výrobu povlaku požadované 

tloušťky je třeba připočítat požadovaný krycí materiál díky ztrátě krycího materiálu ve vnitřku 

částic. 

Pravidelný pohyb částic skrz oblast postřiku je tedy zásadní, pokud mají být částice natírány 

jednotně. Jedním z hlavních výhod chrlícího lože je, že částice obíhají (cirkulují) v loži a přes 

oblast postřiku poměrně jednotným způsobem, který podporuje rovnoměrné nanášení částic.  

Pokud se má vyhnout aglomeraci částic je rozumné držet čerstvě smočené částice od sebe tak 

dlouho, jak je to možné. Umístěním trysky ve spodní části lože jsou částice unášeny a tak cestují 

jádrem lože směrem vzhůru. Během jejich průchodu vzhůru jsou částice značně vysoušeny 
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prouděním fluidního plynu a jsou při návratu do hustého mezikruží hustého lože relativně bez 

obsahu rozpouštědel a nelepí se. Kontrola kvality pro nátěry je velmi důkladná zejména ve 

farmaceutickém průmyslu. Na rozdíl od granulace je opětovné zpracování produktu, poté co již 

došlo k nátěru prakticky nemožné.  

3.7.1.2Mikroskopické jevy 

 

 Vytvoření ideálně rozptýlené kapaliny je nezbytným předpokladem pro jednotný nátěr. 

Proces rozdělení kapaliny na aerosol jemných kapek je nazýván „atomizace“. V současnosti se 

používají početné druhy atomizátorů (rozprašovačů) a je také k dispozici podrobný popis 

různých trysek s jejich výkonností [33]. Nejběžnějším typem rozprašovací trysky používané 

v operacích povlakování je „dvojitá tryska“, která využívá kinetickou energii vysokého tlaku 

plynu (obvykle vzduch nebo pára) k „rozdělení“ kapaliny na jemný sprej. Plyn může být 

rozptýlen s kapalinou buď zevnitř trysky (vnitřní smíšení) nebo vně trysky (vnější smíšení). Mezi 

hlavní výhody „dvojité trysky“ je její dobrá atomizace, schopnost atomizovat vysoko-viskózní 

kapaliny a odolnost proti ucpání. Nicméně při použití „dvojité trysky“ mohou nastat problémy 

při atomizování vysoce těkavé kapaliny díky jejímu nadměrnému odpařování během 

atomizačního procesu. Alternativou k použití „dvojité trysky“ jsou tlakové nebo hydraulické 

trysky. V těchto typech trysek je kapalina, která se používá na povlakování podávána tryskou 

pod tlakem a stává se atomizovanou na základě své vlastní kinetické energie. Hydraulická tryska 

se jednoduše ovládá, ale ve srovnání s „dvojitou tryskou“ obvykle produkuje sprej s větší 

průměrnou velikostí kapek. V poslední době je v provozech pro povlakování fluidních loží 

zkoumáno použití ultrazvukových trysek [34]. Produkovaný sprej je velice jemný, ale 

průchodnost těchto trysek je nízká. Mezi hlavní výhody ultrazvukových trysek je schopnost 

produkovat jemný sprej bez použití sekundární kapaliny a k možnému využití patří možnost 

rozprašovat velice těkavé látky bez patrného odpařování v trysce. 
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3.7.1.3Velikost distribuovaných atomizovaných kapek 

 

 Velikost distribuovaných kapek tvořených sprejem je komplexní funkcí vlastností kapaliny, 

druhotného plynu (je-li použit) a geometrií trysky. Nejspolehlivější a často nejrychlejší stanovení 

tohoto údaje je experimentální měření velikosti distribuovaných kapek. Většina výrobců trysek 

tuto službu svým zákazníkům nabízí. Zde je stručné shrnutí některých důležitých vlastností a 

charakteristik trysek: 

Hydraulické nebo tlakové trysky 

- Velikost kapiček je závislá na rychlosti spreje a vstupním tlaku a je obtížné nastavit 

rychlost  spreje nezávisle na velikosti kapek [34] 

- Zvýšením a snížením průtoku kapaliny se určuje velikost kapek 

- Hydraulické trysky mají tendenci rozstřikovat (atomizovat) efektivně při průtocích vyšších 

než 250ml/min [34] 

- Typická průměrná velikost kapek je řádově 100µm [35] 

 

Dvojitá tryska 

- Proudění kapaliny a velikost kapky lze kontrolovat nezávisle na sobě [34] 

- Rozprašované (atomizované) průtočné množství vzduchu není kritické [36], ale zvýšením 

tlaku vzduchu klesá průměrná velikost kapek 

- Typické objemové poměry vzduch/kapalina pro povlakování a granulaci jsou 500-800 

(např. 1000l vzduchu na 1,25-2l kapaliny) při tlaku vzduchu 3bar [36] 

- Průtoky kapaliny jsou možné až na 10ml/min a průměr kapek roste s rostoucím průtokem 

kapaliny [34] 

- Typická průměrná velikost kapky je 20-30 µm [35] 
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3.7.1.4Krátký a dlouhý čas vypařování kapek a související následky 

 

 Kombinace kapek o malé velikosti, vysokých teplot lože a těkavých rozpouštědel vede 

k velmi krátké době odpaření této látky z částic. To následně vede k možnosti sušení 

rozprašováním, kde se kapky kapaliny úplně vypaří dříve, než dojde ke kontaktu s povrchem 

lože tvořeným sypkými hmotami. U sprejů s velkým podílem těchto kapek je jediným efektem 

ztráta povlakové účinnosti tj. dojde ke snížení podílu kapalných vstříknutí do lože, které končí 

jako nátěr na pevný produkt. I v případě, že sušení rozprašováním nenastane, může nátěr 

tvořený částečně odpařenými kapkami kontaktujícími povrch vytvořit nehomogenní vrstvu díky 

špatným smáčecím vlastnostem.  

Kombinace kapek o velké velikosti v loži s nízkou teplotou a s rozpouštědly s nízkou těkavostí je 

charakteristické pro dlouhý čas odpařování. Jestliže odpařovací čas kapky je delší než 

charakteristický čas pro cirkulaci pevných látek skrze postřikovou zónu, pak může nastat 

situace, kdy určitý zlomek částic je stále vlhký ještě těsně před opětovným vstoupením do 

postřikové zóny spreje. To může způsobit nadměrné hromadění vlhkosti a může se vyskytnout 

lokální aglomerace.  

Problém nastává také, když jsou velikosti kapek v porovnání s velikostí natíraných částic větší. 

Např. pro 1mm částice budou kapky kapaliny narážet na částici a rozšíří se po celé ploše, ale pro 

100µm částice by kapka kapaliny pohltila částici, a to by vedlo k tlusté vrstvě kapaliny na 

povrchu a to podporuje spíše aglomeraci částic. Potíže se získáním malých jednotných kapek je 

hlavním důvodem potíží v potahování částic s průměrem menším než 100µm. Vzhledem 

k soudržné povaze velmi malých částic označovaných dle Geldarta [6] jako skupina C, kde 

„normální“ fluidizace není možná a absolutní dolní mez pro fluidní vrstvení je pro částice 

v průměru 30µm a větší. 

 

3.7.1.5Modelování dle různých přístupů 

 

 Cílem procesu povlakování je získat kvalitní povlak. Tento termín „kvalitní“ se odkazuje na 

jednu nebo více vlastností konečného výrobku např. vložení účinné aktivní látky na povrch 

částic, zlepšení vlastnosti rozpouštění, vzhledu a trvanlivosti apod. Různost těchto vlastností 

v dávce produktu určuje „kvalitní“ produkt. Na základní úrovni můžeme charakterizovat změny 
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v kvalitě, které jsou funkcí dvou proměnných: na jednotném povlaku hmoty a morfologií 

povlaku. Jednotný povlak hmoty se vztahuje k rozdílu v množství nátěrové hmoty každého 

výrobku. 

3.7.1.6Jednotnost nátěrové hmoty a distribuce 

 

 Při modelování nahromadění hmoty nátěrového materiálu na povrch částic lože lze 

přistupovat použitím modelu „Population Balances“ a „Pravděpodobnostního modelování 

vzájemného ovlivňování spreje a částic“. Tyto modely je možné kombinovat pro poskytnutí 

ucelenějšího obrazu procesu povlakování. 

 

3.7.1.6.1Model Population Balances k modelování natírání (povlakování) 

 

 Model Population Balances se ideálně hodí k modelování procesů, u nichž výrobky začínají 

mít zřetelnou distribuci velikostí částic. Rovnice dané níže [3.46] [3.47] popisují přístup 

Population Balances pro procesy povlakování dle [37] [38]. 

      DBnQmGNf
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mNf
t

kk 








  [3.46] 

Rovnice [3.46] popisuje změnu počtu částic dané hmotnosti (velikosti) s mírou růstu částic. Pro 

proces povlakování si lze pro ilustrační účely představit situaci procesu jedné dávky. Pro 

nepřetržité procesy je vývoj modelu komplikovanější [37] [38]. Pokud jde o proces povlakování 

jedné dávky, bereme v úvahu že Qk=0. Dále budeme předpokládat, že poměr vzniku částic B a 

zániku částic D díky srůstání, nukleaci a rozpadu (rozbití) jsou tyto hodnoty zanedbatelné. 

S těmito předpoklady se rovnice [3.46] zredukuje na: 

      0
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 [3.47] 

Při použití rovnice [3.47] je nutné vědět, jaké je počáteční hmotnost v rovnici [3.46] a [3.47], 

distribuce částic a funkce míry růstu G. Můžeme napsat, že tempo růstu je funkcí množství 

(hmotnosti) částic: 
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dt

dm
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Liu a Lister [38] řešili dva modely rovnice [3.48]. První předpokládá, že k=0, což odpovídá 

předpokladu, že v průměru každá částice stráví během dlouhé doby strávené v oblasti procesu 

zpracování stejné množství času. Z tohoto důvodu funkce G by měla být úměrná 

předpokládanému příčnému průřezu plochy částic (za předpokladu kulového povrchu). 

  23

2

´ pdKKmmG   [3.49] 

V druhém případě se předpokládá, že k=1. Důvodem pro použití tohoto předpokladu pro rovnici 

[3.48] vychází z porovnání, že v tradičních „chrlících“ ložích používaných Liu a Listerem [38] 

nebyly časy částic o různých hmotnostech, jenž cirkulovaly skrze postřikové zóny spreje stejné. 

Robinson a Waldie [39] zjistili, že pro běžné tryskací lože je čas cirkulace: 

7.0

1

p

circ
d

t   [3.50] 

Větší částice cirkulují častěji a jsou proto více pravděpodobným příjemcem většího množství 

nátěru. Proto je odůvodněné používat jednotku k větší než 0 (použití k=1 spíše než k=0,7 není 

pro přesnost dat v typických experimentech povlakování nikterak významné). Hmotnostní 

bilance v loži částic v každém čase t může být psána jako: 

    ´
0

EFdmmGmNf coat 


 [3.51] 

Liu a Lister [38] řešili výše uvedené soustavy rovnic a porovnali hodnotu rozložení hmotnosti 

předpokládaného modelu s pozorovaným experimentem. Výsledná data [38] ukazují, že pro 

částice dané hmotnosti se množství přijaté krycí vrstvy značně liší. Například částice s počáteční 

hmotností 4g má množství případné krycí vrstvy v rozsahu od 0,7 až po 1,4g. Pro tuto změnu 

v množství povlaku pro částice se stejnou počáteční hmotností nelze předvídat uplatnění 

přístupu Population Balances [38], protože je tento model deterministický. Je zřejmé, že rozptyl 

v datech o průměrné hodnotě se zdá být významný. Za účelem odhadnutí velikosti tohoto 

rozptylu musí být použit náhodnostní nebo pravděpodobnostní model. Úrovně rozptylu 

demonstrované v experimentu [38] a další práce může způsobit značné odchylky v tloušťce 

aplikovaného povlaku, což vede ke značným rozdílům ve funkčních vlastnostech povlaku. 
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3.7.1.6.2Pravděpodobnostní přístup k modelování natírání (povlakování) 

 

 Množství materiálu povlakovaného na identické částice během (v) průběhu dávkového 

nebo kontinuálního procesu se může značně lišit. Tato představa byla poprvé uvažována 

Mannem a kol. ([40], [41], [42], [43]). Mann [40] pro proces dávky uvažoval pohyb částic 

v lakované fluidní vrstvě za proces obnovy, tj. každá částice procházející skrz pásmo spreje (Obr. 

3.12) obdrží malé množství povlaku x. Celková výše získaného povlaku je sumou všech 

jednotlivých přírůstků získaných během procesu. Z tohoto důvodu je celkové množství povlaku, 

který příjme jedna částice: 







Nk

k

kntotal xxxxX
1

21 ...  [3.52] 

 Z rovnice [3.52] můžeme vidět, že rozdíl v celkovém množství materiálu nanášeného na 

každou částici je funkcí počtu případů kdy částice projde skrze postřikovou zónu spreje, N, a 

množství materiálu obdrženého při každém průchodu, x. Protože obě hodnoty x i N se liší, 

očekáváme že hodnota Xtotal se bude lišit mezi částicemi ve stejné dávce. Mann [41] ukázal, že 

pro dávkový proces nanášení, ve kterém je provozní doba větší než asi 20-i násobek průměrné 

doby oběhu, lze pak charakteristiky (střední hodnota a rozptyl) rozdělení (distribuce) počtu 

procházejících částic určit z rozdělení doby cyklu tj. doba po sobě jdoucích průchodů. Doba 

cyklu distribuce může být měřena experimentálně, kdežto distribuce procházejících částic se 

snadno měřit nedá. Kromě toho Mann [43] ukázal, že variační koeficient pro Xtotal, pro proces 

dávky povlaku, v němž N a x jsou nezávislé, náhodné proměnné jsou vyjádřeny: 
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R
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total   [3.53], 

kde ttotal je celkový čas povlakování pro obsluhu jedné dávky. Rovnice [3.53] ukazuje, že rozdíly 

v množství přijatého povlaku na částici je souhrnem dvou efektů. První efekt se vztahuje na 

změny v počtu průchodů částic skrze postřikovou zónu spreje během procesu a je dán prvním 

členem na pravé straně rovnice [3.53]. Druhý efekt se týká změn v množství materiálu, který 

získá částice každým průchodem skrze postřikovou zónu spreje a průměrný počet průchodů 

skrze postřikovou zónu spreje. Druhý efekt je dán druhým členem na pravé straně rovnice. 

 



 Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech Ing. Aleš Procházka 

______________________________________________________________________________________ 

42 

 

3.7.1.6.3Doba cyklu distribuce (šíření, rozložení) 

 

 Rozdíly v počtu opakování oběhu částic ve fluidním loži se určuje na základě doby cyklu 

distribuce označené magnetické částice v chrlícím loži s a bez vnitřní vestavěné trubky [40] a 

[43]. Výsledky Chenga [44] ukazují, že pro lože s vnitřní vestavěnou trubkou jsou doby oběhů 

pro označené částice rozdílné velikosti a rozměrů v podstatě stejné pro stejné provozní 

podmínky. Cheng [44] a Mann [40] také měřili rozdíly a průměrnou dobu cyklu. Jakmile se 

zvyšuje průměrná doba cyklu, tak se zvyšuje rozptyl [44]. Typická průměrná doba oběhu je 

různá a pohybuje se v rozmezí 2-10 sekund (pro lože s průměrem vnitřní vestavěné trubky 150 a 

75mm). Vzhledem k tomu, že typické povlakování trvá po dobu nejméně jedné hodiny, což 

můžeme vidět z rovnice [3.53], první člen na pravé straně rovnice velmi málo přispívá k celkové 

změně v jednotnosti vrstvy hmoty.  

3.7.1.6.4Kolísání hmoty uložené na částici procházející skrze postřikovou zónu spreje 

 

 Uvažujeme zde výsledky práce realizované Chengem [44] v tryskacím loži s vnitřní 

vestavěnou trubkou. Pro tuto práci byly použity všechny částice lože v podstatě stejné velikosti 

(1-1,8mm) a proto lze předpokládat, že doba cyklu a rozložení hmoty vrstvy jsou ovlivněny 

velikostí částic. Cheng [44] ukázal, že druhý člen na druhé straně rovnice [3.53] je dominantní a 

lze očekávat výrazné změny v x, což vede k výrazným změnám hodnoty Xtotal. Tento rozdíl byl 

vysvětlen tzv. „zakrývacím efektem“ kdy částice, jenž jsou v blízkosti spreje, mají tento efekt na 

vzdálenější částice. Cheng a Turton [45] popsali analytický výraz pro Var(x)/[E(x)]2 na základě 

výskytu „mezer“ mezi částicemi v zóně postřiku a na základě geometrie spreje. Srovnání jejich 

analytického vyjádření a experimentálních dat ukázaly řádově správné hodnoty s výrazným 

vlivem na změny provozních podmínek a geometrii lože. Rozdíly v získané hmotnosti nátěru 

různých částic během procesu natírání jedné dávky lze přičíst ke změnám v počtu částic 

procházejících sprejem (malý vliv na potahování, které trvá déle než půl hodiny a když zařízení 

není držitelem žádné znatelné mrtvé zóny) a rozdíly v množství spreje přijatého na částici při 

průchodu sprejem výrazně přispívá při delší době postřiku. 

Přístup Population Balances je užitečný pro předvídání průměrného množství nátěrových hmot 

ukládaných na částicích o různých velikostech. Pravděpodobnostní přístup umožňuje 

odhadnout změnu množství povlaku na danou velikost částic. Population Balance je užitečný 
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v modelování vlivu počáteční distribuční velikosti a růstu na průměrnou distribuční velikost 

částic. Je však třeba pozorovat rozptyl údajů o odhadech z předpovědí Population Balance a 

pravděpodobnostních nebo stochastických přístupů. 

Rozdílné velikosti částic mají různou dobu cyklu při šíření a různé rozložení uložené hmoty v 

postřikové zóně spreje. Součástí tohoto přístupu (z rovnice [3.53]) je předpoklad, že každá 

velikostní frakce vstupuje samostatně. Tento předpoklad nemusí platit, a to zejména pokud 

různé částice mají různé trasy cirkulace v loži.  

Z přístupu Population Balance Randolph a Larson [37] navrhli použití účinných koeficientů růstu 

difuzivity (vodivosti) odpovědného za náhodné kolísání v růstu. Tak se rovnice změní na tvar: 
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 [3.54] 

Kterýkoliv z těchto dvou přístupů uvedených výše mohou být použity při modelování šíření 

nebo změny jednotnosti povlaku částice. Efektivní difúzní koeficient DG a variační koeficienty 

pro natření částic Var(x)/{E(x)}2]1/2 musí být nejdříve zjištěny z experimentu. Proto bez další 

dodatečné rozsáhlé práce v této oblasti bude „a priori“ nemožné obecně předpovídat 

jednotnost nátěrové hmoty pro dávku částic v dané (určité) části zařízení při daných provozních 

podmínkách. 

 

3.7.1.6.5Modely kontinuálního lakování 

 

 Pro výsledky nátěrových experimentů daných v kapitole výše je zřejmé, že během operace 

dávkového natírání může dojít k podstatným rozdílům v množství přijatého nátěru na částici. 

