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Anotace 

Reaktory s vícefázovými toky jsou široce zastoupeny v mnoha odvětvích nejen 

chemického průmyslu. Oblastí zájmu předkládané práce je vícefázový probublávaný 

reaktor s vnitřní cirkulační smyčkou hnanou sací trubicí, označovaný jako Pachuca. 

Pachuca zpravidla slouží pro loužení kovů z rud a hornin nebo z metalurgických 

odpadů. 

Předmětem disertační práce je studium hydrodynamického chování vícefázového toku 

uvnitř reaktoru se sací trubicí (s vnitřní cirkulační smyčkou). Prvním cílem práce byl 

návrh a konstrukce laboratorního reaktoru. Při studiu chování dvoufázového toku 

v laboratorním reaktoru se měřily tlakové diference na sestavených manometrech 

s obrácenou U-trubicí. Měření byla podle místa odběru interpretována jako základní 

hydrodynamické parametry: zádrž plynu, hustota disperze, cirkulační rychlost kapaliny 

a koeficient ztrát. Z experimentů bylo zjištěno, že geometrie sací trubice, vyjádřená 

poměrem průměru sací trubice k průměru reaktoru (ddf /dc) má zásadní vliv na tyto 

hydrodynamické parametry. S klesajícím poměrem ddf /dc vzrůstá cirkulační rychlost 

kapaliny v sací trubici a zároveň klesá zádrž plynu v mezikruží. Dalším zkoumaným 

parametrem, který ovlivňuje vícefázovou hydrodynamiku, byla poloha sací trubice 

v reaktoru. Tato poloha je vyjádřena bezrozměrnými vzdálenostmi konců sací trubice 

od dna a od hladiny. Při experimentech byly rovněž identifikovány typy cirkulačních 

režimů bublin, které řídí hydrodynamiku uvnitř reaktoru se sací trubicí.  

Vzhledem k existenci velkého počtu možných nastavitelných proměnných parametrů 

a časové náročnosti vlastních experimentů, byl navržen jednoduchý numerický model 

popisující mezní situace při dvoufázovém toku. Pro CFD simulaci byl použit model 

bublinového toku programu COMSOL Multiphysics. Výsledky experimentů s různými 

poměry ddf /dc byly srovnány s výsledky CFD simulace. Srovnání přineslo poznatky  

o možnosti využití tohoto modelu pro hledání optimální geometrie pro třífázový tok. 

Na základě výsledků studia dvoufázového toku byla navržena vhodná geometrie 

reaktoru s třífázovým tokem. V reaktoru s třífázovým tokem byl nalezen hysterezní 

charakter tlakové diference, ze které byly stanoveny kritické průtoky plynu pro 

suspendaci částic při vzrůstajícím nebo klesajícím průtoku plynu. 
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Abstract 

The multiphase flow reactors are widely used in the chemical and other process 

industry. Multiphase flow reactor with internal circulation loop called Pachuca was in 

focus of interest of my thesis. The Pachuca tank is a typical hydrometallurgical reactor 

for leaching of ore, other minerals, or metallurgical wastes. 

Study of hydrodynamic behavior of multiphase flow in reactor with a draft tube (with 

internal circulation loop) was the main topic of my PhD thesis. Design and construction 

of laboratory reactor with the draft tube was first aim of my work. The hydrodynamics 

parameters such as gas hold-up, density of dispersion, liquid circulation velocity and 

loss coefficient were determined from measured pressure differences. The inverse U-

tube manometers were used for the measurement of the pressure differences. The 

geometry of equipment was characterized by the dimensionless ratio of diameter of the 

draft tube to the diameter of reactor (ddf /dc). This ratio had a primary influence to the 

hydrodynamics parameters. Increasing of liquid circulation velocity in the draft tube 

(riser) simultaneously with gas hold-up in annulus (downcomer) decreasing as a 

function of decreasing ratio ddf /dc was observed. Position of the draft tube was further 

parameter, which affected the hydrodynamics of multiphase flow. These positions were 

characterized by the dimensionless ratio of the draft tube upper end and the liquid level 

heights, and by the dimensionless ration of the draft tube lower end and the bottom of 

reactor. Patterns of the bubbles circulation regimes to the hydrodynamic in the 

laboratory reactor were observed besides of the quantitative parameters. 

Large number of geometry configurations can be varied and the measurement is time 

consuming. For these reasons, simple numerical model was suggested. The COMSOL 

Multiphysics software with bubbly flow model was used for CFD simulation. The 

results of experiments and results of CFD simulation were compared for three 

magnitudes of ratio ddf /dc. Agreement between the respective results proved that the 

numerical simulation is suitable tools for investigation of three-phase flow. 

Optimized design of three-phase flow reactor was suggested on the base of the results 

for the two-phase flow. Hysteresis of the pressure difference was found in three-phase 

flow reactor and then, critical gas volumetric flows for suspended solid particles have 

been determined for increasing and decreasing gas volumetric flow, respectively. 
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 Úvod 1

Aplikační využití vícefázových toků je široké. Můžeme se s nimi setkat v různých 

odvětvích průmyslu, např. u fluidních kotlů i odparek, ale hlavně u dvou a třífázových 

probublávaných reaktorů různých konstrukčních provedení. 