Rozdíly v jednotnosti přijaté hmoty mezi částicemi v procesu nepřetržitého lakování při přísunu 

a odnětí dávky částic lze očekávat v podstatě vyšší díky povaze směsi chrlícího lože. Z tohoto 

důvodu se většina nátěrů v zemědělství a farmaceutickém průmyslu stále provádí v procesech 

dávky. Výsledky pro kontinuální systémy lakování (natírání) modelováním Population Balance a 

náhodnostního modelu předložili Liu a Lister [38], a Mann [42]. 
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3.7.1.7Tvarosloví pláště (povlaku) 

 

 Při funkčním využití je důležité, aby při produkci povlakovaného výrobku neexistovaly 

rozdílné tloušťky nátěrové hmoty. Například, pokud je produkt držitelem vlastnosti pozvolného 

uvolňování, pak je velmi důležité, aby každá natřená částice zajistila požadované opatření na 

zpomalení uvolnění účinné látky. Pokud je produkt určen k použití na zemědělském nebo 

chemickém trhu tak nejednotnost vrstvy může vést k předčasnému uvolnění do půdy nebo 

chemického procesu. Za předpokladu, že produkt je určen pro použití ve farmaceutickém 

průmyslu, pak důsledkem nejednotné vrstvy může být předčasné uvolnění velkého množství 

léku do pacientova těla. Závažnost podaného množství dávky léku vede k úvaze o struktuře 

nebo morfologii nátěru částice. Když je ve farmaceutickém průmyslu funkční nátěr aplikován na 

částici obsahující účinný lék, je běžné sledovat uvolňování účinné látky pomocí „in vitro“ 

rozpouštění. Rychlost, za kterou je lék uvolněn v nastavených a dobře kontrolovatelných 

podmínkách poskytuje cenné informace o předpokládaném uvolňování léku v těle. Je mnohem 

jednodušší a taky méně nákladné používat tuto metodu než „in vivo“ testování pomocí lidských 

nebo zvířecích subjektů. Proto pokud existuje vzájemný vztah mezi výsledky testování „in vitro“ 

a „in vivo“, upřednostňovaná zkušební metoda pro kontrolu kvality je vhodná přes test 

rozpouštění.  

 

Obr. 3.13 - Tradiční fluidní granulátor. 
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Částice se stejným množstvím účinné látky a zjevně podobné nátěry mohou mít docela odlišné 

charakteristiky uvolnění a proto je morfologie nátěru důležitou vlastností potažené částice. 

Existují případové studie s použitím kombinací přísad a povlaků k přizpůsobení uvolňování 

účinné látky ([47], [48], [49], [50]). 

Pro danou aplikaci nátěru musíme vybrat jaké vybavení a zpracování je třeba použít a to na 

základě předchozích experimentálních zkušeností. Neexistuje „a priori“ způsob jak v současné 

době vybrat všechny proměnné. Experimentální ověření konkrétní aplikace v konkrétních 

podmínkách použitím požadovaného složení povlaku musí být provedeno u všech nových 

procesů.  

 

Obr. 3.14 - Rotorový granulátor. 
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3.7.1.8Fluidní lože pro povlakovací zařízení  

 

 Existuje mnoho rozdílů ve fluidních zařízeních používaných v aplikaci povlakování ([34], 

[46], [51]). Přesto můžeme roztřídit všechna zařízení do 4 hlavních skupin, o kterých je 

pojednáno níže. 

 

3.7.1.8.1Konvenční (tradiční) chrlící lože 

 

 Použití tradičního chrlícího lože (Obr. 3.10) je upřednostňováno v aplikacích povlakování 

pro zemědělství, potravinářství a větší farmaceutické produkty. Omezení v používání tohoto 

typu zařízení je, že materiál, který bude povlakován musí být provzdušnitelný (dle Geldarta 

skupina A). Provzdušnitelný materiál znamená, že částice by měli mít v průměru zpravidla 2mm 

a vyšší. Rychlost plynu musí být vyšší než minimální tryskací (chrlící) rychlosti a výška lože nesmí 

překročit maximální výšku provzdušnění. Dalším důležitým rysem (vlastností) tryskacího lože je 

úhel vstupního kužele vzduchu. Souvztažnost pro tyto veličiny podali Liu a Lister [52], Mathur a 

Epstein [53] a Kucharki a Kmiec [54]. Vzhledem k tomu, že částice jsou velké a jejich rychlost při 

odchodu z horní trubice je poměrně vysoká, potom může být opotřebení pro drobivé částice či 

povlaky nadměrné. Umístění trysky může být umístěno buď ve spodní části zařízení nebo 

v oblastech rozprsku nad ložem, jak ukazuje Obr. 3.10. Díky závislosti na velikosti rychlosti 

cirkulace (oběhu) skrze postřikovou zónu spreje ([39]), může být jednotnost (rovnoměrnost) 

tloušťky vrstvy problematické, zejména pro širokou velikost distribuce podávaného materiálu. 

 

3.7.1.8.2Fluidní lože s vestavěnou rourou 

 

 Použití lože s vestavěnou trubkou (Obr. 3.11) je nejvhodnějším řešením pro funkční 

aplikace povlakování částic ve farmaceutickém průmyslu. Termínem funkční se rozumí 

skutečnost, že povlak obsahuje zpoždění v dodání účinné látky obsažené ve fluidizovaných 

částicích např. povlaky s postupným uvolňováním a enterické povlaky. Aplikace vestavěné 

trubky patentoval Wurster ([55], [56]). Na základě autora je vestavěná trubka často nazývána 

jako „Wurster Insert“. Účelem vestavěné trubky je vytvoření vzduchového kanálu vedeného 
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skrz střed lože, ten pak uvádí částice do pohybu řízeného touto trubkou. Oběh (cirkulace) částic 

je díky trubce dobře řiditelný, opakovatelný a poměrně stabilní. Vlastnosti těchto loží umožňují 

výrobu dávek potaženého materiálu s poměrně úzkou distribucí tloušťky nátěru. Použitím 

tohoto typu zařízení byly úspěšně potaženy částice Geldartovy skupiny části A, B a D. Pro menší 

částice (300 µm a menší) bylo zjištěno [57], že délka a úhel expanzní nádoby (komory) nad 

ložem jsou v redukci přenosu a maximálního vyžití cirkulace částic skrze pásmo spreje klíčové. 

Umístění trysky spreje je téměř vždy na základně vestavěné trubky (spodní postřik) a nejčastěji 

se používají dvojité kapalinové trysky. 

 

3.7.1.8.3Tradiční fluidní granulátor 

 

 V tradičním fluidním granulátoru Obr. 3.13 je fluidní plyn opět prioritně přiváděn středem 

lože. To způsobí, že se částice pohybují středem vzestupně se pohybujícím plynem. Výsledkem 

je, že částice cirkulující v rámci lože jsou více či méně řízené chaotickým způsobem, než jak u 

tradičních tryskacích loží s nebo bez vnitřní vestavěné trubky. Vrstva kapaliny je téměř vždy 

stříkána směrem dolů z horní části lože, která má tu výhodu, že tryska může při ucpání být 

opravena během provozu. Vzhledem k nižšímu řízení oběhu částic je toto zařízení zřídka 

používáno pro trvalé či enterické povlaky. Toto zařízení je úspěšně uplatňováno u tavných 

povlaků (tavného povlakování). 

 

3.7.1.8.4Rotorový granulátor 

 

 Posledním typem zařízení používaným pro práškové povlakování je rotorový granulátor 

Obr. 3.14. Toto zařízení využívá proměnnou rychlost otáčení kotouče ve spodní části lože. 

Fluidní plyn proudí mezi okrajem disku a stěnou lože vzhůru skrze lože částic. Kombinované 

působení fluidního plynu a rotujícího disku způsobí, že lože částic obíhá ve směru, jak je 

znázorněno na Obr. 3.14. Protože cirkulace částic je malá, prostor rozšíření nad ložem je také 

malý. Takže s velkým množstvím částic může být pracováno v poměrně malé části zařízení. 

Rotorový granulátor je možné použít u standardních povrchových úprav. Jeho hlavní výhodou je 

schopnost aplikovat vrstvu prášku přímo na pevný podklad. Suchý prášek lze podávat současně 
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s kapkami pojiva roztoku. Při správném umístění podavačů jsou pevné látky nejprve smáčené 

od kapaliny a poté pokryté vrstvou prášku. Postupné cykly smáčení a vrstvení prášku umožní 

rychlé nahromadění prachu na podkladovém materiálu částic. Tato technika je obzvlášť 

užitečná, když rozpustné látky nelze rozpustit či rozmíchat a když musí být velké množství 

účinné látky aplikováno přímo na pevný podklad. 

 

Řízení vlhkosti 

 Regulace vlhkosti vzduchu je důležitá pro základní rozpouštěcí procesy. Pro spreje 

obsahující vodný roztok má vstupní vlhkost vzduchu přímý vliv na množství vody, kterým může 

být absorbována plynem. Čím sušší (nižší rosný bod) je přívod vzduchu, tím je k nasycení 

potřeba větší množství vody a tím větší může být rychlost nástřiku. Studie [52] v tradičním 

chrlícím loži ukazují maximální rychlost nástřiku, definovánou jako maximum rychlosti spreje, 

při kterém nedojde ke zhroucení proudu se nachází pod teoretickým limitem, který odpovídá 

nasycenému vzduchu odcházejícímu z lože. U organických procesů rozpouštění může vlhkost 

vzduchu také hrát roli v kvalitě produktů. Specifickým problémem, který může nastat je to, že 

voda v loži zkondenzuje. V těsné blízkosti trysky se může vyskytnout lokální ochlazení 

v důsledku odpaření rozpouštědla [58]. V důsledku tohoto místního ochlazení teplota může 

klesnout pod rosný bod vzduchu a místní kondenzace vody se může objevit na výsledku 

produktu a poškodit povlak. Tento účinek může být nastaven dle vlhkosti přiváděného vzduchu. 

Pokud jsou očekávány široké výkyvy vlhkosti, může být nezbytné odvlhčit na nějakou dobu 

vzduch a zvlhčovat ho v jinou dobu. 

 

Filtrace 

 Znečištění produktu cizími částicemi ve fluidním plynu může být minimalizována použitím 

filtrace. Kompromis může být vyžadován mezi čistotou ovzduší a zvýšením kompresních 

nákladů díky vysoké tlakové ztrátě filtru. Pro povlakování v těsných okolních podmínkách činí 

náklady na dopravu vzduchu obvykle jen malé procento z celkových nákladů a přívodem 

vzduchu je snadno dosaženo nízkého zatížení částic. Kromě filtrování vstupního plynu je obvykle 

nutné použít nějakou formu filtru po proudu fluidní vrstvy, aby se zabránilo výstupu pevné 
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hmoty ze zařízení. Pro poměrně velké částice je toto obvykle dosaženo vakovým filtrem nebo 

plátnem (sítem). Pro velmi jemné prášky může být nezbytný cyklón. 

 

Topení 

 Spolu s kontrolou vlhkosti vzduchu je další možností pro zvýšení rychlosti nástřiku 

kapaliny a tím snížení doby zpracování dávky přidání tepla do systému. Nejběžnějším způsobem 

jak toho dosáhnout je ohřát fluidní plyn před podáním do lože. Je třeba dbát na to, aby nebyla 

použita příliš vysoká teplota vzduchu, zvláště pro povlakové účinné látky a nátěrové hmoty, jenž 

jsou na teplotu citlivé. To je opět důležité pro farmaceutické, potravinářské a zemědělské 

produkty. Pro procesy povlakování byl rovněž úspěšně použit proces mikrovlnného ohřevu. 

Použití interních otopných ploch je obvykle nepraktické, protože mají tendenci překážet a celý 

proces granulace narušovat. 

 

Ovládání fluidního plynu 

 Pro typické povlakovací operace je běžně nejvíce používané nízkotlaké odstředivé 

dmychadlo (ventilátor). Umístění dmychadla je nejčastější na výstupu ze systému, což vede 

k fungování tohoto systému za mírného vakua. To nabízí několik výhod. Za prvé emise jemných 

částic do okolí (okolní oblasti) skrze těsnění (ucpávky, pečetě) jsou eliminovány; stejně tak jsou 

odstraněny i emise rozpouštědel.  

 

Konstrukce distributoru desky a konstrukce pléna distributoru 

 Konstrukce lože s vnitřní vestavěnou trubkou Obr. 3.11 a konstrukce tradičního fluidního 

granulátoru Obr. 3.13 vyžaduje převážnou část fluidního plynu proudícího skrz střed lože. 

V podstatě existují dva způsoby, jak toho dosáhnout. Typická deska distributoru plynu, která je 

dána pro konstrukci jednoho pléna má otevřenou plochu mnohem větší ve středu, což 

způsobuje, že většina vzduchu vstupuje středem lože. Zbývající část vzduchu se používá 

k udržení fluidizace ve zbytku lože. Částice při tomto procesu tedy zůstanou tekuté a volně 

proudí. Je možné využití mnoho rozdílných konstrukcí, ale použití dvou více otvorových clon 
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oddělených jemným sítem k zabránění vstupu částic do pléna je používáno běžně. Některé nové 

přístupy k navrhování distributorových desek byla přezkoumána Mastersem [59] a použití tzv. 

„Gill plates“ může poskytnout dobrou reálnou alternativu pro řízení fluidního plynu. 

Alternativou použití jediného pléna a upravení toku plynu distribuční deskou je použití 

rozděleného pléna. Zde je proud plynu regulován odděleně přes středové a prstencové plénum. 

Vzduch je možné dodat jediným ventilátorem, ale jsou nezbytné samostatné ovládací prvky pro 

každé plénum. 

 

3.8Granulace jemných prášků ve fluidních ložích 

 

 Granulace je operace zvětšení velikosti, při které je jemný prášek aglomerován do větších 

granulí za účelem vytvoření určité velikosti a tvaru s cílem zlepšit tekutost a vzhled a snížit 

prašnost. Granulace je používána v mnoha odvětvích od výroby detergentů až po potravinářské 

výrobky, zemědělské chemikálie jako pesticidy a hnojiva a farmaceutické výrobky jako jsou 

tablety. Během granulace je pojivo nalito nebo rozprášeno do rozrušeného lože různých prášků. 

Jak se rozpouštědlo obsažené v pojivu odpaří, pojivo zhoustne a částice prachu vlivem sílící 

kapilarity vytvářející mezi-částicové můstky, přičemž se slepí k sobě a větší granule z původního 

prášku zůstanou zachovány. Tyto granule jsou dále upevněny při mísení a konečné tuhnutí 

pojiva nebo taveniny tvoří silné shluky (aglomeráty). 

Granulace pojivem může být dosažena různými typy míchadel, rotujících bubnů, pánvemi a 

fluidním a chrlícím ložem. Tato práce je zaměřena na granulaci fluidním ložem, který se do jisté 

míry liší od ostatních druhů směšovací granulace v tom, že plyn dodávaný s produkcí 

rozrušeného prášku pomocí fluidizace také způsobuje vypařování pojiva a chladí nebo ohřívá 

prášek. Velikost částic vzrůstá sdružováním mnoha vlastností fluidizace a jejich změn ve 

fluidním loži, z nichž nejvýznamnější jsou míchací vlastnosti lože. Vzájemně ovlivňující se jevy 

dělají granulaci ve fluidním loži značně složitou. Zároveň je také nejuniverzálnější, umožňuje 

provádět současně operaci sušení a chlazení se zvyšováním velikosti (aglomerací). 

Literatura o fluidní granulaci byly publikovány Nienowem se spolupracovníky [36], [60] v nichž 

se operace podrobně popisují. Tyto publikace ([36], [60]) uvádí teplotní a hmotnostní bilance 

systému a navrhují model růstu granulí. Zařízení fluidní granulace se zpravidla neliší od 
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průmyslových zařízení fluidního povlakování s výjimkou postřikové zóny, jenž zabírá větší část 

lože. Rychlosti použitého plynu jsou o něco menší. Granulační zařízení a některé jejich hlavní 

charakteristiky byly popsány v podrobněji v předchozí kapitole 3.7, viz Obr. 3.11, Obr. 3.14 zde 

nejsou opakovány.  

 

3.8.1Mikroskopické jevy 

 

 Proces, při kterém jemné prachové částice v granulátoru drží pohromadě je poměrně 

složitý [24]. Obrázek Obr. 3.15 znázorňuje některé další běžné principy, ve kterých může dojít 

k růstu granulátu. Jedná se o například o nukleaci (Obr. 3.15-4), která je definována jako slepení 

primárních částic díky přítomnosti tekutého pojiva na pevném povrchu. Dalším podobným 

způsobem tvorby granulátu je srůstání, při kterém dva větší shluky dohromady společně vytvoří 

granuli. Ostatní modely růstu granulí jsou vrstvení pojiva potahované granule malými zrnky 

částic (Obr. 3.15-2), ale také např. naplnění kapky pojiva jemnými částicemi apod. 

 

Obr. 3.15 - Principy 1.postřikové granulace, 2.práškového vrstvení, 3.potažení postřikem, 

4.aglomerace prášků - nukleace [24]. 

Určité množství pojiva je nutné v práškové hmotě předtím, než bude přítomno na povrchu 

k tomu, aby byla zajištěna přilnavost k povrchu částice. Toto kritické minimální množství pojiva 
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je důležitou vlastností systému a musí být stanoveno určeno předem. Stejně důležité je časové 

rozpětí, v rámci kterého se pojivo buď rozšíří na povrch granule a/nebo proniká do pórů 

v prášku.  

 

3.8.2Kritický poměr pojiva, kapaliny a prášku 

 

 Je-li kapalina přivedena do volně loženého materiálu z jemných částic, nejprve ulpí do 

malého prostoru mezi částicemi a vytváří můstky, což lze vidět na Obr. 3.15-4. Pro velmi malé 

množství tekutiny jsou tyto můstky rozmístěny náhodně a nemají vliv na vlastnosti volně 

loženého prášku. Při zavedení větších množství tekutin je dosaženo situace, kdy je vytvořeno 

dostatečné množství tekutinových můstků vytvářejících souvislou síť vzájemně propojených 

částic, které jsou rozšířené po celé sypké hmotě. Mnoho vlastností sypkých prášků ukazují 

jakých výrazných mechanicko-fyzikálních změn tohoto stavu je dosaženo. Dobrým příkladem je 

vnitřní tření prášku [61]. Hodnoty tzv. „nasycení“ S, definovaného jako podíl dutin vyplněných 

kapalinou k celkovému množství dutin v sušině v řádu od 20-30% jsou pro tento stav 

charakteristické. 

V jiném extrému, kdy všechny dostupné dutiny v sypké hmotě jsou naplněné kapalinou, jedná 

se o tzv. kapilární stav, který je dosažen při podmínkách nasycení S=1. Mezi těmito limity je 

dosaženo meziproduktu, který se nazývá tzv. „lanovkový stav“, pro který je charakteristická 

hodnota nasycení v rozmezí 0,3<S<1. Rumpf [62] a řada dalších studovali tento jev. Bylo 

zjištěno, že vnitřní tření se výrazně zvyšuje při přechodu mezi stavy a znovu před nástupem 

kapilárního stavu. Ve snaze ovládat granulaci ve fluidním loži a vysokou mez pevnosti ve smyku 

směšovače, Lauenberg [63], Schaefer [64] a Schaefer a další [65] představili smykový měřící 

přístroj ve fluidním loži granulátoru a měřili točivý moment a spotřebu energie mezi pevnosti ve 

smyku směšovače, zatímco docházelo k růstu granulí. Tito autoři byli schopni vytvořit křivky 

těchto veličin jako funkci nasycení kapaliny odebráním vzorku prachu v různých časech během 

granulace. Tekuté mosty mezi částicemi tedy kriticky ovlivňují chování sypké hmoty a vlastnosti 

granulátu práškovo-pojivového systému a odpovídající příslušné množství pojiv lze stanovit 

měřením jedné z těchto veličin. 
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Dle prvního cílu „Analyzování a shrnutí dostupných studií zabývající se granulací sypkého 

materiálu, fluidizací sypkého materiálu, mixování sypkého materiálu, dopravou prostřednictvím 

fluidizace a typy geometrie distribucí vzduchu“ jsem shrnul veškeré druhy fluidizace od režimů 

fluidizace gravitační ve vertikálních celách, ale i fluidizaci v rotačním fluidizačním lůžku. Shrnul 

jsem, jak se dá teoreticky spočíst ustálená tlaková ztráta a rychlost plynu pro zfluidizování lože. 

Podrobně jsem popsal skupiny materiálů, které obecně bývají fluidizovány a také jsem popsal 

jak se určují hranice mezi těmito skupinami materiálů. Dalšími vztahy jsem popsal míchání 

materiálu v rotačním fluidním lůžku. Podrobně jsem pospal také granulaci a  povlakování 

pomocí zfliudizování lože především částic sypkéhoccharakteru. Graficky jsem zpracoval jakým 

způsobemdochází k nanášení rozprášených kapiček na fluidizovanou částici pomocí různých 

trysek. Dále byly popsány možné přístupy modelování nahromadění hmoty nátěrového 

materiálu na povrch částic lože pomocí modelu „population balances“ a „pravděpodobnostního 

modelování vzájemného ovlivňování spreje a částic“. 

4 METODIKA ŘEŠENÍ 
 

Za účelem realizace výzkumu v oblasti fluidizace sypkých hmot v dopravních a skladovacích 

systémech a pro splnění cílů disertační práce byly vyvinuty experimentální zařízení (standy). 

Tato zařízení experimentálně simulují reálný stav fluidizace sypkých hmot s možností 

nastavování vstupních parametrů pro zjištění optimálních stavů při fluidizaci.  

4.1Technický popis experimentálního zařízení 
 

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

ovládací, druhý pozorovací a třetí záznamový.  

4.1.1Experimentální stand 

 

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

cely byl sestaven unikátní experimentální stand (Obr. 4.1). Nosným prvkem standu je fluidizační 

cela (11) tvarovaná do průřezu tří, čtyř, pěti, šesti, sedmiúhelníku a kruhu (Tabulka 4.1). 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 
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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. Distributor je 

vyroben z tkaniny z pevných polyesterových vláken s okatostí 36µm (Obr. 5.5). 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 (kapitola 4.1.4.2) 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 tab.Tabulka 5.4.  

K ovládání otevření a uzavření toku vzduchu sloužil propustný, ručně ovládaný ventil (3). 

Objemový průtok vzduchu je měřen pomocí průtokoměru (5). Průtokoměr je podrobněji 

pospán v kapitole 4.1.4.1. 

 

 

Obr. 4.1 - 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-
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distributor (síto, tkanina), 10 – fluidizovaný materiál, 11-fluidizační cela, 12-filtr, 13-A/D 

převodník, 14-USB kabel, 15-záznamové zařízení (PC). 

 

4.1.2 Ovládací část 

 

Ovládací část (Obr. 4.2) tvoří kompresor (1), filtr s regulátorem vzduchu a manometrem (2), 

ručně ovládaný ventil pro propouštění vzduchu (3) a dva škrtící ventily (4) se zpětným ventilem, 

nástrčné spojky (5) a hadice (6) pro propojení jednotlivých prvků. To vše je pevně připevněno 

na transparentní polykarbonátové desce (7). 

 

 

Obr. 4.2 - Ovládácí část přísunu vzduchu do experimenálního zařízení. 

 

Ovládací část zařízení (Obr. 4.2) slouží k rozvodu stlačeného, filtrem upraveného vzduchu tak, 

aby se do měřeného média ve formě prášků dostávalo co nejméně vlhkosti z okolí, která by 

nepříznivě ovlivňovala měření. Mechanický ventil pro propouštění vzduchu, jenž je součástí 

ovládacího zařízení zastupuje funkci zapínání a vypínání přívodního vzduchu. Tento ventil je 

vyroben pro průtoky vzduchu do 892 l/min a je ovládán ručně pomocí otočného spínače. Spínač 

má dvě polohy, když je v poloze 0 je zabráněno průtoku vzduchu do zařízení, když jej přepneme 
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do polohy 1 tak do zařízení začne proudit vzduch. K přesnému řízení tohoto průtoku slouží 

škrtící ventily se zpětným ventilem, které musely být kalibrovány. 

Znečištění produktu cizími částicemi v dopravovaném plynu je minimalizována použitím filtrace. 

Filtr (. Obr. 4.4) je volen dle tlaku přiváděného stlačeného vzduchu, jedná se o typ AW40-F04H. 

Tento filtr s maximálním provozním tlakem 1MPa slouží i jako regulátor tlaku s rozsahem 

regulace 0,05-0,85MPa  a je opatřen filtrační vložkou, jejíž poréznost je 5µm. Filtr má také 

standardní polykarbonátovou jímku s objemem 45cm3 pro odloučení zkondenzované vody 

z míst, kde je umístěn kompresor. Točítko regulátoru je opatřeno uzamykatelným krytem 

AR40P-580AS pro zabránění nežádoucí změny nastaveného tlaku.  

                   

Obr. 4.3 vlevo - Použitý filtr vzduchu AW40-F04H. Obr. 4.4 vpravo - Manometr G46-10-02. 

Manometr jako mechanické měřidlo tlaku plynu slouží k odečtení hodnoty tlaku, jenž prochází 

skrze filtr. Manometr má Ø42mm se závitem v ose pro přišroubování na čelo filtru. Tento 

manometr (Obr. 4.3) má označení G46-10-02 jehož těleso je z hliníku a čelní průhled je 

z polykarbonátu. 

Ručně ovládaný 3/2 ventil s průtokem 892 l/min má označení EVM230-F02-00. Tento ventil 

může být ovládaný více způsoby jako např.: pákou s kladkou, sklopnou pákou s kladkou, přímým 

nárazníkem, nárazníkem s kladkou, páčkou, hřibovým tlačítkem, pedálem a vystouplým nebo 

zapuštěným tlačítkem. Výběr padl na dvoupolohové točítko viz Obr. 4.6. 
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Obr. 4.5 vlevo- Zvolený škrtící ventil se zpětným ventilem AS3001-F10. Obr. 4.6 vpravo - Zvolený 

ventil EVM230-F02-00 je ručně ovládaný dvoupolohovým tlačítkem. 

Pro přesnou regulaci průtoku slouží škrtící ventil s jemným závitem s označením AS3001-F10 

s průtokem do 920 Nl/min a s otvorem s Ø10mm pro napojení polyuretanové či nylonové 

hadice (Obr. 4.5). Škrtící ventil je upevněn ke konstrukci panelu pomocí jednoduchého držáku 

s označením THM-10.  Při otočení škrtícím ventilem o 360° se bude jednat o jednu otáčku 

ventilu viz. Tabulka 5.4. 

 

4.1.3 Pozorovací  část 

 

Pozorovací část (Obr. 3.1Obr. 4.7) je sestavena z přívodu vzduchu (1), který je rozváděn přes 

provzdušňovací tkaninu (2), která představuje distributor (kapitola 5.1). Na tomto distributoru 

je možno měnit strukturu povrchu a tím lze simulovat odlišné tvary trysek pro rozvod vzduchu.  

Provzdušňovací plocha tkaniny je pro účely práce ponechána plná propustnost pro 

provzdušňovací médium. Provzdušňovací tkanina (3) je připevněna na rámu z nerezové oceli 

(2). Další součástí pozorovacího sektoru je ochranná komora (4) do které se vložily pozorovací 

cely (Obr. 4.8). Aby nedocházelo k únikům vzduchu, byla každá z pozorovacích zkoumaných cel 

opatřena vlastním distributorem (viz Obr. 5.9), proto při měření vypadl segment (2). Pozorovací 

cely jsou osazeny tlakovými čidly (kapitola 4.1.4.2), kterými se odečítá tlak vzduchu a vizuálním 

pozorováním také výška expandovaného lože.  
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Obr. 4.7 - Pozorovací a ochranná část experimentálního zařízení. 

 

Všechny pozorovací cely (Obr. 4.8) různých tvarů, ve kterých byla pozorována výše 

fluidizovaného lože, má shodnou plochu vnitřního půdorysu (např. plocha trojúhelníkového 

půdorysu je rovna ploše čtvercového půdorysu atd.) a tím i shodný vnitřní objem, ve kterém 

bude prováděno měření tlaku. Jaký má vliv půdorys pozorovacích cel na tlaku v celách a na výši 

fluidního lože je jedním z předmětů bádání.  

 

Obr. 4.8 - Tvary pozorovacích cel. 
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Tabulka 4.1 - Paramerty příčného průřezu zkoumaných cel. 

 

4.1.4Záznamová část 

 

4.1.4.1Průtokoměr 

 

Pro měření průtoku vzduchu byl použit průtokoměr SD6000 firmy IFM (Obr. 4.9). Přístroj 

sleduje standardní průtok tlakového vzduchu a detekuje 4 procesní veličiny – rychlost proudění, 

průtokové množství, množství spotřeby a teplotu média. Všechny údaje se vztahují na 

standardní průtok dle DIN ISO 2533, tj. objemový průtok při 1013 hPa, 15°C a 0% relativní 

vlhkosti vzduchu. Měřící rozsah zařízení je Q=0.2-75 Nm3/h. V tomto rozsahu měření má 

průtokoměr přesnost s odchylkou ±3% měřené hodnoty. 
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Obr. 4.9 - Napojení průtokoměru. 

 

4.1.4.2Tlaková čidla 

 

Nástrojem pro měření tlaku v plénu, loži a na výstupu zařízení byl vybrán snímač tlaku 

s označením A-10 od výrobce WIKA. Tento snímač tlaku (Obr. 4.10) má měřící rozsah 0-10bar, 

připojuje se pomocí G1/4 závitu a má výstupní napětí hodnot 0-10V. Tlaková čidla mají 

výrobcem zaručenou přesnost ±1% měřené hodnoty v rozsahu měření 0-10bar. Každé ze tří 

použitých tlakových čidel má protokol o zkoušce, který udává kalibraci čidla.  

 

Tabulka 4.2 - Údaje z protokolu o zkoušce tlakového čidla (umístění v loži). 
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Protokol o zkoušce uvádí odchylku výstupního napěťového signálu při určitém měřeném tlaku. 

Například čidlo, kterým byl měřen tlak v loži materiálu mělo při kalibraci na nula barů naměřen 

výstupní signál 0,026V, což znamená, že chyba v měření by při tlaku nula barů byla 0,26% 

(Tabulka 4.2). Tato chyba byla eliminována tím, že v softwaru pro převod dat se pro každé čidlo 

nastavila hodnota nula barů dle toho, jakou odchylku při tomto tlaku čidlo vykazovalo, viz 

kapitola 4.1.4.4. Čidlo umístěné v plénu vykazovalo maximální nelinearitu 0,12%, čidlo v loži 

0,1% a čidlo na výstupu 0,11%.  

 

Obr. 4.10 - Tlakové čidlo. 

4.1.4.3A/D převodník 

 

Pro měření výstupního napěťového signálu z tlakových čidel jsem použil měřící modul AD4USB 

(Obr. 4.11) čtyřvstupový A/D převodník, který je schopen měřit čtyři napěťové signály 0 až 10V. 

Naměřené hodnoty předává digitálně do nadřízeného systému. AD4USB komunikuje přes USB, 
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ze kterého je i napájen. Měřící přístroj AD4USB používá pro měření jeden přepínaný sigma-delta 

A/D převodník, kde po zapnutí napájecího napětí provede procesor inicializaci A/D převodníku a 

nastaví parametry přístroje podle údajů v paměti, pak začne cyklicky měřit hodnoty napětí na 

analogových vstupech a výsledky ukládá do své paměti. V režimu kontinuálního měření posílá 

AD4USB naměřené hodnoty v zadaném intervalu 1s. 

 

Obr. 4.11 - Měřící modul AD4USB, blokové schéma. 

 

Měřící svorkovnice je šestinásobná svorkovnice (Obr. 4.12). Jsou na ní vyvedeny čtyři vstupy a 

dvě zemní svorky. Všechny čtyři měřící vstupy mají společnou zem, vyvedenou na bocích 

svorkovnice, tato zem je galvanicky oddělena od ostatních zemních svorek na zařízení. Sběrnice 

USB slouží pro napájení i komunikaci.  
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Obr. 4.12 - Ukázka připojení zdroje napětí ke svorkám na AD4USB. 

 

4.1.4.4Software Wix pro převod dat 

 

Snímaná data je potřeba vyhodnotit, ale ještě předtím je potřeba pomocí programu Wix uložit. 

Nejprve se tedy po spuštění zařízení AD4USB souborem ad4usbsetup.exe vyhledat moduly 

dostupného USB rozhraní a dostupné sériové porty. Vyhledané moduly byly připojeny na USB 

rozhraní (Obr. 4.13 a), nastavila se adresa modulu a komunikační rychlost (Obr. 4.13 b), 

proběhla kontrola, zdali komunikují všechny dostupné kanály (napojené tlakové čidla) (Obr. 

4.13 c) a nastavil se dolní (0dílků) a horní hranice (10 000dílků) vstupního měřícího rozsahu. 

Počet desetinných míst pro zaokrouhlení (Obr. 4.13 d) byl nastaven na čtyři desetinná místa pro 

všechny tři kanály (tlakové čidla).  

Po vyhledání a připojení dostupných modulů a po kontrole komunikace a nastavení čidel byl 

spuštěn software Wix, ve kterém se pro zobrazení průběhů tlaků nastaví (Obr. 4.13 e) 

požadovaný měřící rozsah, barvy průběhových křivek, zobrazované časové rozpětí a barvy 

pozadí mřížky a textu grafu (Obr. 4.13 f). Byly nastaveny vstupy na zařízení, tzn. nejprve vstup 

tlakového čidla vedoucího do pléna a následně to samé i pro lože a výstup. V tomto nastavení 

se musí upravit veličiny do správných jednotek (v tomto případě do jednotky barů) a kalibrují se 

vstupní hodnoty čidel, dle jejich protokolu o zkoušce. Interval měření byl nastaven na 1s, tak 

jako výstupní formát ukládání naměřených veličin, které se statisticky vyhodnocovali dle 

programu Microsoft-Excel. 
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Obr. 4.13 - Kroky nastavení softwaru Wix pro převod a záznam výstupních dat z tlakových čidel. 
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5  VLIV TVARU DISTRIBUTORU PLYNU A VERTIKÁLNÍ FLUIDIZAČNÍ 

CELY NA REŽIMU FLUIDIZACE 
 

Pro výzkum režimů fluidizace ve vertikálních fluidizačních celách byly zvoleny různé tvary cel. 

Distributor vzduchu má vždy totožný tvar a tedy i plochu příčného průřezu jako plénum i cela. 

Pak tedy můžeme říct, že při optimalizaci tvaru cely je použit distributor o totožném tvaru, tudíž 

zároveň optimalizujeme i distributor. Pokud se tedy zájem práce soustřeďuje na tvar 

distributoru fluidizačního lože v závislosti na rychlosti proudění vzduchu (průtoku vzduchu), tak 

pak se tedy měřily veličiny jako vstupující množství vzduchu do pléna Q[m3/h], tlak vzduchu 

v plénu pp [bar], tlak vzduchu v loži částic pl [bar] a tlak vzduchu před výstupem z vertikální 

fluidizační cely pv [bar]. Mimo jiné byla měřena i výška hladiny provzdušňovaného lože částic H  

[mm]. Rychlost vstupujícího vzduchu (průtok vzduchu) byla měřena průtokoměrem (Obr. 4.9), 

tlak vzduchu byl naměřen tlakovými čidly (Obr. 4.10) a výška provzdušněného lože byla 

odečítána vizuálně, pomocí 1500mm dlouhého pravítka, s přesností 1mm. Zařízení pro 

odečítání měřených veličin jsou podrobně popsány v kapitole metodika řešení – záznamová část 

(Záznamová část4.1.4). Jako důležitá charakteristická veličina při určování míry provzdušnění 

pro vybrané cely byl tedy tlak vzduchu před vstupem do lože (v plénu), v loži a před výstupem 

ze zařízení. Byla tedy měřena především tlaková ztráta provzdušňovaného lože částic ΔP ve 

vybraných tvarech vertikálních fluidizačních cel za účelem zjištění, která z vybraných cel bude 

vykazovat nejmenší či největší tlakovou ztrátu lože částic.  

 

5.1DISTRIBUTOR PLYNU 
 

Distributor plynu je určen k vytvoření jednotné a stabilní fluidizace napříč celým průřezem lože 

a má pracovat po dlouhou dobu bez ucpání nebo poškození, má minimalizovat vniknutí 

pevných látek do pléna pod distributorem, minimalizovat opotřebení lože materiálu a 

podporovat tíhu materiálu lože při spouštění a vypínání. V praxi distributory přijali celou řadu 

podob a některé z nich jsou ukázány níže. Bez ohledu na fyzickou podobu jsou všechny v 

podstatě zařaditelné z hlediska směřování vstupu vzduchu: buď nahoru, postranně nebo dolů. 

Volba závisí na převládajících provozních (procesních, technologických) podmínkách, 

mechanické proveditelnosti a na nákladech.  
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Mezi typy distributoru patří například děrované plechy (Obr. 5.1 vlevo), které jsou určeny 

zejména pro vzestupně řízené proudění vzduchu. Jejich výroba je jednoduchá, levná a řadí se 

mezi nejběžnější typ distributoru. Lze snadno čistit, může mít plochý, konvexní nebo konkávní 

tvar a je zde možná snadná změna velikosti otvoru. Děrované plechy vyžadují okrajové utěsnění 

nádoby a podporu při velkém rozpětí, jako další nevýhoda u tohoto typu distributoru je 

možnost vyboulení nebo tepelného zdeformování, ale také vysoká tlaková ztráta a pronikání 

lože do pléna. Tento typ distributoru nevolím z důvodu jeho vysoké tlakové ztráty. 

 

 

Obr. 5.1 - Zleva – děrované plechy, bublinové uzávěry. 

 

Dalším známým typem distributoru plynu jsou bublinové krytky (Obr. 5.1), které mají postranně 

řízený průtok vzduchu, mezi jehož výhody lze zařadit nižší tlakové ztráty, vnitřní vestavba a 

možnost dobré přestavitelnosti, jsou ale drahé, obtížně se čistí, těžce se vyměňují, vyžadují 

okrajové těsnění a nejsou vhodné pro pevné lepivé látky. Více také podléhají okamžitému 

sloučení bubliny vzduchu, a tím se i obtížněji zabraňuje stagnaci v určitých oblastech lože. Pro 

postranní nebo sestupné řízení toku se používají rozprašovací mřížky (Obr. 5.2), které mají nízké 

tlakové ztráty, mohou podstupovat tepelnému roztažení bez poškození, porty lze snadno zahalit 

a jsou vhodné pro víceúrovňové vstřikování plynu. Dochází zde ale k de-fluidizaci pod mřížkou. 
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Obr. 5.2 - Typy rozprašovacích mřížek. 

 

Mezi další distributory plynu můžeme zařadit kuželovité mřížky (Obr. 5.3), které slouží 

k postrannímu řízení průtoku plynu. Tyto mřížky slouží k zabránění nahromadění stagnujících 

pevných látek v mrtvých zónách a k minimalizaci segregace pevných látek, podporují také 

solidní míchání. Pro zajištění dobré distribuce plynu zato vyžaduje pečlivou konstrukci a také 

vysoký tlak vzduchu.  

 

 

Obr. 5.3 - Kuželovité mřížky. 

 

Z výše uvedených výhod a omezení se musí vybrat vždy ten typ distributoru vzduchu, který je 

nejvíce vhodný a důležitý pro proces použití. Jsou například případy, kdy jsou pevné látky pod 

mřížkou přípustné, kdy je významná teplotní roztažnost mřížky nebo kdy je lože pevných látek 

velmi křehké, také v případech tlakových ztrát a z toho rozhodujících nákladů na tlak vzduchu. 

Také pokud jsou pevné látky lepkavé a musí být udržovány v pohybu po celou dobu a za 

předpokladu, že jsou přítomna vestavěné vnitřní oběžná kola nebo míchadla nebo tam, kde 

očekáváme nízkou životnost mřížky díky erozi. Tyto a mnoho dalších specifik mají danou řadu 
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konstrukčních variací, takže každá aplikace vyžaduje promyšlené technické posouzení před 

konečným výběrem designu. 

 

5.1.1Volba distributoru 

 

Jako distributor pro rozvod vzduchu do lože a jako nástroj k zabránění vniknutí pevných látek do 

pléna jsem si tedy zvolil tkaninu, jenž je vyrobena z polyesterových jemných vláken. Měl jsem k 

dispozici řadu těchto tkanin, proto jsem si nejprve změřil rychlost vystupujícího vzduchu  

jednotlivých vybraných druhů (Obr. 5.4). Z obrázku 5.4 lze vidět, že rychlost vzduchu je u těchto 

tkanin zanedbatelná a příliš se od sebe neliš. Z tohoto důvodu jsem tedy vybral tkaninu, která je 

pro svou okatost vhodná pro zkoumaný materiál. 