Reaktory, ve kterých dochází ke kontaktu tří fází (plyn, kapalina, pevná látka), jsou 

široce používány v chemickém průmyslu především pro katalytické a biotechnologické 

procesy (fermentace, aerobní čistění odpadních vod). V metalurgii např. pro 

homogenizaci a odplynění roztavené oceli pomocí bublin argonu nebo 

v hydrometalurgii při loužení kovových složek ze suspenzí. Taková-to zařízení jsou 

označována jako vícefázové reaktory a jedním z typů je reaktor se sací trubicí (s vnitřní 

cirkulační smyčkou), v praxi označovaný jako Pachuca (pro hydrometalurgické loužení) 

nebo airlift reaktor (pro fermentace). Typickým designem těchto reaktorů je válcová 

nádoba s kuželovým nebo zaobleným dnem. Uvnitř reaktoru je umístěna sací trubice. 

V dnešní době, při rozvoji odpadového hospodářství, získávají sekundární zdroje 

surových materiálů na své důležitosti. Právě třífázové reaktory jsou vhodné pro extrakci 

důležitých látek z různých průmyslových odpadů a kalů. Jediným energetickým 

nárokem na provoz je průtok a tlak plynu. Tento plyn, nejčastěji vzduch je obvykle 

stlačen kompresorem nebo dmychadlem a je vháněn většinou zespoda nádoby nebo přes 

rozdělovače plynu v nádobě, kde poté v podobě plynových bublin stoupá vzhůru 

a vstupuje do sací trubice. V sací trubici se vytvoří oblast stoupajícího proudu 

označovaného jako „riser“, která obsahuje disperzní směs plyn-kapalina-částice pevné 

látky. V prstencové části se vytvoří oblast klesajícího proudu označovaného jako 

„downcomer“, která obsahuje pouze disperzní směs kapalina-částice pevné látky. 

Rozdíl hustot mezi těmito dvěma oblastmi vytváří cirkulaci kapaliny a částic pevné 

látky. Se zvyšující rychlostí plynu v „riseru“ (ve stoupajícím proudu) dochází 

k suspendaci většího množství částic do kapaliny, až jsou všechny částice rovnoměrně 

distribuovány po celém objemu reaktoru. Cirkulace této disperzní směsi je doprovázena 

efektivním promíchávání všech tří fází, což vede k rychlému přenosu hmoty a tepla. 

Bublinami vytvořený dvoufázový tok (plyn-kapalina) je základem pohybu tekutiny 

v mnoha chemicko-inženýrských odvětvích a do jisté míry je zjednodušenou formou 

třífázového toku (plyn-kapalina-částice pevné látky). 
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Měření v laboratorním měřítku jsou důležitá pro získání vlastních originálních 

výsledků, které slouží jako základ pro pozdější změnu měřítka testované aparatury 

(„scale up“). Jednou z cest je použití teorie podobnosti. Geometrie či fyzikální 

parametry typické pro daný typ technologie jsou nutné vstupní podmínky. Vedle 

přenosu poznatků na velký rozměr zařízení, metoda umožní přenášet poznatky, získané 

laboratorně s experimentálně přátelskými materiály (vodné roztoky, vzduch, inertní 

částice) i na procesy, odehrávající se v netransparentních a environmentálně 

nepříjemných soustavách (vysoké teploty, jedy, drahé materiály, atd.). Tato metoda je 

velice populární a používaná v široké oblasti technologií (Zlokarnik, 2006; Ruzicka, 

2008; Michalek et al., 2009). Nabízí velice rychlé řešení, ale dává nám pouze odhady 

integrálních veličin, jako jsou střední rychlost, střední tlak, apod. Jestliže chceme znát 

komplexní vlastnosti průřezu nebo celého prostoru zařízení, je užitečné použít 

matematické (numerické) modelování. V současnosti se typickým nástrojem pro řešení 

tokových vlastností stalo CFD modelování („Computational Fluid Dynamics“), kterým 

do jisté míry můžeme nahradit i laboratorní experiment. Pomocí takového CFD 

modelování mohou být zkoumány jak laboratorní aparáty, tak i velká průmyslová 

zařízení. Nicméně pro ověření platnosti komplexních hydrodynamických modelů  

v modelových podmínkách je provádění reálných experimentů nezbytné. 

Předložená práce vychází z rozsáhlých experimentů v laboratorním vícefázovém 

reaktoru. Těžiště výzkumu spočívá v nalezení optimálních provozních parametrů pro 

účely loužení metalurgických a průmyslových odpadů. Mezi tyto parametry patří nejen 

design geometrie, ale také hydrodynamické parametry vícefázového toku, jmenovitě 

zádrž plynu, cirkulační rychlost kapaliny, koeficient ztrát, ale také kritická minimální 

rychlost plynu pro suspendaci částic v reaktoru. 