 

Obr. 5.4 - Graf naznačující velikost rychlosti vzduchu vstupujícího skrze distributor s rozdílnou 

okatostí, počet otáček ventilu viz Tabulka 5.4. 
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Vybral jsem tedy tkaninu s průměrem vlákna dt=40µm a okatostí wo=36µm (Obr. 5.5). Vhodnost 

velikosti oka jsem volil dle velikosti zkoumaného materiálu a hodnotu velikosti zkoumaného 

materiálu jsem vybral z obrazové analýzy (kapitola 7.1) 

 

 

Obr. 5.5 - Fotografie pořízená SEM zobrazující tkaninu představující distributor vzduchu. 

 

Polyesterovou tkaninu jsem pro distributor vybral z  důvodu, že se jedná o pevný a zároveň 

pružný materiál, který se využívá v mnoha průmyslových odvětvích jako například filtr, ale 

především se používá pro výrobu šablon v polygrafickém průmyslu. V polygrafickém průmyslu 

se tkanina napíná například na hliníkový rám (Obr. 5.7) a její hlavní funkcí je nechat procházet 

barvu (v našem případě to bude vzduch) v námi požadovaném místě. To je také hlavní důvod 

proč byl zvolen jako distributor pro rozvod plynu právě tento materiál. Jednak je výroba 

požadované šablony, a tím požadovaných míst kudy může pronikat vzduch levná, ale také 

rychlá a jak již bylo zmíněno, tlaková ztráta tkaniny (respektive mimo-vrstvová rychlost 

vystupujícího plynu) je velmi nízká. To by mohlo být doceněno v průmyslových aplikacích, kde je 

potřeba například rychlá přestavitelnost distribuující desky z důvodu změny velikosti 

skladovaných částic, či z důvodu změny aplikace. Mezi další specifika, kterými se vyznačuje tato 

tkanina, patří tzv. teoretický objem prostupujícího vzduchu skrze síťovinu Vth (Obr. 5.6) a ten je 
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dán tloušťkou tkaniny dtk změřenou zkušební metodou DIN 53855 a ze stupně otevřenosti síta 

a0 (Obr. 5.5) lze vyjádřit vztah [5.1] 

100

0 tk
th

da
V


  [5.1] 

 

Obr. 5.6 - Teoretický objem prostupujícího vzduchu skrze síťovinu. 

 

Stupeň otevřenosti síta je procentuální podíl všech ok na celkové ploše tkaniny [5.2] 

 20

2

0
0

100

tdw

w
a




  [5.2] 

 

Obr. 5.7 – a) Plocha tkaniny nepropouštějící provzdušňovací médium, b) plocha tkaniny 

propouštějící médium. 

Charakteristické rozměry distributoru jsou zobrazeny v tabulce Tabulka 5.1. níže. 
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Tabulka 5.1 - Charakteristické rozměry tkaniny distributoru. 

 

5.1.2Plénum 

 

Plénum je komora bezprostředně pod distributorem. Je-li poměr tlakové ztráty lože vzhledem k 

tlakové ztrátě distributoru dostatečně velký, není konstrukční návrh pléna tak důležitý. 

Nicméně pro případ, kdy je tento poměr nepodstatný lze při návrhu pléna zjistit, zdali lože bude 

uspokojivě fungovat. Typické návrhy pléna [70], [71] ukazují různé konfigurace pro zavedení 

plynu do pléna a jsou ilustrovány na Obr. 5.8 - Rozdílné návrhy pléna a) vertikální vstup plynu 

nahoru, b) horizontálně-vertikální vstup plynu nahoru, c) horizontálně-vertikální vstup plynu 

dolů, d) vertikální vstup plynu nahoru přes ploché skloňovací zařízení, e) vertikální vstup plynu 

nahoru přes stříškovité skloňovací zařízení připomínající čínský klobouk, f) vertikální vstup plynu 

nahoru přes tvarované skloňovací zařízení převrácené mísy. (Obr. 5.8). Některé návrhy pléna 

můžou mít přednost před ostatními. Pokud plyn vstupuje do pléna ze dna, je žádoucí, ať má 

plénum dost velkou vzdálenost mezi vývodem přívodního potrubí a distributorem, aby se 

zabránilo přednostnímu průchodu plynu středem distributoru. Když plyn vstupuje do pléna ze 

strany, je žádoucí směřovat plyn do středu pléna (Obr. 5.8 c) spíše než mít konec přívodu 

potrubí na zdi pléna. Kromě horizontálně-vertikálnímu vstupu plynu dolů (Obr. 5.8 c) je lepší 

než horizontálně-vertikálnímu vstupu plynu nahoru (Obr. 5.8 b). 
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Obr. 5.8 - Rozdílné návrhy pléna a) vertikální vstup plynu nahoru, b) horizontálně-vertikální 

vstup plynu nahoru, c) horizontálně-vertikální vstup plynu dolů, d) vertikální vstup plynu nahoru 

přes ploché skloňovací zařízení, e) vertikální vstup plynu nahoru přes stříškovité skloňovací 

zařízení připomínající čínský klobouk, f) vertikální vstup plynu nahoru přes tvarované skloňovací 

zařízení převrácené mísy. 

 

Jestliže je třeba zavést plyn-pevnou nebo plyn-kapalnou suspenzi do pléna jako v případě 

polyethylenového reaktoru a některých cirkulačních regenerátorů, je vhodnější zavést suspenzi 

v nejnižším místě pléna (Obr. 5.8 a,d,e), aby se minimalizovalo hromadění pevných nebo 

kapalných látek v nepřístupných oblastech. U dvou-fázových systémů je vhodné mít nějaký druh 

skloňovacího zařízení (Obr. 5.8 d,e,f) mezi vývodem přívodní trubky a distributorem, aby se 

zabránilo přednostnímu průchodu pevných látek středem distributoru kvůli jejich vysoké 

kinetické energii. Toto přednostní obcházení pevných látek způsobuje špatnou distribuci plynu. 

Navíc konfigurace Obr. 5.8 e,f jsou vhodnější než konfigurace Obr. 5.8 a,d. 

 

5.1.3Volba pléna 

 

Pro zajištění potřebného provzdušnění lože částic ve vertikálních fluidizačních celách, volím díky 

štíhlosti cel nejjednodušší konfiguraci pro zavedení plynu do pléna dle Obr. 5.8 a). Plénum je 

opatřeno přírubou, která je šrouby připevněna na základnu měřícího zařízení. Mezi základnou 

měřícího zařízení a přírubou, která je součástí pléna se pro zajištění těsnosti nachází těsnění, viz 
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Obr. 5.9. Přívod vzestupně řízeného proudu vzduchu je umístěn pomocí nástrčné spojky na dně 

pléna.  

 

 

Obr. 5.9 - Přichycení pléna k základně zařízení. 

 

5.1.4Volba tlaku vzduchu vstupujícího do pléna 

 

Přívod proudu vzduchu do pléna je regulován škrtícím ventilem se zpětným ventilem. Pro 

měření bylo potřeba zvolit vstupní tlak vzduchu, proto byly nejprve průtokoměrem analyzovány 

charakteristiky škrtícího ventilu se zpětným ventilem. Tato charakteristika škrtícího ventilu byla 

měřena pro zvolený vstupní tlak 5 a 8 bar. Na obrázku Obr. 5.10 viz níže lze vidět, že do třetí 

otáčky škrtícího ventilu jsou pro oba vstupní tlaky přibližně stejné linearizované stoupající 

průběhy rychlosti proudu plynu, po třetí otáčce škrtícího ventilu už lze pozorovat zvýšené 

hodnoty rychlosti proudu plynu pro tlak 8bar. Při vyšších otáčkách ventilu dochází k větším 
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rychlostem proudu plynu a také začíná docházet k velkým úletům částic. Oblast měření škrtícího 

ventilu je tedy v této práci omezen na 0,25-1,75 otáček škrtícího ventilu. Z důvodu úspory 

množství vzduchu ve vzdušníku kompresoru a tedy zachování stálého tlaku vstupujícího do 

pléna volím vstupní velikost tlaku 5bar. Při tomto tlaku 5 bar jsou tedy provedena veškerá 

měření. 

 

 

Obr. 5.10 - Charakteristika škrtícího ventilu pro vstupní tlak 5 a 8 bar. 

 

5.2REŽIMY 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 krůhovým průřezem cely. Pro zkoumání těchto vlivů byl použit materiál-

titanová běloba (titan dioxide) TiO2 (Tabulka 5.2). 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 
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obtížně fluidizovatelný. V následujících kapitolách je detailně popsána tlaková ztráta lože pro 

všechny uvedené typy tvarů cel. 

 

Tabulka 5.2 - Mechanicko-fyzikální vlastnosti zkoumaného materiálu TiO2. 

Mechanicko-fyzikální vlastnosti (úhel vnitřního tření φ) byly proměřeny v Laboratoři sypkých 

hmot na přímočarém smykovém stroji Jenike [73]. 

5.2.1Postup 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. 5.11 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 nebo mezerovitosti ve vrstvě. Tato nerovnoměrná fluidní vrstva 

vykazuje určitou tlakovou ztrátu, která se dále statisticky zpracovává.  
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1. 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 5.4.  

2. 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. 

100g 7 l/min Trojhran Čtyřhran Pětihran Šestihran Sedmihran Válec 

P
le

n
u
m

 

Modus 0,008 0,007 0,008 0,006 0,009 0,009 

Průměr 0,008552 0,006823 0,007786 0,006419 0,008724 0,009418 

Směrodatná 

odchylka 0,000723 0,000708 0,000846 0,000661 0,000581 0,000514 

Šikmost 1,540291 0,273926 -0,05023 1,37003 -0,58769 0,564898 

Špičatost KURT 3,019118 -0,97208 -0,22307 0,702463 0,653283 -1,1646 

Max relativní 

četnost 0,551724 0,467742 0,452381 0,677419 0,655172 0,591837 

Variační rozpětí 0,003 0,002 0,004 0,002 0,003 0,002 

L
o
že

 

Modus 0,004 0,005 0,005 0,006 0,006 0,006 

Průměr 0,004379 0,004919 0,004583 0,005581 0,005667 0,006418 

Směrodatná 

odchylka 0,000762 0,000413 0,000493 0,000493 0,000798 0,00057 

Šikmost 1,174805 -0,56238 -0,34424 -0,34372 2,203562 1,334364 

Špičatost KURT 3,539562 2,725735 -1,92799 -2,01655 9,133798 2,667216 

Max relativní 

četnost 0,551724 0,822581 0,583333 0,580645 0,45977 0,612245 

Variační rozpětí 0,004 0,002 0,001 0,001 0,005 0,003 

Tabulka 5.3- Příklad tabulky pro vyhodnocení průměrných hodnot tlaků. 

3. Veškeré ustálené hodnoty tlakových ztrát se statisticky vyhodnotily a určila se střední 

hodnota ustálených hodnot a nejčastěji vyskytovaná hodnota (modus) z ustálených 



 Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech Ing. Aleš Procházka 

______________________________________________________________________________________ 

77 

 

hodnot vždy pro každý průtok vzduchu, příklad zpracování statistických hodnot z grafů je 

uveden v  Tabulka 5.3. Ostatní statistické data veškerých změřených tlaků se nachází 

v příloze práce. 

 

Obr. 5.11 - Hodnoty naměřené tlakové ztráty v trojhranném průřezu fluidizační cely naplněné 

300g vzorku TiO2. 

 

Obr. 5.12 - Detail průběhu tlaků pro rychlost vzduchu v=0,186m/s (detailní výřez z Obr. 5.11). 
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5.2.2TLAKOVÁ ZTRÁTA  ΔP 

 

V následujících kapitolách budou podrobně zpracovány výsledky experimentálního měření pro 

všechny dávky lože. Kapitoly viz níže, obsahují především grafy srovnávající tlakovou ztrátu pro 

vybrané rychlosti proudu vzduchu. Tyto grafy se vybíraly tak, že byla nejprve dle vzorce  

  gHP gp ..1.    [5.3] 

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. Pro stejnou dávku lože 400g byla u cely 

s pravidelným trojúhelníkovým půdorysem vypočítaná tlaková ztráta lože rovna 3544,4Pa a 

nejbližší průměrná hodnota naměřené tlakové ztráty (3450Pa) byla u této cely pro průtok 

vzduchu 1,5 m3/hod, proto byl tedy vybrán také graf srovnání tlaků pro průtok vzduchu 

1,5m3/hod.  

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

částic ρp=4230kg/m3 [74] a z hustoty nosného média  ρs=1,2047kg/m3 [75]. Ještě kromě 

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

kapitole. 

 

5.2.2.1Mezerovitost 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 
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v počátečním stavu před započetím fluidizace. Tato hodnota mezerovitosti je určována 

experimentálně a tento experiment je ukázán na Obr. 5.13. Mezerovitost se určí dle vzorce 

 [5.4] 

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. 5.13 Znázornění průběhu měření mezerovitosti lože materiálu titanové běloby. 

 

5.2.3REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 100g 

 

Pro dávku lože zkoumaného materiálu titanové běloby o hmotnosti 100g byly pozorovatelné 

jen nepatrné tlakové ztráty, protože vizuálně naměřená maximální výška vrstvy materiálu se při 

provzdušňování pohybovala v rozmezí od 100 do 310mm (Obr. 5.15). Z grafu na obrázku Obr. 

5.15 viz níže, lze vidět, jak se měnila výška fluidizovaného lože pro dávku 100g TiO2 u všech typů 

mnohostěnných cel a u válce pro dané průtoky vstupujícího vzduchu. U cely s pěti, šesti a sedmi 

stěnným příčným průřezem byla do průtoku vzduchu 1,08m3/h odečtena nejvyšší výška 

zfluidizovaného lože, při vyšších průtocích vzduchu stoupala výška lože jen u cely s pěti a sedmi 

stěnným příčným průřezem cely. Při provzdušňování 100g TiO2 vykazuje válcová nádoba 
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lineární stoupající průběh odečtených veličin výšky lože, nejnižší výšku provzdušněného lože 

vykazuje cela s čtyřstěnným příčným průřezem cely. 

 

Obr. 5.14 - Příklad vážení dávky materiálu. 

 

 

Obr. 5.15 - Výška fluidizovaného lože pro dávku 100g TiO2. 
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Pro dávku s celkovou hmotností lože 100g nedochází k žádným tlakovým fluktuacím, tlakové 

ztráty zde mají ustálenou hodnotu a variační rozpětí hodnot se pohybuje v maximálních 

hodnotách 0,005bar. Nejustálenější hodnoty tlakových ztrát u dávky 100g jsou sledovány 

v pětiúhelníkovém a šestiúhelníkovém průřezu fluidizační cely. Relativní četnost snímaných 

hodnot tlakových ztrát pro všechny cely při dávce 100g a pro průtok vzduchu 0,42m3/h se 

pohybuje v rozmezí od 0,45 do 0,82. Z tohoto vyplývá, že odečítané průměrné hodnoty resp. 

nejčastější hodnoty (modus) jsou v mezích od 45 do 90% naměřených hodnot. Se stoupající 

rychlostí fluidního vzduchu, a tím i průtoku se relativní četnost hodnot snižuje. Snižování 

četnosti hodnot je způsobeno tlakovými fluktuacemi vrstvy lože, protože se zvyšujícím se 

průtokem vzduchu se zvyšuje také výška lože a s touto zvyšující se výškou lože dochází k tomu, 

že částice materiálu, které klesají (padají) z větší výšky, mají větší kinetickou energii, a tím 

pádem způsobují větší kolísání měřené tlakové ztráty. A proto také pro čím dál větší dávku lože 

dochází k vyšším tlakovým fluktuacím, a tím i k většímu variačnímu rozpětí hodnot, což lze 

pozorovat již při dávce 200g (kapitola 5.2.4). 

 

 

Obr. 5.16- Příklad grafu zobrazujícího tlakové fluktuace v závislosti na postupném zvyšování 

rychlosti proudu vstupujícího plynu pro dávku 100g TiO2 ve válcové cele. 

Je zřejmé, že při takto malé hmotnosti dávky lože bude odpor vrstvy materiálu nízký, to lze 

vidět například z Obr. 5.16. Hodnoty snímaného tlaku v tomto grafu byly zaznamenány pro 

průtok vzduchu 0,42m3/h. Takto vykreslené grafy (Obr. 5.16), byly následně statisticky 

zpracovány a byly z nich vytvořeny grafy srovnání tlaků pro všechny tvary cel, viz příloha. 
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Obr. 5.17 - Srovnání tlaků pro dávku lože 100g a průtok vzduchu 0,42m3/h. 
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Obr. 5.18 Tlaková ztráta pro dávku 100g, průtok vzduchu 0,6m3/h. 

Pro průtok vzduchu Q=0,6m3/h  (Obr. 5.18) se průměrná, experimentálně naměřená hodnota 

tlakové ztráty (760,7Pa) nejvíce přiblížila vypočítané hodnotě tlakové ztráty lože (772Pa) u cely 

s pravidelným sedmihranným příčným průřezem (půdorysem) cely. U cely s kruhovým 

půdorysem (válec) byla experimentálně naměřená hodnota tlakové ztráty lože pro tento průtok 

(Obr. 5.18) rovna 734Pa a pro zvýšený průtok (Obr. 5.19) rovna hodnotě 859Pa. Vypočítaná 

hodnota tlakové ztráty lože je ale pro tuto celu rovna hodnotě 796,5Pa, takže se nachází přesně 

mezi hodnotami pro dva různé průtoky (0,6m3/h a 0,84m3/h), což znamená, že by tato hodnota 

tlakové ztráty měla být analyzována pro průtok vzduchu získaný aritmetickou hodnotou těchto 

průtoků (0,6m3/h; 0,84m3/h), tedy pro průtok vzduchu 0,72m3/h. Kdyby se mělo srovnávat, 

jestli budou vždy vypočítané hodnoty tlakové ztráty lože rovny experimentálním hodnotám při 

nastavení určitého průtoku vzduchu (např. při průtoku vzduchu získaného aritmetickou 

hodnotou), tak by práce kvůli kontrolám a novým měřením neúměrně nabývala na objemu, 

proto při hledání shody hodnot tlakových ztrát lože beru vždy nejbližší hodnotu experimentální 

a vypočítané hodnoty pro daný průtok.  
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Obr. 5.19 -  Tlaková ztráta pro dávku 100g, průtok vzduchu 0,84m3/h. 

Pro příklad, kdy vypočítaná tlaková ztráta lože vykazovala u cely s šestihranným půdorysem 

hodnotu ΔP=796,5Pa, ta se přiblížila k průměrné experimentálně naměřené hodnotě tlakové 

ztráty lože spíš pro vyšší průtok (Obr. 5.19, šestihran - ΔP=858,8Pa) než pro nižší průtok 

vzduchu (Obr. 5.18, šestihran - ΔP=697,4Pa). Proto stanovuji závěr, že naměřené hodnoty 

průměrné tlakové ztráty lože a vypočítané hodnoty tlakové ztráty pro celu s pravidelným 

šestihranným příčným průřezem (půdorysem) se nejvíce svou hodnotou shodují pro průtok 

vzduchu 0,84 m3/h. Pro tento průtok Q=0,84m3/h (Obr. 5.19) se shodovala experimentální a 

vypočítaná hodnota tlakové ztráty také pro celu s pravidelným čtyřhranným půdorysem. 

Pro dávku lože 100g, která se provzdušňovala v celách s různými půdorysy se pro průtok 

vzduchu 1,38m3/h k sobě nejvíce přiblížily hodnoty experimentálních a spočtených tlakových 

ztrát u cel s pravidelným pětihranným půdorysem (příčným průřezem) a u cely s trojhranným 

půdorysem viz  Obr. 5.20. 
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 Lze tedy říci, že dávku lože TiO2 o váze 100g lze nejsnadněji provzdušnit v cele se 

sedmihranným a kruhovým půdorysem a nejobtížněji v cele s čtyřhranným a trojhranným 

půdorysem. 

 

Obr. 5.20 - Tlaková ztráta pro dávku 100g, průtok vzduchu 1,38m3/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, Tabulka 5.4. 