Již v úvodu byly zmíněny dva anglické výrazy: „riser“ a „downcomer“. Tyto výrazy 

budou používány i dále v textu, protože jsou v inženýrské oblasti probublávaných 

reaktorů již zažité a necítíme se povoláni zavádět české ekvivalenty jako „stoupací 

potrubí“ a „vratný prostor“. 
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 Cíl disertační práce 2

Předmětem zájmu disertační práce je studium hydrodynamického chování vícefázového 

toku uvnitř reaktoru se sací trubicí. Z experimentálních dat dvoufázového toku budou 

vyhodnocovány významné hydrodynamické parametry jako zádrž plynu, cirkulační 

rychlost kapaliny, koeficient ztrát, apod. Výsledky experimentální práce budou 

porovnávány s výsledky numerického CFD simulování. Na základě těchto výsledků 

bude navržena vhodná geometrie reaktoru s třífázovým tokem s ohledem na 

minimalizaci energetických nároků (průtoku plynu). V reaktoru s třífázovým tokem 

bude stanovována kritická minimální rychlost plynu pro suspendaci pevných částic, 

která je při loužení částic nejdůležitějším parametrem. 

 

Cílů práce bude dosaženo pomocí následujících dílčích kroků: 

 návrh aparatury, 

 sestavení a zkompletování aparatury do podoby laboratorního reaktoru se sací 

trubicí, 

 provedení experimentu v laboratorním reaktoru s dvoufázovým tokem, 

 napsání programu na zpracování dat v prostředí Matlab, vyhodnocení dat 

a nalezení vhodné geometrie pro třífázový tok, 

 komplementace vhodného matematického (numerického) modelu pro simulaci 

dvoufázového toku v reaktoru se sací trubicí, 

 provedení experimentu v laboratorním reaktoru s třífázovým tokem, 

 napsání programu na zpracování dat v prostředí Matlab, vyhodnocení dat 

a nalezení vhodných provozních podmínek pro třífázový tok. 
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 Teoretická část 3

3.1 Vícefázové probublávané reaktory 

Vícefázové reaktory jsou reaktory, ve kterých dochází ke styku a reakci dvou a více 

fází. Ve většině vícefázových reaktorů dochází ke styku plynu a kapaliny s pevnou 

látkou (Fogler, 2006). V poslední době vzrůstá významnost reaktorů s dispergovanou 

fází („slurry reactors“). V takovém reaktoru plyn nejčastěji v podobě bublin prochází 

skrz kapalinu obsahující částice pevného katalyzátoru (Hanika, 1997). Tyto reaktory 

mohou pracovat ve vsádkovém, ale i v průtočném režimu. Na Obr. 1 jsou zobrazeny 

různé typy dvoufázových reaktorů. Ačkoliv jsou to dvoufázové reaktory (plyn-

kapalina), každý typ se v praxi uplatňuje i pro třífázové reaktory (plyn-kapalina-pevná 

látka), kde se pevná látka v podobě katalyzátoru vyskytuje u reaktorů s pevným ložem 

(Obr. 1b) nebo reaktoru s rozvrstvením (Obr. 1d). Reaktory s cirkulační smyčkou (Obr. 

1e, f) se velice často používají jako bioreaktory, kde pevnou látku představují živé 

organismy, nebo jako extrakční reaktory pro loužení např. metalurgických odpadů.  

 

Obr. 1 Typy dvoufázových reaktorů (Jakobsen, 2008); a-patrový, b-s pevným ložem, c-se statickým 

promícháváním, d-s rozvrstvením, e-s vnitřní cirkulační smyčkou, f-s vnější cirkulační smyčkou, g-s klesajícím 

bublinovým tokem 
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Reaktory s cirkulační smyčkou rozdělujeme dle typu cirkulace na dvě skupiny: 

a) Reaktory s nucenou cirkulací, kde je cirkulace vytvořena za použití mechanické 

energie nejčastěji v podobě míchadla. Míchadlo bývá nejčastěji umístěno uvnitř 

trubice, která je uložena v reaktoru. Lopatky míchadla jsou nakloněny tak, aby 

vyvolávaly axiální proudění kapaliny popř. suspenze skrz trubici, kterou 

označujeme jako sací trubice. 

b) Reaktory s přirozenou cirkulací, kde hnací silou cirkulace je rozdíl hustot mezi 

proplyněnou a neproplyněnou částí. Vlastnosti chování vícefázového toku uvnitř 

tohoto typu reaktoru jsou rozepsány v následujících kapitolách a podkapitolách. 

3.1.1 Reaktory s přirozenou cirkulací 

Hnací silou cirkulace kapaliny (nebo suspenze) je rozdíl hustot mezi proplyněnou 

a neproplyněnou částí reaktoru. Cirkulace vzniká tak, že plyn (nejčastěji vzduch) je 

vháněn do rozdělovače plynu u dna nádoby, kde poté ve formě různě velkých 

plynových bublin stoupá vzhůru k hladině. V této proplyněné části reaktoru se pak 

vytvoří oblast stoupajícího proudu označovaného jako „riser“, která obsahuje disperzní 

směs plyn-kapalina, popřípadě disperzní směs plyn-suspenze (kapalina-částice pevné 

látky). V neproplyněné části reaktoru se díky vyšší hustotě vytvoří oblast klesajícího 

proudu označovaného jako „downcomer“, která obsahuje pouze kapalinu nebo suspenzi 

(kapalina-částice pevné látky). Čím vyšší je rozdíl hustot mezi těmito dvěma oblastmi, 

tím rychlejší je cirkulace. 

V praxi rozeznáváme tři hlavní typy reaktorů s přirozenou cirkulací: 

a) Provzdušňovaná je centrální trubka označovaná jako sací trubice (Obr. 1e). 

Kapalina cirkuluje od středu reaktoru ke stěnám a zpět do sací trubice. 

b) Provzdušňované je vnější prstencové mezikruží, kapalina cirkuluje středovou sací 

trubicí od hladiny směrem ke dnu reaktoru. 

c) Kapalina cirkuluje vnější smyčkou (Obr. 1f). 

Jednotlivé typy reaktorů volíme hlavně podle nároků na přestup hmoty a tepla, které 

mohou být různě velké v závislosti na uspořádání reaktorů. Je známo asi 30 různých 

průmyslových variant těchto typů reaktorů a nové typy jsou stále předmětem 

patentových studií. Snaha po dokonalejším rozdělení fází vytvořením různých 

cirkulačních okruhů v reaktoru však často vede jen k tomu, že konstrukce jsou 

komplikované a požadovaný efekt se mnohdy nedostaví. Výhody těchto jednotlivých 
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reaktorů spočívají v relativně malé spotřebě energie na promíchávání kapaliny, v jejich 

jednoduchosti a mechanické nenáročnost. V případě, že dispergovaný plyn v podobě 

plynových bublin je strháván cirkulující kapalinou zpět do reakčního prostoru, je třeba 

se u fermentačních aplikací vyvarovat cirkulace bublin s vyčerpaným kyslíkem 

(Kaštánek, 2001). 

3.1.1.1 Pachuca 

Název „Pachuca“ vychází ze jména mexického města, kde byly 

poprvé použity tyto reaktory při kyanidovém loužení zlata 

z rud. Pachuca je tedy hydrometalurgický reaktor,  

ve kterém suspendace rudných částic i procesy přenosu hmoty 

řízené reakční kinetikou souvisí s pohybem kapaliny. Pohyb 

suspenze uvnitř reaktoru je vyvolán stoupáním plynových 

bublin skrz sací trubice. Princip cirkulace suspenze byl popsán 

v kapitole 3.1.1. Schéma Pachuca reaktoru je zobrazeno na  

Obr. 2. Reaktory Pachuca jsou velké válcové nádoby, o 

průměru 4-10 m, výšce 15 m s kónickým dnem s úhlem 30 až 

60° a s průměrem sací trubice okolo 0,4-1 m (Shekhar a Evans, 

1989; 1990; Rodriguez et al., 2007). Tyto reaktory jsou široce 

používány v hydrometalurgickém průmyslu na loužení zlata, 

uranu, mědi, bakteriální oxidaci pyritu, konverzi celestinu jako 

zdroje stroncia (Carrillo et al., 1995), atd. Jejich význam je 

v jednoduché konstrukci, bez pohyblivých částí (Lamont, 1958) a navíc dle Weiland 

(1984) mají nízkou energetickou spotřebu. Weiland (1984) naznačil, že poměr průtoku 

kalu k průtoku vzduchu může být brán jako měrný energetický výkon reaktoru Pachuca, 

který je při nízkých průtocích vzduchu vysoký, ale jen než dojde k překročení kritické 

rychlosti toku vzduchu, poté je již výkon nízký (průtok kalu je nižší než průtok 

vzduchu). Ve skutečnosti, je energetický výkon závislý na specifických podmínkách 

procesu. Proto se průtoky plynu i konstrukce reaktoru vybírají na základě konkrétního 

procesu loužení. 

3.1.2 Bublinový tok v reaktorech s přirozenou cirkulací 

Bublinami vytvořený dvoufázový tok (plyn-kapalina) je základem pohybu tekutiny 

v mnoha chemicko-inženýrských odvětvích (Coulson, 1999) a je to jistá zjednodušená 

Obr. 2 Pachuca 
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forma třífázového toku (plyn-kapalina-částice pevné látky). V následujících 

podkapitolách je popsáno chování dvou a třífázového toku v probublávaných 

reaktorech. 

3.1.3 Režimy dvoufázového toku v probublávaném reaktoru 

V probublávaných kolonách existují dva základní režimy: homogenní a heterogenní 

(Kaštánek a Sharp, 1993). Za určitých podmínek, které souvisejí s rozměrem reaktoru, 

typem rozdělovače plynu a vlastnostmi obou fází můžeme dosáhnout obou režimů na 

stejném zařízení (Joshi a Mali, 1984). Tyto režimy se liší jak v hydrodynamice, tak i ve 

vlastnostech přenosových jevů a můžeme je charakterizovat následovně: 

a) Homogenní režim – Režim je charakteristický jednotnou (homogenní) velikostí 

bublin, při které nedochází ke koalescenci ani ke štěpení bublin. V poli bublin  

se vyskytuje jen minimální cirkulační rychlost kapaliny a bubliny se vzájemně 

neovlivňují. Celé toto homogenní pole bublin je zcela podřízeno typu a tvaru 

rozdělovače plynu a fyzikálně-chemickým vlastnostem systému kapalina-plyn. 