 

 

Tabulka 5.4 - Průtok fluidizačního média pro různé úhly otočení ventilu. 
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Pro názornou ukázku jsou vytvořeny plošné grafy (Obr. 5.21) znázorňující výšku tunelu (modrá 

plocha) a výšku zfluidizovaného lože (červená plocha).  

 

Obr. 5.21 - Příklad plošného grafu znázorňujícího výšku vytvořeného tunelu v jednotkách 

milimetrů a výšku provzdušněné části lože v jednotkách milimetrů. 

 

Graf na Obr. 5.21 znázorňuje výšku vytvořeného tunelu (krysí díry) a výšku zfluidizovaného lože 

v cele s šestihranným půdorysem. Na ose x jsou počty čtvrtotáček ventilu (1=0,25ot; 

2=0,5ot…7=1,75ot ventilu - Tabulka 5.4) a na ose y je vyčíslena výška lože v milimetrech. Při 

třetí čtvrtotáčce ventilu viz Tabulka 5.4 (0,84m3/h) lze vidět, že výška tunelu je 50mm (modře 

znázorněná plocha), a výška provzdušněné části sahá až do 320mm. Při poslední čtvrtotáčce 

ventilu (průtok 1,68m3/h) je vidět, že výška tunelu je pouze 10mm, zato zbytek lože je 
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zfluidizován až do výšky okolo 430mm. Grafy pro ostatní dávky materiálu a průtoky vzduchu 

jsou obsaženy níže a pro přehlednost a zjednodušení se již neuvádí popisky os. 

 

 

Obr. 5.22 - Výšky vytvořených tunelů (modrá plocha) a provzdušněné části lože (červené 

plochy) pro dávku lože 100g. 

Na Obr. 5.22 (Válec 100g) lze vidět, že pro válcovou celu v případě šesté a sedmé čtvrt-otáčky 

ventilu propouštějící vzduch (Q=1,5 až 1,68m3/h) nebyl zaznamenán žádný tunel a došlo 

k celkovému provzdušnění lože. Pro totožné průtoky byla například u cely s trojúhelníkovým 

průřezem zaznamenána výška tunelu 50mm (Obr. 5.22 – Trojhran 100g). 

 



 Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech Ing. Aleš Procházka 

______________________________________________________________________________________ 

88 

 

NAMĚŘENÁ PRŮMĚRNÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA LOŽE ΔP [bar] 

Dávka m=100g Trojhran Čtyřhran Pětihran Šestihran Sedmihran Kruh 

Průtok Q[m3/h] 6. 4. 5. 3. 1. 2. 

0,42 0,0043793 0,0049194 0,0045833 0,0055806 0,0056667 0,0064184 

0,6 0,00493 0,0055283 0,006575 0,0069737 0,0076076 0,0073409 

0,84 0,00556 0,007697 0,0072245 0,0085882 0,008129 0,0085946 

1,08 0,0066833 0,0082979 0,0073529 0,0096875 0,0083704 0,0092444 

1,38 0,00825 0,0087069 0,0076731 0,0101842 0,0088312 0,0097714 

1,5 0,0119483 0,0102877 0,009848 0,0110968 0,0094364 0,0104038 

1,68 0,0190313 0,010875 0,010069 0,013 0,0110909 0,011375 

Vypočítané ΔP [bar] 0,007965 0,0075668 0,0077261 0,007965 0,0077261 0,007965 

Tabulka 5.5 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát do pořadí od 1. až 6. 

 

 

Obr. 5.23- Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 100g 

titanové běloby. 
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Na obr. 5.23 je nad sloupcovými grafy uvedeno jaké množství vzduchu je potřeba vpustit do 

cely, aby se experimentální hodnota tlakové ztráty co nejvíc přiblížila tlakové ztrátě vypočítané. 

V kruhových rámečcích je v pořadí od jedné do šesti uvedeno, u které z cel byl pozorován 

nejmenší rozdíl mezi vypočítanou a experimentální hodnotou tlakové ztráty. V některých 

případech byla vypočítaná hodnota tlakové ztráty někde mezi naměřenými hodnotami, 

respektive nastavenými průtoky, proto jsou např. v tabulce 5.5 vidět ve dvou ze sloupců dvě 

žlutě podbarvená pole. To znamená, že vypočítaná hodnota tlakové ztráty se svou hodnotou 

nachází v přibližně stejné vzdálenosti od dvou experimentálně určených hodnot tlakové ztráty 

lože, získaných různým nastavením průtoku vzduchu. Pro zjednodušení obrázku sloupcového 

grafu uvádím vyšší ze dvou hodnot nastaveného průtoku vzduchu. 

 

5.2.4REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 200g 

 

Pro lože částic o hmotnosti 200g lze při nejmenším nastaveném průtoku vzduchu (Q=0,42m3/h) 

pozorovat jen nepatrné nadzvednutí vrstvy lože a zejména u cely s trojúhelníkovým příčným 

průřezem lze pozorovat jev zvaný kanálkování. Tento jev je pozorovatelný zejména u cely 

s trojúhelníkovým příčným průřezem a tuto celu doprovází tento jev při malých průtocích 

vzduchu pro všechny zkoumané dávky lože. Na druhou stranu vykazuje nejslibnější známky 

provzdušnění cela se sedmihranným příčným průřezem cely při průtocích vzduchu 0,84m3/h. 
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Obr. 5.24 - Tlaková ztráta pro dávku 200g, průtok vzduchu 0,6m3/h. 

 

Pro průtok vzduchu Q=0,6m3/h viz Obr. 5.24 se průměrná, experimentálně naměřená hodnota 

tlakové ztráty (ΔP=1524Pa) opět nejvíce přiblížila vypočítané hodnotě tlakové ztráty lože 

(ΔP=1473Pa) u cely s kruhovým půdorysem. Pro stejný průtok Q=0,6m3/h se k průměrné, 

experimentálně určené hodnotě tlakové ztráty (ΔP=1605Pa) se také opět (oproti dávce 100g), 

přiblížila vypočítaná hodnota tlakové ztráty (ΔP=1513Pa) u cely s pravidelným sedmihranným 

příčným průřezem (půdorysem). 

U cely s pravidelným čtyřhranným půdorysem (čtverec) byla experimentálně naměřená 

hodnota tlakové ztráty lože pro průtok Q=0,6m3/h  (Obr. 5.24) ΔP=1339Pa a pro zvýšený průtok 

Q=0,84m3/h (Obr. 5.25) rovna hodnotě ΔP=1530Pa, vypočítaná hodnota tlakové ztráty lože je 

ale pro tuto celu rovna hodnotě ΔP=1433Pa, vypočítaná hodnota se tedy nachází opět mezi 

hodnotami pro dva různé průtoky (0,6m3/h a 0,84m3/h). 
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Obr. 5.25 - Tlaková ztráta pro dávku 200g, průtok vzduchu 0,84m3/h. 

 

Zástupcem, který se nejblíže přiblížil svou shodou mezi experimentální a vypočítanou hodnotou 

tlakové ztráty pro průtok Q=1,08m3/h (Obr. 5.26) byla cela s pravidelným pětihranným 

půdorysem, kde rozdíl mezi vypočítanou a změřenou tlakovou ztrátou činil 14Pa.  
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Obr. 5.26 - Tlaková ztráta pro dávku 200g, průtok vzduchu 1,08m3/h. 

 

U cely s pravidelným šestihranným půdorysem byla experimentálně naměřená hodnota tlakové 

ztráty lože pro průtok Q=1,08m3/h  (Obr. 5.26) rovna ΔP=1581Pa, vypočítaná hodnota tlakové 

ztráty lože je pro tuto celu rovna hodnotě ΔP=1553Pa, vypočítaná hodnota se tedy od hodnoty 

určené experimentálně liší o 28Pa. O necelých 35Pa se ale liší rozdíl mezi vypočítanou a 

experimentálně určenou hodnotou tlakové ztráty u této cely s šestihranným půdorysem pro 

průtok Q=1,38m3/h (naměřená ΔP=1588Pa). Nejbližší hodnota naměřené tlakové ztráty u cely 

s trojhranným půdorysem se s vypočtenou hodnotou tlakové ztráty shodovala při pokusu 

s průtokem vzduchu Q=1,38m3/h. 

Lze tedy říci, že dávku lože TiO2 o hmotnosti 200g lze nejsnadněji provzdušnit v cele se 

sedmihranným a kruhovým půdorysem a nejobtížněji v cele s šestiranným a trojhranným 

půdorysem. 
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Obr. 5.27 - Výška fluidizovaného lože pro dávku 200g TiO2. 

Modré části vyznačené v grafech na Obr. 5.29 níže představují výšku vytvořeného tunelu 

v celách a červené části představují provzdušněnou část lože, či část lože, jenž je ve vznosu, a 

kde dochází k velkému směšování částic. Pokud lze vidět pouze modrá část grafu, tak jako je 

tomu u trojúhelníkového příčného průřezu cely (Obr. 5.29 - Trojhran 200g) tak je celková výška 

lože totožná s výškou tunelu a nedošlo zde tedy k žádné známce provzdušnění.  

NAMĚŘENÁ PRŮMĚRNÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA LOŽE ΔP [bar] 

Dávka m=200g Trojhran Čtyřhran Pětihran Šestihran Sedmihran Kruh 

Průtok Q[m3/h] 6. 3. 4. 5. 2. 1. 

0,42 0,0054688 0,0113968 0,01025 0,0103951 0,0118654 0,0109808 

0,6 0,0091571 0,0133944 0,0126604 0,0120816 0,0160577 0,0152414 

0,84 0,0115514 0,0153051 0,0129796 0,0148511 0,016375 0,0157872 

1,08 0,0138169 0,0155593 0,0152727 0,0158158 0,0166857 0,0168649 

1,38 0,0158302 0,0169326 0,0155714 0,0158824 0,0177917 0,018 

1,5 0,02 0,0184321 0,0166667 0,0166897 0,0192676 0,0187727 

1,68 0,0185256 0,020209 0,0177907 0,0188571 0,0202581 0,0198438 

Vypočítané ΔP [bar] 0,0167265 0,014337 0,0151335 0,0155318 0,0151335 0,0147353 

Tabulka 5.6 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát do pořadí od 1. až 6. 
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Obr. 5.28 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 200g 
titanové běloby. 
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Obr. 5.29 - Výšky vytvořených tunelů (modrá plocha) a provzdušněné části lože (červené 

plochy) pro dávku lože 200g. 

 

Na Obr. 5.29 lze vidět, že se tunely vytvářely opět v nejvyšší míře u cely s trojúhelníkovým 

průřezem. K nejvyšším výškám provzdušnění docházelo u cely s pětiúhelníkovým a 

sedmiúhelníkovým průřezem. Tak jako v případě dávky 100g, tak i v případě dávky 200g TiO2 

měla cela s kruhovým průřezem provzdušnění v celém objemu lože pro průtoky 1,5 a 1,68m3/h. 

Zatím žádná z cel nevykazuje tak dobré vlastnosti provzdušnění při těchto (1,5 a 1,68m3/h) 

průtocích, jako právě válcová cela.  

 

5.2.5REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 300g 

 

Při fluidizování dávky lože o hmotnosti 300g byly pro průtok vzduchu Q=0,6m3/h (Obr. 5.30) 

pozorovány shody experimentálně naměřených hodnot průměrných tlakových ztrát lože pro tři 

z šesti zkoumaných cel, jednalo se o celu s kruhovým půdorysem, kde rozdíl mezi naměřenou a 

vypočtenou hodnotou tlakové ztráty lože činil 12Pa, rozdíl 64Pa byl zpozorován u cely 

s čtyřhranným půdorysem a rozdíl 24Pa mezi vypočtenou a naměřenou tlakovou ztrátou byl 

nalezen u cely s sedmihranným půdorysem. 
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Obr. 5.30 - Tlaková ztráta pro dávku 300g, průtok vzduchu 0,6m3/h. 

Cela s sedmihranným půdorysem patří ale také mezi ty cely, kde byla nalezena hodnota 

naměřené tlakové ztráty blížící se k hodnotě vypočtené tlakové ztráty pro vyšší průtok vzduchu, 

v tomto případě pro průtok vzduchu Q=0,84m3/h, zde byl rozdíl hodnot tlakových ztrát 

naměřených a vypočtených 89Pa.  

U cely s pravidelným pětihranným půdorysem byla experimentálně naměřená hodnota tlakové 

ztráty lože pro průtok Q=0,84m3/h  (Obr. 5.31) rovna ΔP=2221Pa, vypočítaná hodnota tlakové 

ztráty lože je pro tuto celu rovna hodnotě ΔP=2270Pa, vypočítaná hodnota se tedy od hodnoty 

určené experimentálně liší o 49Pa. 
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Obr. 5.31 - Tlaková ztráta pro dávku 300g, průtok vzduchu 0,84m3/h. 

U cely s pravidelným šestihranným půdorysem byla experimentálně naměřená hodnota tlakové 

ztráty lože pro průtok Q=0,84m3/h  (Obr. 5.31) rovna ΔP=2270Pa, vypočítaná hodnota tlakové 

ztráty lože je pro tuto celu rovna hodnotě ΔP=2309Pa, vypočítaná hodnota se tedy od hodnoty 

určené experimentálně liší o 39Pa. O necelých 41Pa se ale liší rozdíl mezi vypočítanou a 

experimentálně určenou hodnotou tlakové ztráty u této cely s šestihranným půdorysem pro 

průtok Q=1,08m3/h (naměřená ΔP=2350Pa), takže můžeme říci, že optimální průtok vzduchu se 

nachází mezi průtokem Q=0,84m3/h a Q=1,08m3/h. Při fluidizování dávky lože o hmotnosti 300g 

byla pro průtok vzduchu Q=1,5m3/h pozorována shoda experimentálně naměřených hodnot 

průměrných tlakových ztrát lože pro celu s trojhranným půdorysem, kde rozdíl mezi naměřenou 

(ΔP=2567Pa) a vypočtenou (ΔP=2588Pa) hodnotou tlakové ztráty lože činil 21Pa. 

Pro lože částic o hmotnosti 300g lze již při nejnižších průtocích vzduchu (0-0,6m3/h) pozorovat 

znatelné rozdíly ve výšce fluidizovaného lože a ve výškách vytvořených tunelů. Nejmenší 

naměřenou (odečtenou) výšku provzdušněného lože pro všechny průtoky vykazuje cela 

s trojúhelníkovým příčným průřezem, je to způsobeno tím, že se v této cele vždy vytvoří kanálky 
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a až v místě, kde kanálky končí, tak dochází k celkovému provzdušnění. Nejmenší výška, do 

které se tvořily tunely, byla pozorována u cely s pravidelným sedmiúhelníkovým příčným 

průřezem. V místech, kde tunely v této cele končí je pozorovatelné souhrnné provzdušnění lože, 

které sahá oproti ostatním celám pro tuto 300g dávku lože do nejvyšších odečtených výšek. 

 

Obr. 5.32 - Výška fluidizovaného lože pro dávku 300g TiO2. 

Z toho se dá tedy usoudit, že pokud zabráníme vytvoření tunelů, tak následně můžeme 

dosáhnout nejlepších výsledků provzdušnění. Vytvoření tunelů můžeme předejít tak, že do míst, 

kde se nejčastěji tunelování objevuje, cíleně zavedeme např. vibrace - kapitola 8. Tyto vibrace 

nám napomůžou rozvolnit např. jinak soudržný materiál a vzduch určený pro provzdušnění již 

nebude muset mít tak vysoký průtok pro prostup rozvolněným ložem (vrstvou) materiálu. 
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Obr. 5.33 - Výšky vytvořených tunelů (modrá plocha) a provzdušněné části lože (červené 

plochy) pro dávku lože 300g. 

Na Obr. 5.33Obr. 5.29 lze vidět, že se tunely nejvíce vytvářely opět u cely s trojúhelníkovým 

průřezem a to v celém průběhu měření dávky lože o hmotnosti 300g. K nejmenším 

zaznamenaným výškám tunelování, pro všechny průtoky, docházelo u cely s sedmiúhelníkovým 

průřezem. Pro tuto dávku lože o hmotnosti 300g dle experimentu vyšly jako nejvhodnější cely 

pro provzdušňování cely s šestihranným a sedmihranným příčným průřezem. Tyto cely 

vykazovaly nejvyšší naměřené hodnoty výšky provzdušněné části lože. 
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NAMĚŘENÁ PRŮMĚRNÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA LOŽE ΔP [bar] 

Dávka m=300g Trojhran Čtyřhran Pětihran Šestihran Sedmihran Kruh 

Průtok Q[m3/h] 6. 3. 5. 4. 2. 1. 

0,42 0,0101754 0,0181875 0,0121136 0,0172105 0,0198625 0,0172549 

0,6 0,0153165 0,0225432 0,020814 0,020902 0,0224681 0,0221897 

0,84 0,017473 0,0233833 0,0222128 0,0227097 0,0235974 0,0220488 

1,08 0,022 0,0245758 0,0236491 0,0235 0,025 0,0234681 

1,38 0,022459 0,0267229 0,0245417 0,0275839 0,0249492 0,0253721 

1,5 0,0256761 0,0282714 0,0257368 0,0277097 0,0271646 0,0271207 

1,68 0,0353081 0,0306271 0,0280725 0,0293333 0,0313675 0,0272449 

Výpočítané ΔP [bar] 0,0258863 0,0219038 0,0227003 0,0230986 0,0227003 0,0223021 

Tabulka 5.7 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát do pořadí od 1. až 6. 

Obr. 5.34 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 300g 
titanové běloby. 
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5.2.6REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 400g 

 

Při provzdušňování lože soudržných částic o hmotnosti lože 400g lze vidět, že pro průtoky 

vzduchu Q=0,6÷1,38m3/h je pro všechny cely pozorovatelný poměrně totožný lineárně 

vzestupný průběh zaznamenané výšky zfluidizovaného lože (Obr. 5.37). Při vyšších průtocích 

vzduchu (Q>1,38m3/h) je výška lože vlivem charakteristického turbulentního chování (vysoký 

stupeň tryskání materiálu) částic lože obtížně stanovitelná, protože nedochází tak jako u 

případu nižších průtoků k pozorování charakteristicky klidné hladině. 

 

Obr. 5.35 - Tlaková ztráta pro dávku 400g, průtok vzduchu 0,42m3/h. 

 

Pro průtok vzduchu Q=0,42m3/h viz Obr. 5.35 se průměrná, experimentálně naměřená hodnota 

tlakové ztráty (ΔP=2816Pa) nejvíc přiblížila vypočítané hodnotě tlakové ztráty lože (ΔP=2867Pa) 

u cely s trojhranným půdorysem. 

Vysoký tlak u nádoby s kruhovým 

příčným průřezem je způsoben 

neprovzdušněním lože, lože se 

pouze natlakovalo. 
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Pro průtok Q=0,6m3/h se k průměrným, experimentálně určeným hodnotám tlakové ztráty 

přiblížila vypočítaná hodnota tlakové ztráty pro cely s pravidelným sedmihranným příčným 

průřezem (rozdíl hodnot 42Pa) a s kruhovým půdorysem (rozdíl hodnot 37Pa). 

Jediná shoda mezi experimentálně určenou hodnotou tlakové ztráty (ΔP=2947Pa) a tlakovou 

ztrátou vypočítanou (ΔP=2947Pa) nastala pro celu s pětihranným půdorysem, do které byla 

vložena dávka TiO2 o hmotnosti 400g a to pro průtok vzduchu Q=0,6m3/h (Obr. 5.36). 

 

 

Obr. 5.36 - Tlaková ztráta pro dávku 400g, průtok vzduchu 0,6m3/h. 

 

Pro celu s šestihranným půdorysem byla nalezena shoda tlakových ztrát vypočtených a 

experimentálních pro průtok Q=0,84m3/h a pro celu s trojhranným půdorysem pro průtok 

Q=1,5m3/h. 
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V případě 400g dávky lože lze nejvyšší výšku fluidizovaného lože pozorovat v 71,4% (pěti ze 

sedmi případů) případů u cely s pravidelným pětiúhelníkovým příčným průřezem. Naopak u cely 

s trojúhelníkovým příčným průřezem lze z 85,7% případů pozorovat nejnižší odečtenou výšku 

zfluidizované vrstvy lože. 