b) Heterogenní režim – Tento režim je charakteristický širokou distribucí velikosti 

bublin. Část procházejícího plynu, která vzrůstá s rostoucí rychlostí plynu, 

prochází skrz pole bublin ve formě rychle stoupajících velkých bublin. Cirkulace 

kapalné fáze (turbulence) vyvolaná průchodem takto velkých bublin, má 1-2 krát 

vyšší hodnotu než mimovrstvová (postupná) rychlost kapaliny. Velikost vírů 

turbulence je úměrná průměru reaktoru. 

c) Přechodový režim – Hranice mezi homogenním a heterogenním režimem je dána 

počátkem až kompletním rozvojem cirkulační rychlosti kapaliny v homogenním 

poli bublin. 

Aoyama et al. (1968) i Ohki a Inoue (1970) patří mezi průkopníky v rozvoji znalostí 

podmínek tvorby a stability homogenního a heterogenního režimu v probublávaných 

reaktorech. Na určení kritické hodnoty mimovrstvové rychlosti plynu, při které dochází 

k přechodu mezi oběma režimy, se podíleli Zahradník a Kaštánek (1979) a Pilhofer 

(1980). V nedávné době pak Ruzicka et al. (2001) charakterizovali vliv geometrických 

parametrů probublávané kolony na přechod mezi těmito režimy. Zahradník et al. (1997) 

naznačili projev jednotlivých dvoufázových režimů toku na zádrž plynu v reaktorech, 

viz Obr. 3. 
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Obr. 3 Rozdělení režimů vícefázového toku dle zádrže plynu v reaktoru v závislosti na mimovrstvové rychlosti 

plynu 

Kromě těchto klasických režimů v probublávaných kolonách existuje obecná 

kvantifikace typů dvoufázových toků ve vertikálním kanále (Brenner, 2005). Tyto 

tokové režimy pro dvoufázový systém kapalina-plyn jsou zobrazeny na Obr. 4. 

Jednotlivé typy režimů souvisejí nejen s koalescencí a rozpadem bublin v reaktoru, ale 

také s geometrií reaktoru (např. průměr, výška), fyzikálně-chemickými vlastnostmi 

kapaliny a plynu a v neposlední řadě i s rychlostí proudění obou fází. 

 

Obr. 4 Tokové režimy pro dvoufázový systém se stoupající kapalinou a plynem (Fan, 1989); a-bublinový tok, 

b-přechod z bublinového toku na pístový tok, c-pístový tok, d-turbulentní vířivý tok, e-prstencový tok, 

f-prstencový tok s turbulentním vířivým tokem 

Bublinový tok (Obr. 4a) může být dosažen jen při použití rozdělovače plynu s velice 

malými otvory (pod 1 mm), které jsou rovnoměrně rozmístěny po ploše průřezu 

reaktoru. Tento režim nemůže nastat u reaktorů s průměrem menším než 15 cm 
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(Kaštánek, 2001), neboť zde již dochází k turbulentnímu víření kapaliny a proto se zde 

vyskytuje již přechod z bublinového toku na pístový tok (Obr. 4b), pístový tok bublin 

(Obr. 4c) nebo turbulentní vířivý tok (Obr. 4d). S rostoucí rychlostí plynu nad hodnotu 

rychlosti vyplouvání jednotlivé bubliny (okolo 20-30 cm/s) již dochází k výrazným 

srážkám bublin a k jejich následné koalescenci. Poté začne souvislý tok plynu 

vytlačovat kapalinu na okraj, kde se vytváří souvislý film (Obr. 4e, f). Při konstrukci 

probublávaných reaktorů je třeba dbát na to, abychom v reaktoru udrželi pouze první 

dva režimy, neboť pro reakci je důležitá co největší mezifázová plocha mezi kapalinou 

a plynem. U reaktorů typu Pachuca (reaktory pro hydrometalurgické loužení) plní plyn 

hlavně funkci přenašeče hybnosti pro kapalinu a částice. Zde se objevuje spíše pístový 

(Obr. 4c) a turbulentní vířivý tok (Obr. 4d), neboť plyn stoupá pouze úzkou středovou 

sací trubicí, která má průměr několikanásobně menší, než je průměr samotného 

reaktoru. 

Na rozdíl od probublávaných reaktorů v biotechnologiích se při hydrometalurgickém 

loužení vyskytuje třetí fáze o hustotě několikanásobně vyšší, než je hustota kapaliny 

v reaktoru. To má za následek odchylky od hydrodynamického chování, které bylo 

pozorováno u dvoufázových systémů. Je potřeba si tedy klasifikovat i režimy 

třífázového toku.  

3.1.3.1 Cirkulační režimy bublin 

Existenci různých tokových režimů v airlift reaktorech s vnitřní cirkulací popsali Siegel 

a Merchuk (1986). Zjistili, že tyto režimy závisejí na konstrukci plyno-kapalinového 

separátoru (náhlé rozšíření průměru kolony) a na rychlosti kapaliny v downcomeru. 

Livingstone a Zhang (1993) zaznamenali přibližné rozsahy rychlosti vstupujícího plynu, 

při kterých jsou bubliny unášeny do downcomeru. Posléze, Heijnen et al. (1997) popsali 

existenci tří režimů v probublávaném reaktoru s vnitřní cirkulací, které jsou zobrazeny 

na Obr. 5: 

a) Cirkulační režim I (Obr. 5a) nastává při nízkých rychlostech plynu v reaktoru, kdy 

cirkulační rychlost kapaliny je nedostatečná na vtažení bublin do downcomeru. 

Rychlost kapaliny v downcomeru není vyšší než rychlost vyplouvajících bublin 

nebo skluzové rychlosti shluku bublin (literatura zde nemá jednotné označení). 

b) Cirkulační režim II (Obr. 5b) nastává, když rychlost kapaliny v downcomeru 

začíná být rovna skluzové rychlosti shluku bublin a bubliny jsou strhávány  
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do downcomeru. Bubliny zůstávají vůči reaktoru nehybné a jsou také axiálně 

distribuovány dle velikosti. Při tomto režimu může dojít k menší recirkulaci 

plynu, což je důsledkem vstupu drobných bublinek do riseru. Chisti (1989) 

pozoroval, že přechod z režimu II na III není vždy přesně vymezený. 

c) Cirkulační režim III (Obr. 5c) nastává v důsledku dalšího nárůstu rychlosti 

vstupujícího plynu. Všechny bubliny, které vstupují do downcomeru jsou unášeny 

podél celé délky downcomeru dolů až k okraji sací trubice, kde vstupují zpět  

do riseru. 

 

Obr. 5 Cirkulační režimy bublin v reaktoru se sací trubicí; a-režim I, b-režim II, c-režim III 

Přesnější popis a stanovení cirkulačních režimů přinášejí až van Benthum et al. (1999). 

Například pozorovali, že v cirkulačním režimu II zůstává průměrná rychlost kapaliny 

v downcomeru konstantní bez ohledu na vzrůstající průtok vstupujícího plynu. Zatímco 

v cirkulačních režimech I a III rychlost kapaliny v downcomeru vzrůstá s rostoucím 

průtokem vstupujícího plynu. Na práci van Benthum et al. (1999) navázali Yu et al. 

(2008), kteří studovali cirkulační režim II a zjistil lineární závislost mezi průtokem 

plynu a hloubkou proniknutí bublin v downcomeru. Lou et al. (2011) zjistili, že změny 

cirkulačního režimu bublin jsou doprovázeny tlakovými fluktuacemi, které 

zaznamenávali senzory na dynamický tlak s frekvenční odezvou 400 kHz. 

3.1.4 Režimy třífázového toku v reaktorech s přirozenou cirkulací 

U třífázových reaktorů se sací trubicí existuje několik režimů toku, které se mění 

s rostoucím průtokem vstupujícího plynu a označujeme je jako: 

a) Režim pevného lože (Obr. 6a). 
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b) Režim fluidního lože (Obr. 6b). 

c) Režim cirkulačního lože (Obr. 6c). 

V režimu pevného lože (Obr. 6a) leží všechny částice na dně (popřípadě v sací trubici 

a v mezikruží). Jak vzrůstá rychlost plynu (průtok plynu), částice v sací trubici začínají 

tvořit fluidní vrstvu. Začátek režimu fluidního lože (Obr. 6b) je definován jako bod, kdy 

nastane sestupný pohyb částic lože na dně reaktoru. S narůstajícím průtokem plynu, 

částice pod nebo v mezikruží se začínají masivně přesouvat do prostoru sací trubice, 

kde se vytváří fluidní vrstva. V režimu fluidního lože může nastat i cirkulace kapaliny 

a malé bubliny mohou být strhávány do downcomeru (mezikruží). Jak průtok plynu dále 

stoupá, stoupá i výška fluidní vrstvy částic. Když výška fluidní vrstvy částic překoná 

výšku sací trubice nebo když je rychlost kapaliny větší než usazovací rychlost částic 

v plyno-kapalinové směsi (tato rychlost bývá o 10-50 % větší než v samotné kapalině) 

pevné částice jsou unášeny do downcomeru, kde cirkulují ke dnu a poté zpět do sací 

trubice. Tento režim je označován jako režim cirkulačního lože (Obr. 6c) a pro jeho 

charakterizaci se vytvořila veličina nazvaná kritická minimální rychlost plynu pro 

suspendaci pevných částic. V tomto režimu je již pozorována intenzivní cirkulace 

částic, ale i přítomnost velkého počtu bublin v downcomeru. Režim cirkulačního lože  

se vyznačuje vysokou zádrží plynu a vysokou účinností kontaktu mezi plynnou 

a kapalnou fází, ale také mezi kapalnou a pevnou fází (Fan, 1989). 