 

Obr. 5.37 - Výška fluidizovaného lože pro dávku 400g TiO2. 

 

NAMĚŘENÁ PRŮMĚRNÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA LOŽE ΔP [bar] 

Dávka m=400g Trojhran Čtyřhran Pětihran Šestihran Sedmihran Kruh 

Průtok Q[m3/h] 6. 1. 2. 5. 4. 3. 

0,42 0,0153333 0,0281618 0,0243649 0,0156522 0,0279362 0,0497091 

0,6 0,0193571 0,0299726 0,0294762 0,0267732 0,0294459 0,0294918 

0,84 0,0264343 0,0319857 0,0315733 0,0291613 0,0325556 0,031625 

1,08 0,0299206 0,0347532 0,0316212 0,0312547 0,0324545 0,032918 

1,38 0,0319104 0,0355763 0,0336122 0,0324805 0,0339437 0,034 

1,5 0,0345 0,0367069 0,0352931 0,0346667 0,0356552 0,0353529 

1,68 0,036931 0,0397143 0,0377119 0,0424455 0,038431 0,039288 

Výpočítané ΔP [bar] 0,0354443 0,0286741 0,0294706 0,0306653 0,0298688 0,0298688 

Tabulka 5.8 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát do pořadí od 1. až 6. 
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Obr. 5.38 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 400g 
titanové běloby. 
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Obr. 5.39 - Výšky vytvořených tunelů (modrá plocha) a provzdušněné části lože (červené 

plochy) pro dávku lože 400g. 
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5.2.7REŽIM FLUIDIZACE PRO DÁVKU LOŽE 500g 

 

Ve všech celách při dávce materiálu o hmotnosti 500g při vyšších průtocích vzduchu 

(Q>0,6m3/h) docházelo především k charakteristickému tryskání (turbulentní chování) a 

k tvoření velkých bublin vzduchu procházejících celami skrze materiál, docházelo 

k intenzivnějšímu směšování, což by bylo výhodné použít především při sušení. Při vyšších 

rychlostech vzduchu a při jeho prvotním vpuštění do systémů cel dochází především u cely 

s kruhovým příčným průřezem k vytvoření tzv. pístující fluidní vrstvy, která je charakteristická 

především pro cely o malém průměru. Dochází tedy k tomu, že bubliny plynu vytvoří shluky, 

které se jeví jako písty. Tato charakteristická vlastnost se vyskytovala nejčastěji tedy u cely 

s kruhovým příčným průřezem a její využití by mohlo být vhodné např. pro pneumatickou 

dopravu. 

 

Obr. 5.40 - Tlaková ztráta pro dávku 500g, průtok vzduchu 0,42m3/h. 
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Pro celu s čtyřhranným a kruhovým půdorysem byla nalezena shoda tlakových ztrát 

vypočtených a experimentálních pro průtok Q=0,42m3/h (Obr. 5.40), pro celu s trojhranným 

půdorysem pro průtok Q=1,38m3/h. Pro průtok vzduchu o hodnotě Q=0,6m3/h byla nalezena 

shoda mezi experimentálně určenou a vypočítanou tlakovou ztrátou u třech ze šesti cel. 

U cely s pravidelným sedmihranným půdorysem byla experimentálně naměřená hodnota 

tlakové ztráty lože pro průtok Q=0,6m3/h  (Obr. 5.41) 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.  

 

Obr. 5.41 - Tlaková ztráta pro dávku 500g, průtok vzduchu 0,6m3/h. 

 

Pro dávku lože 500g, která se provzdušňovala v celách s různými půdorysy se pro průtok 

vzduchu Q=0,6m3/h k sobě přiblížily hodnoty experimentálních a spočtených tlakových ztrát 

ještě u cel s pravidelným pětihranným půdorysem (příčným průřezem) a u cely s šestihranným 

půdorysem viz  Obr. 5.41. 
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Ve většině případů, tak jako i u cely s dávkou částic o hmotnosti 500g byla výška vrstvy obtížně 

stanovitelná, protože fluidní vrstva obsahovala příliš hodně bublin a docházelo k vysokému 

stupni tryskání materiálu, nebyla zde tedy pozorovatelná charakteristická klidná hladina, ale i 

přesto byly zaznamenávány maximální výšky hladin. Při provzdušňování lože soudržných částic 

o hmotnosti lože 500g lze vidět, že pro veškeré průtoky vzduchu vykazuje nejnižší výšku vrstvy 

cela s trojúhelníkovým příčným průřezem.  

 

Obr. 5.42 - Výška fluidizovaného lože pro dávku 500g TiO2. 

NAMĚŘENÁ PRŮMĚRNÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA LOŽE ΔP [bar] 

Dávka m=500g Trojhran Čtyřhran Pětihran Šestihran Sedmihran Kruh 

Průtok Q[m3/h] 6. 2. 5. 4. 3. 1. 

0,42 0,037 0,0384783 0,0315259 0,0314016 0,0330526 0,0363381 

0,6 0,0232366 0,0395263 0,0365088 0,0373733 0,0374216 0,0366721 

0,84 0,0340769 0,0404259 0,0388095 0,0382388 0,0392787 0,0403654 

1,08 0,0378835 0,0411429 0,0394815 0,0401712 0,0408529 0,0412346 

1,38 0,0401014 0,0412963 0,0417231 0,0421765 0,0429077 0,0410833 

1,5 0,0430339 0,0454444 0,046863 0,0430417 0,0448667 0,0434051 

1,68 0,0464179 0,0560548 0,0593458 0,0504795 0,0478444 0,0439825 

Výpočítané ΔP [bar] 0,0414181 0,0358426 0,0374356 0,0378338 0,0374356 0,0358426 

Tabulka 5.9 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát do pořadí od 1. až 6. 
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Obr. 5.43- Příklady tunelování pro celu s trojúhelníkovým a čtvercovým průřezem. 

 

Obr. 5.44 - Srovnání naměřených a vypočítaných tlakových ztrát v grafu pro dávku 500g 

titanové běloby. 
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Obr. 5.45 - Výšky vytvořených tunelů (modrá plocha) a provzdušněné části lože (červené 

plochy) pro dávku lože 500g. 

Splnění cílu „Výzkum tvaru distributoru fluidizačního lůžka v závislosti na rychlosti proudění 

vzduchu s cílem vytvořit takový tvar distributoru vzduchu, který bude optimální pro daný 

materiál“: 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. 
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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. 

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. 
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6  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 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 (Obr. 4.8). 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. 6.1 - Znázornění průřezu cely a rozdílné výšky lože materiálu pro různé průměry kulatých 

částic. 
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Uspořádávání kulatých částic je jev, který lze pozorovat všude okolo nás, ať už se jedná o částice 

velikostí nanometrů až po extrémně velké částice. Uspořádání koulí lze pozorovat a je také 

používáno v odvětvích, jako je fyzika, chemie, geologie a strojírenství. I přesto, že ve většině 

praktických příkladů skladování dochází ke skladování částic v nekonečných obměnách otvorů a 

velikostí, tak se velký zájem soustřeďuje na skladování koulí, jenž mají stejnou velikost a jsou 

obsaženy v různě geometricky zkonstruovaných nádobách či uskladněny v široké škále 

zásobníků a kontejnerů. Při procesu uspořádání koulí lze vypozorovat několik různých 

dynamických událostí, které zahrnují několik pohybů, mezi ně patří pohyb translační a pohyb 

rotační, vliv stěn způsobuje změny těchto událostí a také změny v charakteristických 

vlastnostech balených částic. Mezi nejčastěji používanou charakteristickou vlastnost náhodně 

uložených koulí do různých nádob je pórovitost. Pomocí experimentů, empirických a 

analytických metod se doposud pórovitost rozděluje na průměrnou pórovitost a radiální 

rozdělení pórovitosti [68]. Použití průměrné pórovitosti je obecně používáno Ergunovou rovnicí 

[2], která počítá tlakovou ztrátu a průtok plynu skrze balené lože částic. Většina studií zabývající 

se pórovitostí byla prováděna jen pro válcové kontejnery. Metoda pro určení pórovitosti dle 

Meullera [68] určuje analyticky radiální rozdělení a střední pórovitost ve válcových nádobách. 

Při této metodě se pokládá koule po kouli do nádoby tak, že se nejprve přidá první koule na dno 

a ke stěně nádoby, další koule k první kouli a také ke stěně a tak se pokračuje ukládáním koulí, 

dokud se nevytvoří první vrstva koulí. Na tuto vrstvu se pokračuje další vrstvou tak že se položí 

další koule do nejstabilnější polohy atd. Tento algoritmus uspořádání částic je použit výhradně 

pro koule uspořádáné do válcové nádoby, proto se tato práce bude zabývat střední pórovitostí 

u odlišných tvarů cel. Uspořádávání částic v tomto experimentu není totožně s Meullerovým 

algoritmem.  

6.1Popis experimentálního měření výšky lože L a pórovitosti ε 
 

Experiment pro určení mezerovitosti probíhal ve všech šesti vertikálních celách o různém 

příčném průřezu mající tvar rovnostranného trojúhelníku, čtverce, pravidelného pěti, šesti a 

sedmiúhelníku a kruhu. Každá z výše uvedených cel byla plněna dávkou skleněných kuliček o 

hmotnosti 2kg. Kuličky byly náhodně nasypávány do cel z jejich horní části z výšky Hn=1500mm. 

Spodní část cely měla dno, aby nedocházelo k vysypávání. Doba nasypávání byla tn=10s, 

dopravní výkon nasypávání je tedy Qn=0,2kg/s. Kuličky měli průměr 2,4,6,8 a 10mm. Nejprve 
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byla odměřena dávka 2kg kuliček o průměru dk=2mm a tato dávka byla postupně nasypávána 

do všech šesti druhů cel. Po nasypání celé dávky byla odměřena výška vrstvy. 

 

Obr. 6.2 - Ukázka odečítání výšky nasypaného vzorku kuliček do jedné z cel. 

Dávka byla následně vysypána, aby se mohlo měření opakovat. Výška vrstvy byla tedy odečtena 

pro každou celu a dávku celkem 10x. Toto měření se opakovalo pro zbylé 2kg vážící dávky 

kuliček o průměrech 4, 6, 8 a 10mm a odečetla se výška vrstvy L. Z odečtených výšek vrstev se 

následně určila mezerovitost pomocí vzorce 

V

V0  [6.1], 

kde V0 představuje objem volného prostoru mezi náplní kuliček (objem dutin) a V představuje 

celkový objem náplně kuliček v cele (objem lože). Objem lože V se určí z průměrné výšky lože L 

a příčného průřezu lože S, který jak již bylo zmíněno je pro všechny cely totožný. Objem dutin V0 

je vypočítán z objemu jedné kuličky Vk vynásobené počtem kuliček n. 

 nVV k 10  [6.2] 
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Počet kuliček je vypočítán z váhy dávky m a z váhy jedné kuličky mk. Váha jedné kuličky je 

určena z objemu kuličky Vk a její hustoty ρk. 

km

m
n   [6.3] 

kkk Vm   [6.4] 

Objem kuličky Vk je určen z průměru kuličky dk ze známého vztahu. 

6

k
k

d
V





 [6.5] 

 

 

6.2Popis 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. Nejprve se tedy vytvořila 

geometrie cel totožná s experimentem v programu Inventor a tato geometrie byla převedena 

do příslušného souboru, aby mohla být vložena do programu Rocky. Dále se v Rocky nastavily 

vstupní parametry místa nasypávání totožně jako u experimentu a byly nastaveny okrajové 

Příčný průřez cely 
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podmínky pro vstupující částice, tedy skleněné kuličky o hustotě ρ=2400kg/m3 s hodnotami  

statického tření 0,9, dynamického tření 0,4 a koeficientem restituce 0,9375 [17]. Výpočet jedné 

2kg vážící dávky do jedné z cel trval při použití dvou-jádrového procesoru 21 dní a zabírá 

přibližně 3,6GB. Při odečítání výšky hladiny vrstvy ze simulace se odečítal vždy aritmetický 

průměr výšky jedné nejvýše a nejníže postavené koule na hladině vrstvy (Obr. 6.3). 

 

Obr. 6.3 - Příklad odečtení výšky vrstvy materiálu. 

 

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

vymodelována největší výška lože částic ze všech zkoumaných cel (Obr. 6.5). Nejmenší 

zaznamenaná výška 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. 

Jak si lze povšimnout, tak například na Obr. 6.5 jsou jako modré body vyobrazeny středy 

uspořádaných částic. Počet částic s průměrem 2mm je v celách vždy 198 947, proto při pohledu 

celým průřezem cely lze pak tedy vidět velké množství středů, které se jednak překrývají, ale 

které když se čím dál víc blíží ke středu průřezu cely, tak tím je jejich uspořádání chaotičtější. Při 

plnění cel kulatými částicemi o průměru 4mm (počet 24 869) lze směrem ke středu průřezu už 
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pozorovat uspořádanější (méně chaotické, řádnější) uspořádání. Hustší distribuce vyobrazených 

středů částic u kulatých částic s průměrem 4mm než u kulatých částic s průměrem 6mm (počet 

7369) je způsobena zejména rozdílným počtem vložených částic a pak tedy i jejich vzájemným 

překrýváním. Pro kulaté částice s průměrem 8mm (počet 3109) je nejhustší distribuce středů 

částic (pak tedy i částic samotných) pozorovatelná u cely s pravidelným čtvercovým příčným 

průřezem cely. Jako u jediné z cel lze přímo ve středu cely pozorovat hustou distribuci 

uložených částic. Částic s průměrem 10mm bylo v celách vždy 1592. 

 

Obr. 6.4 - Příklad průběhu simulace a průběh rychlostí při nasypávání kuliček o průměru 2mm 

do cely s šestihranným průřezem. 
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Obr. 6.5 - Vymodelované výšky lože pro celu s trojúhelníkovým půdorysem. Nahoře - pohled na 

cely shora s vyobrazením celých částic, uprostřed - pohled na cely shora s vyobrazenými středy 

částic, dole - pohled z boku. 
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Obr. 6.6 - Vymodelované výšky lože pro s čtvercovým půdorysem (vpravo). Nahoře - pohled na 

cely shora s vyobrazením celých částic, uprostřed - pohled na cely shora s vyobrazenými středy 

částic, dole - pohled z boku. 
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Obr. 6.7 - Vymodelované výšky lože pro celu s pětiúhelníkovým půdorysem. Nahoře - pohled na 

cely shora s vyobrazením celých částic, uprostřed - pohled na cely shora s vyobrazenými středy 

částic, dole - pohled z boku. 
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Obr. 6.8 - Vymodelované výšky lože pro celu s šestiúhelníkovým půdorysem. Nahoře - pohled 

na cely shora s vyobrazením celých částic, uprostřed - pohled na cely shora s vyobrazenými 

středy částic, dole - pohled z boku. 
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Obr. 6.9 - Vymodelované výšky lože pro celu s sedmiúhelníkovým půdorysem. Nahoře - pohled 

na cely shora s vyobrazením celých částic, uprostřed - pohled na cely shora s vyobrazenými 

středy částic, dole - pohled z boku. 
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Obr. 6.10 -  Vymodelované výšky lože pro celu s kruhovým půdorysem. Nahoře - pohled na cely 

shora s vyobrazením celých částic, uprostřed - pohled na cely shora s vyobrazenými středy 

částic, dole - pohled z boku. 
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6.2.1Zhodnocení 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. Ty se mohou lišit, protože například první částice, která 

dopadne na dno cely, bude mít vyšší dopadovou rychlost, pak tedy i vyšší koeficient restituce 

než poslední částice, která dopadne na nevyšší místo vrstvy částic nižší rychlostí. Koeficient 

restituce má v případě simulace konstantní hodnotu. 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 

(druhý a čtvrtý z cílů práce) 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 

Příčný průřez cely 
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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. 
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7  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 (analýza tvaru částic je popsána v kapitole 7.3.1). 

 

 

 

Pro pořízení snímků ze skenovacího elektronového mikroskopu PHILIPS XL-30 k analýze částic, 

byly vzorky naprášeny na terčíky. Na podklad terčíku byla nejprve umístěna nosná oboustranná 

uhlíková lepicí páska, na kterou byl naprášen vzorek tak, aby částice byly pokud možno od sebe 

vzdáleny tak, aby se nedotýkaly. Zbytečné množství nepřichycených částic na pásce bylo 

odfouknuto mírně stlačeným vzduchem. Vzorky naprášené na terčících se dále vsunuly do 

zařízení POLARON SC 7640. Terčíky se vzorky byly v tomto zařízení v prostředí s ochrannou 

a) b) 

c) d) 

Obr. 7.1 - SEM snímky vzorku TiO2 při zvětšení: a)500x, b)5000x, c)10000x, d)20000. 
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atmosférou helia a následně se na ně napařením nanesla tenká vrstva slitiny těžkých kovů zlata 

a paládia. Nanesení vrstvy zlato-paladia na vzorek se provádí z důvodu zvýšení vodivosti 

povrchu částic, tato vrstva musí být souvislá a jednotná, aby mohly být sledovány detaily 

povrchu. Tato vodivá vrstva na sledovaném vzorku musí umožňovat vykázání co největšího 

množství vyzářených sekundárních elektronů. 

Naprášené vzorky byly vloženy do SEM zařízení, které se uzavřelo a vakuovou pumpou byl vysán 

vzduch a to z toho důvodu, že elektronový paprsek mikroskopu se může účinně šířit pouze ve 

vakuu. Elektronový mikroskop byl nastaven urychlovacím napětím elektronů směrem k vzorku 

na 25 kV. Tento svazek elektronů je upravován a zaostřován elektromagnetickými čočkami a 

dopad paprsku elektronů na vzorek způsobí emisi sekundárních elektronů, jenž jsou zpětně 

odraženy a detekovány a analyzovány.  

Na obrázku Obr. 7.1 jsou pro názorný příklad zobrazeny snímky vzorku oxidu titaničitého (TiO2). 

Vzorek je charakteristický tím, že je bez zápachu, je to netoxický nemodifikovaný jemný bílý 

prášek. Jedná se o povrchově neupravený anatasový pigment, který se používá na výrobu 

nátěrových hmot, papíru, stavebních materiálů či keramiky. Vzorky byly poskytnuty firmou 

LEARKA a.s., která v Evropě působí jako obchodní dodavatel pigmentů a plniv.  

Obr. 7.1 a) vyobrazuje částice vzorku TiO2 při 500-i násobném zvětšení, částice mají při prvním 

pohledu přibližně 50µm v průměru a mají oválný až kulatý tvar (viz kapitola 7.3.1) bez téměř 

žádných ostrých hran. Při dalším 5000 násobném přiblížení (Obr. 7.1 b) lze již sledovat, že jsou 

částice tvořeny z většího množství malých částic, které u sebe pravděpodobně drží následkem 

mezi-částicových van der Wallsových sil. To je patrné i při dalším 10 000 a 20 000 násobném 

zvětšení (Obr. 7.1 c,d). Rozlišení snímaného vzorku se již stává problémovým, a protože částice 

jsou velmi jemné tak pomocí tohoto typu SEM, který nemá dostatečnou rozlišovací schopnost, 

tak dále není možné při dalším zvětšování jasně definovat výslednou velikost a tvar. Proto také 

pro účely vyhodnocení distribuce velikosti a tvaru bude výzkum a analýza snímků ze SEM 

prováděna pro 500i násobné zvětšení vzorků.  
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7.1Manuální analýza velikosti částic 
 

Manuální analýzou částic se rozumí metoda, která analyzuje velikostní charakteristiky pomocí 

softwarového rozhraní, které je součástí elektronového mikroskopu PHILIPS XL-30. Velikostní 

údaje vyhodnocovaných částic se získávají manuálním výběrem oblasti, kde částice začínají a 

končí. Tento výběr se provádí pomocí dvou přímek, jenž jsou rovnoběžné s osou x a s osou y 

(Obr. 7.2).  

Tato metoda získávání velikostních údajů potřebných pro vyhotovení statistického souboru je 

poměrně nepřesná z důvodu manuálního výběru meze hranic kde částice začíná a končí a je 

časově náročná, protože k sestavení statistického souboru je potřeba velkého souboru 

naměřených dat. Hodnota maximální velikosti mezi dvěma rovnoběžnými přímkami se nazývá 

maximální Feretův průměr (dF,max), ten byl využit k určení velikosti částice a k němu kolmý 

Feretův průměr (dF,max90) byl použit pro následný výpočet poměrů stran, kterým lze určit tvarový 

faktor, jenž určuje poměr šířky ku délce B/L, který lze psát ve tvaru: 

max,

90max,
/

F

F

d

d
LB   [7.1] 

U tohoto manuálního měření je nezbytné, aby byla zachována poloha náhodného natočení 

částic. Velikost byla měřena způsobem zobrazeným na Obr. 7.1, je tedy nutné dodržovat tento 

postup při měření veškerých částic statistického souboru. Protože je ale z hlediska časové 

náročnosti manuální obrazová analýza zdlouhavá, byly naměřeny velikostní údaje jen u malého 

množství částic z každého fluidizací povrchově modifikovaného vzorku.  
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Obr. 7.2 - Feretova maximální vzdálenost mezi tečnami dF,max a Feretova vzdálenost mezi 

dvěma tečnami umístěnými v 90° ke směru měření dF,max90. 

 

7.2Automatická analýza velikosti a tvaru částic 
 

K automatické analýze velikosti a tvaru částic byl použit program ImageJ 1.46, který zpracovává 

a analyzuje obrazy prostřednictvím programu Java. Tento SW umožňuje spuštění ve všech 

známých operačních systémech (Linux, Mac OS X a Windows) a režimech (32-bit, 64-bit). 

Program ImageJ 1.46 je bezplatně volně k dispozici bez nutnosti licence poskytován 

Informačním centrem pro zdravotnické technologie (Resource centre for Healthcare 

Technologies) [69] a lze tedy volně stáhnout z oficiálních webových stránek [10]. Program 

poskytuje velké množství analýz obrazu, ale také úpravy analyzovaného obrazu. 

Protože analýza velikosti a tvaru částic v základní verzi programu ImageJ 1.46 funguje jen pro 

binární obrazy (obrazy jenž jsou pouze v bílé a černé barvě), bylo nutné pro úpravu obrazu ze 

SEM mikroskopu použít další součást tohoto programu, který umožňuje převádět velké 

množství různých typů formátů obrazu do binárního tvaru. 

 

dF,max 

dF,max90 
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Obr. 7.3 - Základní nabídková lišta programu ImageJ. 

Spuštěním programu ImageJ a importem obrazu vytvořeného SEM mikroskopem (Obr. 7.2) 

pomocí vyvolání funkce File-Open činíme první krok k analýze velikosti a tvaru částic. Dalším 

krokem k analýze je nastavení měřítka obrazu, to se provede výběrem čáry ze základní 

nabídkové lišty programu (Obr. 7.3), čarou označíme měřítko obsažené v obrázku (v našem 

případě 50µm) a vybereme funkci Analyze-Set Scale…, ve které si přepíšeme požadovanou 

hodnotu velikosti, které přísluší počet pixelů vybraných čarou (Obr. 7.4). 

 

Obr. 7.4 - Nastavení požadované hodnoty velikosti. 

 

Příslušná hodnota známé vzdálenosti 

Jednotka délky 

Známá, čarou vybraná vzdálenost 
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Díky nastavení požadované hodnoty velikosti se budou v analýze všechny výsledky velikostí 

(obsahů promítnutých ploch částic,…) částic přepočítávat na skutečnou velikost. Dalším krokem 

po nastavení měřítka se musí z fotografie odstranit veškeré šumy, špatně viditelné částice, 

částice jenž se vzájemně překrývají a oblast s hodnotami zvětšení a měřítka vygenerované 

mikroskopem. Částice, které jsou příliš blízko u sebe se musejí rovněž manuálně oddělit pomocí 

pera v základní nabídkové liště (Obr. 7.3). Toto pero bylo nastaveno na šíři psaní o jednom 

pixelu, aby docházelo k co nejmenšímu případnému ovlivnění tvaru a velikosti částic. Ostatní 

černé plochy vzniklé odřezáváním a odstraňováním nevyhovujících segmentů (skupin, oddílů) 

obrázku je nezbytné vyplnit bílou barvou. 

Po geometrických a barevných úpravách byla fotografie pomocí funkce Image-Adjust-Threshold 

převedena do binárního tvaru (Obr. 7.5b). Pomocí tohoto nástroje se automaticky nebo 

interaktivně nastavuje dolní a horní mezní hodnoty rozdělení obrazu ve stupních šedi. Aby 

ovšem po transformaci obrazu funkcí Threshold byl obraz hlavně čitelný a bez jakýchkoliv již 

dříve zmíněných šumů a s přesným obrysem částic, musí mít fotografie (obraz) vysokou kvalitu 

a musí být focen s co nejlepším kontrastem mezi částicemi a pozadím, tzn., pokud jsou částice 

jako v případě TiO2 bílé, tak je žádoucí, aby pozadí vyhodnocovaného obrazu mělo barvu černou 

a naopak. Při nedokonalém kontrastu částice dochází po úpravě k jejímu rozpadu na různě 

barevné pixely (výplň by měla být jen černá, ale je i bílá) a částice, která by měla být celá se 

rozpadá na samostatné pixely a nelze už s přesností určit, kde má částice okraj, tudíž dochází i 

ke ztrátě informace o velikosti a tvaru částice. Tyto částice jsou tedy z transformovaného 

obrazu odstraněny i spolu s těmi, které se dotýkají okraje obrazu. Odstranění osamocených 

pixelů je rovněž nezbytné. Po konečné úpravě obsahoval výsledný obraz bílé pozadí a černé 

částice (viz Obr. 7.5c)).  
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Obr. 7.5 - Kroky úprav a analýza obrazu pomocí ImageJ: a) původní obraz, b) převedený binární 

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

Ze všech fluidizací upravených vzorků se nepodařilo SEM příliš kvalitně získat dobrý kontrast 

mezi částicemi a pozadím, ale přesto se pokračovalo v analýze. Analýza je tedy poslední krok 

k vyhodnocení charakteristik částic. Analýzu přivoláme funkcí Analyze-Analyze Particles… , 

menu pro nastavení vidíme na Obr. 7.6.  

V tomto okně (Obr. 7.6) je v prvním řádku možnost pro nastavení zobrazení rozsahu velikosti 

analyzovaných částic, částice mimo rozsah stanovený v této oblasti jsou tedy ignorovány. 

Hodnoty mohou být v rozmezí od 0 do nekonečna. Hodnoty jsou vyjádřeny jako čtverec dané 

jednotky či pixel. V druhém řádku okna pro nastavení analýzy částic se nachází kruhovitost 

částice a opět tak jak je uvedeno výše uvedením hodnoty velikosti kruhovitosti mimo rozsah 

stanovený v této oblasti jsou také ignorována. 

a) b) 

c) d) 
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Rozličné kombinace pro zobrazení požadovaných velikostí a kruhovitostí částic lze vidět na obr. 

7.8. Kruhovitost značící se SPHT se obecně vyjadřuje (jak lze vidět i níže v kapitole 7.3) vztahem: 

2

4

P

A
SPHT


  [7.2], 

kde A značí plochu vztáhnutou na průmět částice a P je obvod průmětu částice. Kruhovitost se 

pohybuje od hodnoty 0 což je nekonečně prodloužený (protáhlý) polygon až do hodnoty 1 a to 

je perfektní kruh.  

Mezi další charakteristiky, které se dají pomocí ImageJ a jeho analyzátoru částic nastavit (obr. 

7.10)  patří měření: plochy (Area), obvodu (Perimeter) , Feretových průměrů (Feret´s diameter), 

pozice středu částice v obrazu (Center of mass) a další tvarové charakteristiky (Shape 

descriptors). 

Nastavení analýzy pro rozsah velikosti (Size- 0 až 

nekonečno) a kruhovitosti  (Circularity- 0-1 ) 

částic, které chceme zobrazit, možnosti viz 

obr.X9X 

Zobrazení obrazu výsledné analýzy viz obr.X7X 

Nastavení pro: zobrazování výsledků (Display 

results) do tabulky (obr.X11X); čištění výsledků 

(Clear results) v tabulce po každé nové analýze 

obrazu; shrnutí (Summarize) spočte počet částic, 

celkovou plochu částic, průměrnou velikost 

částic a všechna nastavená měření (obr.X12X); 

ignorování částic nacházejících se  na okrajích 

obrazu (Exclude on edges) (X9X); (Include holes) 

zahrne vnitřní otvory v částicích do analýzy(X9X); 

ostatní funkce (Add to Manager, Record starts, 

In situ Shown) nebude k analýze potřeba. 

Obr. 7.6 - Okno pro nastavení analýzy částic (vlevo) s popisem jednotlivých funkcí (vpravo). 
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Obr. 7.7 - Výběr možností zobrazení a počítání částic z lišty Analyze Particles. 

Při rozkliknutí možnosti Show (obr. 7.6) máme v menu na výběr z 8 možností, které určují jak 

bude zobrazen snímek pro analýzu viz obr. 7.7. Outlines neboli obrysy nastaví 8-bitový obraz 

obsahující číslované obrysy měřených částic. Bare Outlines nám zobrazí jednoduché obrysy 

měřených částic bez očíslování. Funkce zobrazení Masks nám zobrazí 8-bit binární obraz 

obsahující naplněné obrysy měřených částic. Ellipses upraví obraz tak aby obsahoval 

nejvhodnější (co nejlepší) elipsy (elipsy si můžeme přizpůsobit podle našeho vlastního 

nastavení).  Zobrazení Count Masks převede snímek na 16-bitový obraz obsahující plné obrysy 

měřených částic, jenž jsou vykresleny do takových hodnot stupních šedi jako je odpovídající 

počet částic. Overlay Outlines, které budeme používat pro náš účel analýzy, zobrazí obrysy 

měřených částic v překrytém obrázku a očísluje částice, které se vpisují dle nastavených 

charakteristik měření obr. 7.10 do tabulky viz obr. 7.9. Poslední možností zobrazení částic 

v analýze je Overlay Masks, která zobrazuje naplněné obrysy měřených částic v tzv, překryvném 

obrázku, který vnikne odstraněním předem programem vytvořených šablon. 
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Obr. 7.8 - Nastavení velikosti a tvarů analyzátorem zobrazovaných částic. 

Při analýze částic z obrazu lze také nastavit, jaké požadované vlastnosti chceme zobrazit a to 

určením vhodných rozsahů velikosti částic a jejich kruhovitosti (obr. 7.8). Pro tuto práci je 

žádoucí analyzovat všechny velikosti, takže v nabídce na obr. 7.6 nastavíme velikosti měřených 

částic od nuly do nekonečna a u kruhovitosti požadujeme také celý možný rozsah, tudíž 

nastavíme na 0-1 (obr. 7.6). Další z možností analýzy obrazu je ignorování částic, jenž se dotýkají 

okraje obrazu. Těchto částic se zbavíme zaškrtnutím možnosti Exclude on Edges (obr. 7.6). 

Jestliže se nám stane, že při převodu na binární obraz nám některá z částic zůstane „dutá“, ale 

chceme ji analyzovat i s touto dutinou, kterou ve skutečnosti nevlastní, zaškrtneme možnost 

Include holes. 

 

Obr. 7.9 - Tabulka výsledných dat aplikace ImageJ po měření částic. 
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Aplikace ImageJ využívá odlišnou definici Feretova průměru, než ta, která byla zmiňována již 

dříve v manuální obrazové analýze (kap. 7.1). ImageJ dokáže tedy změřit vždy dva Feretovy 

průměry, přitom maximální Feretův průměr (dF,max) v obr. 7.9 označen jen jako Feret, je 

definován jako vzdálenost mezi dvěma nejvzdálenějšími body ležícími na rovnoběžných 

přímkách, které jako třmen svírají analyzované částice. Minimální Feretův průměr (dF,min) ve 

výsledcích analyzátoru (obr. 7.9) označený jako MinFeret je definován jako minimální 

vzdálenost bodů ležících na rovnoběžných přímkách podél hranice částice, tzv. minimální 

třmen. 

7.2.1Vyhodnocení velikosti a tvaru částic pomocí automatické analýzy ImageJ 

 

Podle postupu viz kapitola Automatická analýza velikosti a tvaru částic7.2 se vyhodnocovali 

velikosti a tvar modifikovaného sypkého materiálu titanové běloby. Titanová běloba byla 

modifikována fluidizací spolu s určitým procentním podílem aditiv. Jako aditivum byl vybrán 

hydrofilní pyrogenní silika (mikronizovaný oxid křemičitý) Aerosil 200, hydrofobní pyrogenní 

silika Aerosil R972 a hydrofilní pyrogenní oxid kovu Aeroxide P25. Nejprve byly pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu pořízeny snímky jednotlivých aditiv. Další snímky nám 

ukazují, jak se vzájemně ovlivňují částice titanové běloby spolu s částicemi aditiv. 

 

Skupina políček jenž ovlivňuje jaký typ výsledku bude 

zobrazen do tabulky výsledků viz obr 7.9. Pro analýzu ze 

SEM mikroskopu použijeme zaškrtnutá políčka, především 

popis tvaru (Shape description), měření Feretova průměru 

(Feret´s Diameter), obsah (Area) a obvod (Perimeter) částic. 

Další skupina políček ovládající nastavení měření jako např. 

obrácení souřadného systému osy y, které bez zaškrtnutí 

začíná nula v horním levém rohu obrazu, po zaškrtnutí se 

počátek osy y bere z levého dolního rohu. 

Poslední z možností je např. nastavení desetinného místa 

(Decimal places), tj. počet číslic vpravo od desetinné čárky, 

zobrazí se také v tabulce výsledků viz obr. 7.9. 

Obr. 7.10 - Okno pro nastavení vyobrazení naměřených hodnot do tabulky. 
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7.2.1.1Hydrofilní Aerosil 200 

 

Aerosil 200 je toxitropní a používá se pro zlepšení tekutosti prášků. Z Obr. 7.11 lze vidět, že tato 

silika se skládá z velmi jemných částic (chemickou cestou vyrobeného) oxidu křemičitého, který 

je znám tím, že může absorbovat vlhkost z povrchu částic a tím se předejde tvoření kapalných 

mostů mezi částicemi. Právě kapalné mosty mezi částicemi jsou jedním z důvodů, proč dochází 

ke špatné tekutosti prášků.  

 

Obr. 7.11 - Aerosil 200 s 150 násobným zvětšením (vlevo) a s 500 násobným zvětšením 

(vpravo). 

 

7.2.1.2Hydrofobní Aerosil R972 

 

Aerosil R972 (Obr. 7.12) se běžně používá jako zahušťovač a posilovač silikonových tmelů, 

zvyšuje také jejich trvanlivost. Zlepšuje ale také tekutost prášků a zamezuje charakteristickému 

spékání prášků při uskladňování. Hydrofobní oxid křemičitý Aerosil R972 má specifickou plochu 

svého povrchu 130m2/g. Proto byl také pro zlepšení tekutosti titanové běloby vybrán právě 

Aerosil R972. 
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Obr. 7.12 - Aerosil R972 s 500 násobným (vlevo) a s 10 000 násobným zvěršením )vpravo). 

 

7.2.1.3Titanová běloba modifikovaná hydrofilním Aerosilem P25 

 

Titanová běloba byla modifikována hydrofilním Aerosilem P25 v hmotnostním poměru 95,75% 

titanové běloby a 4,21% hydrofilního aerosilu P25. Aerosil P25 se používá jako aktivní složka pro 

fotokatalytické reakce, redoxní reakce, jako ochrana proti UV záření a jako adsorbent. Byl 

pozorován růst granulátu při této modifikaci a bylo zjištěno že Aerosil P25 se ve velké míře 

adsorboval na povrch titanové běloby. 

 

 

Obr. 7.13 - Titanová běloba modifikovaná Aerosilem P25 
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7.2.1.4Titanová běloba modifikovaná hydrofilním Aerosilem 200 

 

Zde byla titanová běloba modifikována hydrofilním Aerosilem 200, kde hmotnostní podíl 

Aerosilu 200 byl 8,08%. Z obrázku Obr. 7.14 viz níže lze vidět, že přidáním hydrofilního Aerosilu 

200 k titanové bělobě nedošlo k žádnému patrnému vytvoření granulátu, Aerosil 200 jen 

vyplňuje prostory mezi částicemi titanové běloby.  

 

Obr. 7.14 - Titanová běloba modifikovaná Aerosilem 200 

 

 

7.2.1.5Titanová běloba modifikovaná hydrofobním Aerosilem R972 

 

Modifikace titanové běloby byla provedena také hydrofobním Aerosilem R972 s hmotnostním 

podílem 4,21%. Na obrázku Obr. 7.15 lze vidět, že částice titanové běloby byly zcela pokryty 

částicemi Aerosilu R972. Aerosil R972 má tedy schopnost navázat se na částice titanové běloby 

a tím změnit vlastnosti jeho povrchu.   
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Obr. 7.15 - Titanová běloba modifikovaná Aerosilem R972 

 

7.3Analýza velikosti, distribuce a tvaru částic pomocí CAMSIZERu 
 

CAMSIZER je laboratorní měřicí přístroj pro současné zaznamenávání a vyhodnocování 

distribuce velikosti částic, tvaru částic a dalších parametrů sypkých prášků a granulí. Rozsah 

měření velikosti částic tohoto přístroje se pohybuje od 30μm do 30mm. CAMSIZER využívá 

principu digitálního zpracování obrazu.  
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Obr. 7.16 - Měřící přístroj Camsizer pro určení velikosti a tvaru částic. 

Vzorek je transportován do oblasti měření pomocí vibračního podavače. Tato oblast je z jedné 

strany osvětlována zdrojem světla a z druhé strany snímána dvěma CCD (Charge-Coupled 

Device) kamerami. Tyto kamery jsou schopny udělat víc jak 60 snímků za vteřinu a ty jsou pak 

dále jeden po druhém analyzovány. Proto je tento způsob měření určitě výhodnější než jako 

předchozí vyhodnocovací způsob (obrazová SEM analýza), kdy k vyhodnocení musíme použít 

nespočet nezbytných kroků.  

7.3.1Vyhodnocení velikosti a tvaru částic pomocí CAMSIZERu 

 

Při průchodu částic sypkého materiálu přes měřicí oblast přístroje jsou pořizovány digitální 

fotografie, které jsou ihned analyzovány. Digitální fotografie jsou pořizovány dvojicí kamer, 

jedna z nich je tzv. základní kamera CCD-B a druhá je tzv. zvětšovací kamera CCD-Z. Základní 

kamera  CCD-B pořizuje širší záznam a používá se pro měření větších částic, měřící rozsah je 

přibližně 400μm až 30mm (Obr. 7.17). Zvětšovací kamera CCD-Z slouží k pořizování detailnějších 

snímků menších částic (Obr. 7.18) a její měřící rozsah je přibližně 30μm až 3mm. 
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Obr. 7.17 - Fotografie TiO2 pořízená základní CCD-B kamerou. 

 

Obr. 7.18 - Fotografie TiO2 pořízená zvětšovací CCD-Z kamerou. 

 

Přístroj CAMSIZER generuje také množství charakteristických vlastností měřeného sypkého 

materiálu, mezi nějž patří např. kulovitost, symetričnost,  konvexnost, konkávnost.  
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Obr. 7.19 - Distribuční křivka změřeného vzorku zkoumané titanové běloby. 

 

Obr. 7.20 - Křivka znázorňující kulatost (SPHT) vzorku titanové běloby. 

 

 

Tabulka 7.1 - Analýza velikosti části dle vybraných přístupů měření. 
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7.4Analýza granulometrie pomocí analysette22 MikroTec plus 
 

Pro další určení velikosti částic práškového vzorku titanové běloby byl použit přístroj 

analysette22 MikroTec plus (Obr. 7.21).  