 

Obr. 6 Tokové režimy v třífázovém reaktoru se sací trubicí (Fan, 1989); a-pevné lože, b-fluidní lože,  

c-cirkulační lože 

Koide et al. (1984a) zjistili, že kritická minimální rychlost plynu pro suspendaci částic 

vzrůstá s rostoucí koncentrací pevných částic, s rostoucím povrchovým napětím 
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kapaliny a s rostoucím rozdílem hustot mezi kapalinou a pevnou látkou, ale klesá 

s rostoucím průměrem reaktoru a s rostoucí viskozitou kapaliny. S vzrůstající 

koncentrací pevných částic, klesá celková zádrž plynu. Toto chování je spojeno  

s vlivem koncentrace pevných částic na druh tokového režimu. U reaktorů bez sací 

trubice je na dosažení režimu fluidního lože potřeba vyšší rychlosti plynu. 

Matsuura a Fan (1982) popsali hysterezní chování při přechod z režimu fluidního lože 

na režim cirkulačního lože. Zjistil, že hodnota průtoku plynu při přechodu mezi režimy 

byla při vzrůstajícím průtoku plynu vyšší, než při klesajícím průtoku plynu. Hysterezi 

(Obr. 8) při stanovení kritické minimální rychlosti plynu pro suspendaci částic při 

zvyšujícím a následně při klesajícím průtoku plynu pozorovali také Heck a Onken 

(1987). 

3.2 Parametry popisující chování uvnitř vícefázových reaktorů 

3.2.1 Zádrž plynu 

Objemový zlomek plynné fáze v plyno-kapalinové disperzi je označován jako zádrž 

plynu nebo také mezerovitost plynu v kapalině. Celková zádrž plynu ε v reaktoru je 

vyjádřena vztahem (Chisti, 1989): 

   
  

     
   (1) 

kde Vg a Vl znamenají objem plynu a objem kapaliny v reaktoru.  

Zádrž plynu je důležitým bezrozměrovým parametrem při návrhu probublávaných 

reaktorů, protože (Merchuk a Gluz, 2002): 

a) Hodnota zádrže udává možnosti přenosu hmoty, kde pro systémy s vysokou 

zádrží plynu naznačuje velkou mezifázovou plochu. 

b) Rozdíl mezi zádrží v riseru a v downcomeru vytváří hnací sílu pro cirkulaci 

kapaliny. 

Vliv geometrie probublávaného reaktoru má významný vliv na zádrž plynu. Změna 

poměru Ad /Ar (plocha průřezu downcomeru k riseru) má vliv na změnu doby zdržení 

kapaliny a plynu v každé části reaktoru, což ve výsledku ovlivňuje celkovou zádrž 

plynu. Weiland (1984) pozoroval, že zádrž plynu vzrůstá s klesajícím poměr Ad /Ar. 

Tyto závěry potvrdili i Koide et al. (1984b), Bello et al. (1985a) a Chisti a Moo-Young 

(1987). 
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3.2.1.1 Experimentální stanovení 

Zádrž plynu může být určena buď měřením expanze objemu plyno-kapalinové vrstvy 

v reaktoru, nebo pomocí manometru. U měření expanze objemu se nejprve změří výška 

hladiny v reaktoru za klidu a poté se změří výška hladiny plyno-kapalinové vrstvy. Dle 

znalostí geometrie reaktoru pak vypočteme objem disperzní plyno-kapalinové vrstvy 

VD, ze kterého vypočteme zádrž plynu v reaktoru: 

   
     
  

   (2) 

Technika určení zádrže plynu metodou měření expanze plyno-kapalinové vrstvy je 

vhodná pouze k určení celkové zádrže plynu. Pokud je třeba měřit zádrž plynu v obou 

částech probublávaného reaktoru s přirozenou cirkulací (v riseru i v downcomeru), je 

nutno použít k měření zádrže plynu manometr. 

K měření zádrže plynu můžeme použít dva typy manometrů. Prvním je U-trubice, která 

je naplněná kapalinou nemísitelnou s vodou. Nottenkamper et al. (1983) použili jako 

nemísitelnou kapalinu do U-trubice modrou kapaliny označovanou jako „Meriam 175“. 

Výpočet zádrže plynu z U-trubice naplněné kapalinou nemísitelnou s vodou: 

   
     
     

 
   
  
   (3) 

kde ρm je hustota kapaliny v manometru, dhm je rozdíl výšek v U-trubici, dz je 

vzdálenost mezi tlakovými odběrnými místy v reaktoru, a ρL a ρG jsou hustota kapaliny 

a plynu v reaktoru. 

Druhým typem je obrácená U-trubice, která je naplněna kapalinou z reaktoru a mezi 

oběma větvemi je vzduch. Zádrž plynu se vypočte ze vztahu: 

   
  

     
 
  

  
   (4) 

kde dh je rozdíl výšek v obrácené U-trubici, dz je vzdálenost tlakovými odběrnými 

místy v reaktoru, a ρL a ρG jsou hustota kapaliny a plynu v reaktoru. 