 

Obr. 7.21 - Přístroj pro měření velikosti částic sypkého materiálu analysette22 MikroTec plus 

[72]. 

Tento přístroj analyzuje velikost částic pomocí ohybu laserového svazku. Pomocí elektronového 

mikroskopu bylo zjištěno, že se velikost částic práškového vzorku titanové běloby pohybuje 

okolo 35μm, rozsah měření přístroje analysette22 MikroTec plus je 0,08 až 2000μm, vzorek 

tedy bylo možné tímto zařízením proměřit. Výsledné distribuční křivky a naměřené průměrné 

hodnoty velikosti částic jsou uvedeny na Obr. 7.22 níže. 
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7.4.1Vyhodnocení velikosti částic pomocí analysette22 MikroTec plus 

 

 

Obr. 7.22 - Výsledné distribuční křivky velikostí vzorku zkoumané titanové běloby. 

Při měření laserovou metodou bylo nutno určit o jaký druh materiálu se jedná, proto se do 

měřícího přístroje zadával refrakční index, který nám udává index lomu měřeného vzorku. 

V případě titanové běloby byl dle tabulkových hodnot firmy Fritch zvolen refrakční index 1.9998 

a pak také 2.63509. V případě prvního refrakčního indexu 1,9998 přístroj vyhodnotil průměrnou 

velikost částic D[4,3]=0,6μm. V druhém případě, kdy byl refrakční index 2,63509, tak přístroj 

naměřil průměrnou velikost práškového zorku titanové běloby D[4,3]=0,8μm. Tyto výsledné 

naměřené hodnoty jsou oproti předchozím výsledkům poměrně malé a to je způsobeno tím, že 

při měření byl použit k rozrušení mezi-částicových vazeb ultrazvuk. Při měření tlakových ztrát a 

při modelování fluidizace nedochází k použití ultrazvuku, proto se tyto hodnoty v práci 

neuvádějí. 
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8  PŮSOBENÍ VIBRACÍ NA LOŽE ČÁSTIC 
 

Působení vibrací je běžně používáno v mnoha aplikacích a u mnoha výrobních či manipulačních 

procesů potřebných pro zvýšení účinnosti u různých operací jako je emulgace, granulace, 

míchání atd. Kapitola se zabývá chováním a formováním nanočástic modifikované titanové 

běloby na vibrujícím sítě. Síto je charakteristické tím, že místy propouští vzduch a místy tomuto 

prostupu vzduchu zabraňuje. Umělým vytvořením míst (oblastí), kudy vzduch procházet může, 

bylo docíleno toho, že lze cíleně formovat a vytvářet tak různorodé výsledné tvary granulí 

z nanočástic. Pro vytvoření vibrací byl použit zesílený reproduktor, do kterého byly generovány 

zvuky o různé konstantní frekvenci shodné s vlastní frekvencí síta. Tím bylo docíleno maximální 

účinnosti vibrací. Formování nanočástic probíhalo nejen vlivem působení vibrací síta, ale 

především také působením akustických vln procházejících skrze uměle vytvořené místa (oblasti) 

kudy akustické vlny mohly působit přímo na nanočástice, uvádět je do vznosu, tedy do stavu 

fluidizace a tím je formovat (míchat, granulovat).  

 

8.1Chování částic na vibračním sítě (membráně) 
 

Vlastnosti vibrujícího lože závisí na velikosti částic, hustotě částic a frekvenci a amplitudě 

použité vibrace. Vlastnosti toku vibrujícího lože může být klasifikováno čtyřmi modely 

ukázanými na Obr. 8.1. Typ a) označuje jednotnou konsolidaci částic, typ b) tok částic v blízkosti 

stěny, typ c) vnitřní cirkulaci částic a typ d) vnější cirkulaci částic. 

Pokud je síto vybuzeno vibracemi s amplitudou A s úhlovou frekvencí ω ve směru od 

reproduktoru k membráně (v našem případě ve směru osy y) tak jak je ukázáno na Obr. 8.2, pak 

určení délky posunutí síta (membrány) ve směru osy y je dáno vztahy  

 [8.1] 

složky rychlostí síta v daných směrech jsou pak dány první derivací složek posunutí  

 [8.2] 

a složky zrychlení jsou dány první derivací jejich rychlostí, tedy druhou derivací složek posunutí  
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 [8.3] 

Aby bylo možno provzdušňovat, a tím případně formovat či nasycovat částice ležící na sítě co 

nejefektivněji, byla potřeba nejprve nalézt takovou harmonicky měnící se budící frekvenci nutící 

vnější síly, která by byla shodná s vlastní frekvencí síta. Nalezení vlastní frekvence síta je 

důležité, protože pokud se frekvence budící síly přiblíží k vlastní frekvenci síta, velmi se zvětší 

amplituda kmitů. Tento jev se nazývá rezonance a spočívá v tom, že umožňuje rezonanční 

zesílení kmitů. Pak tedy malou, periodicky působící silou (vyvolanou akustickou tlakovou vlnou 

reproduktoru) v rezonanční oblasti lze vybudit kmitání síta o značné výchylce amplitudy. 

 

Obr. 8.1 - Schématické naznačení chování vibrujícího lože částic. 

a) jednotná konsolidace, b) tok u stěny, c) vnitřní cirkulace, d) vnější cirkulace 

Nejprve se tedy určila vlastní frekvence síta (kapitola 8.2.1). Jelikož je síto napnuto do rámu, 

působí jako tlumený oscilátor. Skrze díry prochází akustický tlak, ten naráží na částice a tím je 

uvádí do částečného vznosu, provzdušňuje je. Akustický tlak, který narazí na síto a má stejnou 

frekvenci jako je vlastní frekvence síta, vyvolává již zmíněnou rezonanci. 

8.2Měřící aparát a postup měření 
 

Akcelerometr (Omega ACC104A2132) byl připevněn na membránu (síto) 50mm od okraje rámu 

(Obr. 8.2). Tato síťovina je napnuta na hliníkový rám.  Síťovina je vyrobená tak, že má vytvořená 

místa, kudy propustí akustickou vzduchovou tlakovou vlnu způsobenou vibracemi z 

reproduktoru. Na této membráně (síťovině) leží zpracovávaný jemný nanomateriál (titanová 

běloba). Reproduktorem je směrem k membráně vysílaná požadovanou frekvencí tlaková 

akustická vlna. Pro zjištění vlastí frekvence síta bylo potřeba tedy síto nejprve rozkmitat určitou 
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budící silou. Touto silou se tedy rozkmitalo síto a akcelerometrem se snímali a zaznamenávali 

hodnoty výkyvů membrány od zdroje vibrací. 

 

 

Obr. 8.2 - Schéma experimentálního zařízení. 

 

8.2.1Akustická charakteristika – vlastní frekvence síta  

 

Na obrázku Obr. 8.3 níže lze vidět příklad jednoho z měření. Jak lze vidět, tak síto při počátku 

vybuzení vykazuje nejvyšší hodnoty výkyvu, který se s časem zmenšuje. Klesající výška 

amplitudy kmitů protíná časovou osu vždy v určité časové periodě. Po odečtení těchto časových 

period (t2-t1, t3-t2) a převrácením její hodnoty získáme požadovanou frekvenci. Zprůměrováním 
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frekvencí ze všech měření získáme průměrnou hodnotu vlastní frekvence membrány, se kterou 

bylo provedeno měření. 

 

Obr. 8.3 - Příklad měření vybuzeného síta. 
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8.2.2Modifikace částice 

 

Experiment formování nanočástic pomocí akustické tlakové vlny se prováděl pro částice R972 a 

částice TiO2. Mateiál TiO2 je charakteristický tím, že při skladování má sklon ke kohezivnímu 

chování a je také velmi těžce provzdušnitelný, dochází pak tedy při jeho manipulaci k ucpávání 

zařízení. Pro zlepšení manipulace je potřeba zlepšit tzv. úhel vnitřního tření (tokové vlastnosti) 

těchto částic a to je docíleno modifikací pomocí částic R972 jak lze vidět na Obr. 8.4.  Na Obr. 

8.4 vpravo nahoře i dole lze vidět částice TiO2, která pak byla modifikována pomocí částic R972 

(Obr. 8.4 vlevo nahoře a dole). 

 

Obr. 8.4 - Částice R972 (vlevo nahoře a dole) a TiO2 (vpravo nahoře a dole) a modifikovaná 

částice TiO2 částicí R972 (dole uprostřed). 
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Výsledná modifikovaná částice lze vidět na Obr. 8.4 dole uprostřed. Výsledná částice má 

přibližně stejný tvar, jedná se v podstatě o částici TiO2 potaženou částicemi R972. Částice R972 

se rovnoměrně rozprostřou nejprve do povrchových pórů a pak i po celé ploše částice TiO2, tím 

tedy byla částice TiO2 jednotně a homogenně obalena částicemi R972, tím získala zcela odlišné 

povrchové vlastnosti. Samotná vlastnost charakterizující částice TiO2, kterou je její bělost, byla 

přitom zachována, protože částice R972 jsou v podstatě transparentní. 

 

Obr. 8.5 - Promíchávání částic R972 a částic TiO2 akustickými vibracemi. 

Na Obr. 8.5 můžeme vidět experiment promíchávání TiO2 a R972 pomocí použití akustické 

tlakové vlny vyvolané reproduktorem.  

8.2.3Formování nanočástic 

 

Pokud budeme chtít vytvořit libovolný tvar nanočástice, který se bude skládat z nanočástic o 

menší velikosti, můžeme se přiklonit k 10 000 let staré technologii sítotisku a technologii 

granulce. Je potřeba minimalizovat velikost síťoviny tak, aby velikost oka propouštějícího 

akustickou tlakovou vlnu nebyla větší než nejmenší nanočástice, to z toho důvodu, aby 

nedocházelo k případnému nežádoucímu propadu částic.  
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Obr. 8.6 - Příklad jak může vypadat požadovaná struktura (v pravém horním rohu), která je 

přenesená jako šablona na síto (uprostřed nahoře) a jak vypadá výsledná struktura (uprostřed 

dole). 

Skloubením těchto technik lze vytvořit libovolný požadovaný tvar, do kterého mají být 

nanočástice uspořádány a pak již bude dostačující jen vyslat požadovanou akustickou tlakovou 

vlnu o požadované frekvenci a o takové síle (razanci), která nám bude schopna projít skrze síto 

(mřížku) a uvést tím nanomateriál do vznosu. Uvedení do vznosu by mělo být tak velké, aby 

nedošlo k jeho nechtěnému úletu. Jakmile bude nanomateriál ve vznosu, budeme moci na jeho 

povrch pomocí např. rozprášených kapiček nanést (požadované) pojivo, kterým se nám 

nanočástice, jenž se nacházejí v nepatrné výšce nad sítem (mřížkou, membránou), jednotně a 

rovnoměrně smočí a při ztěžknutí a následném dopadu na mřížku se usadí mezi další již 

smočené nanočástice. Při usazení se nanočástice vzájemně propojí kapalnými mosty do 

požadovaného tvaru.  

 

Obr. 8.7 - Příklad základních geometrických tvarů sloužících pro případné tvarování částic. 
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Částice ležící mimo oblast vytvořených děr nejsou v totožném stavu vznosu jako částice ležící 

nad děrami, tím pádem nedochází k homogennímu smočení částic, ale jen ke smočení nejvyšší 

vrstvy nanočástic ležících na sítě (mřížce). Po zaschnutí případného pojiva lze jednoduše 

vytvořený tvar nanočástice sejmout ze síta například tak, že síto opětovně vybudíme vibrací 

pomocí použitého reproduktoru a tím rozrušíme případnou nežádoucí sílu, která drží 

nanočástici na sítě. Na Obr. 8.6 lze vidět příklad, jak může vypadat požadovaná a jak vypadá 

výsledná struktura (prozatím bez smáčení) po přibližně dvou-vteřinovém vysílání požadované 

frekvence 222,32Hz. Na Obr. 8.7 lze vidět také pár příkladů, jak by se daly formovat další tvary 

(písma, loga firem, 3D tělesa atd.) 

Při formování nanočástic vibracemi a provzdušňováním, které je vyvoláváno akustickou vlnou o 

určité frekvenci se dá dojít k vytvoření zajímavých tvarů, která nám mohou přestavovat 

například číslice, těmi můžeme označit případné výrobky velmi malých rozměrů. Vytvořením 

požadovaného tvaru či cest z nanočástic se dá uplatnit také při výrobě tištěných spojů 

v mikroprocesorové technice, kde se čím dál tím častěji klade důraz na minimalizaci rozměrů 

součástí. 

Splnění cíle „Výzkum vlivu vibrací na různé fluidizační režimy a pochody“: 

Vliv vibrací byl omezen z různých fluidizačních režimů a pochodů jen na vliv vibrací distributoru 

vzduchu. Byla nalezena vlastní frekvence tohoto distributoru pomocí akustické vlny vytvořené 

reproduktorem. Při nalezení vlastní frekvence síta se použila totožná frekvence budící síly 

akustické vlny a tím pádem docházelo k rezonanci distributoru. Tato rezonance byla využita 

k tomu, abychom co nejefektivněji (s co nejmenším množství vložené energie) promíchávali 

částice sypké hmoty. V tomto případě byl promícháván hydrofobní aerosil R972 s částicemi 

titanové běloby. Vznikly modifikované částice, které byly dále zkoumány pomocí skenovacího 

elektronového mikroskopu. Bylo zjištěno, že modifikované částice mají zachovaný přibližně 

stejný tvar a barvu, ale předpokládá se, že částice modifikací získaly scela odlišné povrchové 

vlastnosti. 
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9  MODELOVÁNÍ FLUIDIZACE POMOCÍ PROGRAMU ANSYS/CFX 
 

9.1MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ – FLUENT, ANSYS CFX [30] 

 

Fluent definuje diskretní konečné objemy užitím non-staggered schematu, kdy všechny 

proměnné jsou uchovávány ve středech konečných objemů.  

 

9.1.1 Eulerův model 

 

 Dovoluje modelování vícenásobných oddělených interaktivních fází. Fáze mohou být 

tekutina, plyn a pevné látky v nějaké kombinaci. U Eulerova multifázového modelu je počet 

dalších fází limitován pouze požadavky na paměť a konvergenci řešení. To znamená, že lze 

modelovat libovolný počet dalších fází, pokud je k dispozici dostatečná paměť počítače. 

 

9.1.2 Trajektorie pevných látek v plynu 

 

 Modelování pohybu částic je jedním z typů vícefázového proudění, kdy částice jsou 

unášeny proudem v Lagrangeově pojetí. Tato druhá fáze obsahuje kulové částice (také kapky 

nebo bubliny). Částice nejsou modelovány jednotlivě, ale jsou definovány vzorky, 

charakterizující dostatečně proudění. Je možno řešit varianty, kdy lze počítat trajektorie 

diskrétní fáze užitím Lagrangeovy formulace, přitom se zahrnuje diskrétní fáze pevných částic, 

hydrodynamický odpor a gravitační síly pro stacionární i nestacionární případ, vliv turbulentních 

vírů na rozložení částic, ohřívání a ochlazování částic, hoření částic. Pohyb částic (prachových 

částic, kapek, bublin) je ovlivňován hydrodynamickým odporem a gravitací. Pohyb částic a 

zároveň přestup tepla a hmoty mezi nimi je definován soustavou obyčejných diferenciálních 

rovnic dle času, obsahující rovnice pro pohyb, rychlost, teplotu a hmotnost částic. Tyto rovnice 

jsou integrovány relativně jednoduchými integračními metodami, aby se vypočetlo chování 

částic napříč oblastí. Částice i spojitá fáze se mohou vzájemně ovlivňovat. 
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9.1.3 Okrajové podmínky na stěně  

 

Pokud se částice setkají se stěnou, mohou nastat následující varianty, kdy se částice odrazí od 

stěny s uvažováním pružné kolize (reflected), částice projdou hranicí a již se v řešené oblasti 

nevyskytují (escape), částice se přichytí na stěně (trapped), částice projde vnitřní zónou jako je 

radiátor nebo porézní prostředí (pass) nebo částice může klouzat podél stěny (slide). 

 

9.1.4 Definování zdroje diskrétní fáze a počátečních podmínek 

 

Pro definici zdroje částic se zadává počáteční poloha zdroje částic, rychlost, velikost částic 

případně jejich teplota (hmotnostní průtok). V nabídce materiálů je nutno definovat fyzikální 

vlastnosti materiálu. V počátečních podmínkách se uvažuje rozložení částic podle velikosti. Je 

možno uvažovat částice o konstantním průměru nebo lineární změně průměru. Velmi užívané je 

Rosin-Rammlerovo rozdělení, kdy jednotlivé prachové částice nejsou o stejných průměrech a 

podle jejich velikostí je lze statisticky rozdělit do určitých tříd. 

 

 

Obr. 9.1 - Příklad výsledků Fluentu – trajektorie prachových částic bez uvažování vztlakových sil 

(vlevo) a s uvažováním vztlakovch sil (uprostřed) a s přihlédnutím k turbulentním fluktuacím 

[30]. 



 Výzkum fluidizace v dopravních a skladovacích systémech Ing. Aleš Procházka 

______________________________________________________________________________________ 

156 

 

 

Obr. 9.2 - Příklad výsledku Fluentu – vykreslené obrysy objemu frakce (nahoře) a celkové 

průběhy rychlosti plynu (dole) pro jeden z vybraných druhů distributoru vzduchu [29]. 

 

 

9.2Řešení 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. 

9.2.1Geometrie 

 

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. Fluidizační 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. 
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9.2.2Výpočetní síť 

 

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

 

Obr. 9.3  - Vytvořená 2D geometrie, kde byly použity tzv. Quad buňky. 

 

U výpočetní sítě, která se vytvářela pro 3D geometrii byly použity tzv. Hex buňky. 

 

Obr. 9.4 - Vytvořená 3D geometrie, kde byly použity tzv. Hex buňky. 

9.2.3Nastavení 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 
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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. 

Prostor. rozměr  Precision  Proudění  Modely  

2D/3D  Double  

Nestacionární  Laminar,  EFG  

Nestlačitelné   

Nastavení řešení: 

Typ Coupling 
Volume 

Fraction 
Momentum Gradient Podrelaxační faktory 

Pressure 

based 
Simple Quick 2nd Order 

Green-Gauss 

Node Based 

Density/Body 

Forces 
0,9 

Momentum/ 

Pressure 

0,2/0,5 

Volume Fraction 0,4 
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Time Stepping method Time step size Max iterations/time step 

Fixed 2e-4 30 

 

Okrajové podmínky: 

 

Podmínka 

Zadávané parametry 

Rychlost (m/s) Tlak  (Pa) 

Vstup vzduchu Velocity inlet 0,1857 - 

Výstup Pressure outlet - 300 Pa + Operační tlak 

 

Operační podmínky: 

Tlak (Pa) Gravitace (m/s2) 

101325 9,81 

 

Materiálové vlastnosti: 

Materiál Hustota (kg/m3) 
Dynamic. viskozita 

(kg/ms) 

Max . objemový zlomek v loži 

(-) 

Vzduch 1,2 1,8e-5 1 

Pevný 

materiál 
4230 1,7894e-5 0,2 
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9.2.3.1EFG 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. 9.5 - 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. 9.5 vpravo lze vidět obrázek podélného řezu kruhovou celou, ve které jsou 

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

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, je 

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

 

Obr. 9.6 - Model EFG - vlevo vykreslení kontur axiálních rychlostí titanové běloby. 
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9.2.3.2DDP 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. 

 

Obr. 9.7 - Model DDP - vlevo vykreslení kontur objemové frakce titanové běloby, vpravo 

vykreslení kontur axiální rychlosti titanové běloby. 
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Splnění cíle „Modelování fluidizace pomocí programu Ansys/CFX“: 

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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10  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. Bylo zjištěno, že 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 
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proudícího vzduchu, naopak cela s sedmihranným půdorysem a s kruhovým půdorysem 

potřebuje ve většině případů vzduchu potřebného pro provzdušnění nejméně. V programu 

Rocky 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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11  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 
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space. When we look at this from a business point of view (for example, sale cc chipped wood) 

particles having a diameter 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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