Spolehlivost a jednoduchost těchto dvou technik – expanze objemu a měření 

manometrem – jsou důvodem, proč jsou tak široce používány i po řadu let, např. Akita 

a Yoshida (1973), Chisti et al. (1986), Siegel a Merchuk (1987), Deckwer a Schumpe 

(1993) a Heijnen et al. (1997). Na přelomu století začali U-trubice nahrazovat 
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sofistikovanější zařízení na měření tlaku v podobě tlakových čidel (Fu et al., 2007; 

Zhang a Li, 2009; Cachaza et al., 2011), přesto je zádrž plynu z tlakového rozdílu stále 

vypočítána pomocí Pascalova zákona. 

V poslední době došlo k výraznému zlepšení studia probublávaných reaktorů pomocí 

technik, které se dříve uplatňovaly v jiných technických oblastech jako např. X-ray 

tomografie v lékařství. Jde o techniky měření pomocí LDA – „Laser Doppler 

anemometry“ (Mudde et al., 1997; Vial et al., 2002; Olmos et al., 2003), pomocí 

elektrického odporového tomografu (Dong et al., 2001; Verma a Al-Dahhan, 2007; 

Gumery et al., 2010), nebo pomocí optické sondy (Kiambi et al., 2011; Yan et al., 

2011), které dovolují nejen přesně určit zádrž plynu v reaktoru, ale i distribuci velikosti 

bublin. 

3.2.1.2 Korelace 

Experimentální data dřívějších autorů jsou zpravidla zpracována do empirických 

korelačních vzorců. Nicklin et al. (1962) vyjádřili zádrž plynu v riseru εr jako závislost 

na mimovrstvové rychlosti plynu v riseru Ugr a cirkulační rychlosti kapaliny v riseru 

Ulr: 

    
   

    (       )
   (5) 

kde  a  jsou konstanty závislé na geometrii reaktoru. 

Velice častým způsobem vyjádření zádrže plynu je korelace pomocí mocninné funkce, 

která je závislostí zádrže plynu na mimovrstvové rychlosti (Merchuk a Gluz, 2002),  

do které bývá zapojena i geometrie (poměř ploch průřezů downcomeru Ad a riseru Ar): 
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kde a, ,  jsou konstanty závislé na geometrii reaktoru. 

Další korelační vztahy uváděné v literatuře jsou uvedeny v Tab. 1. 
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3.2.2 Cirkulační rychlost kapaliny 

Jakmile riserem procházejí bubliny plynu, dojde ke vzniku rozdílu hustot mezi riserem 

a downcomer, což vede k tvorbě cirkulace kapaliny (nahoru v riseru a dolů  

v downcomeru). Cirkulační rychlost kapaliny je klíčovým parametrem při návrhu 

probublávaných reaktorů s přirozenou cirkulací, protože ovlivňuje následující procesy: 

a) Míchání kapaliny – 95 % homogenita je dosažena již během sedmi cirkulací (van 

der Lans, 1985). 

b) Recirkulace bublin – velikost cirkulační rychlosti rozhoduje o různých typech 

režimů toku s ohledem na strhávání bublin do downcomeru. Cirkulační rychlost 

kapaliny by měla být dostatečná na zajištění cirkulace bublin do downcomeru 

a z downcomeru zpět do riseru. Což je potřebné pro dosažení maximální aerace 

(zádrže plynu) u fermentačních reaktorů. 

c) Suspendace částic pevné látky – existuje kritická minimální rychlost plynu, pod 

kterou je cirkulační rychlost kapaliny nedostačující na udržení stabilní suspenze 

(kapalina-částic pevné látky). Cirkulační rychlost kapaliny by měla být 

přinejmenším 2x vyšší než je usazovací rychlost částic. 

Z těchto důvodů je znalost cirkulační rychlosti kapaliny při navrhování reaktoru 

důležitá. 

3.2.2.1 Experimentální stanovení 

Pro měření rychlosti kapaliny můžeme použít několik metod. Nejjednodušší metodou je 

vizuální pozorování proudem unášené částice, která urazí danou vzdálenost za určitý 

námi měřený čas. Částice musí mít podobnou hustotu jakou má kapalina v reaktoru 

a zároveň by velikost částice měla být dostatečně malá, aby nedocházelo o zadrhávání  

o různé vestavby reaktoru (Gluz a Merchuk, 1996). 

Dnes mezi nejpoužívanější metody patří využití stopovací látky (traceru) v kapalině. 

Principem metody je měření času průchodu stopovací látky mezi dvěma sondami, 

většinou pH nebo vodivostními elektrodami, na kterých je stopovací látka zaznamenána 

změnou signálu. Obdobnou metodou je výpočet rychlosti kapaliny Ul z cirkulačního 

času (Merchuk a Gluz, 2002): 

    
  

     (   )
   (23) 
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kde Vl je objem kapaliny, a je plocha průřezu reaktoru, ε je zádrž plynu v místě,  

kde se nachází měřící sonda a tc je čas oběhu jedné cirkulace, tedy čas mezi píky 

zaznamenaných na sondě, nejčastěji v podobě elektrody. Výhodou této metody je 

použití pouze jedné elektrody, nicméně nevýhodou je, že v čase cirkulace jsou zahrnuty 

i různé zdržení v podobě otáčení toku či zdržení traceru u rozvířené hladiny. Pro 

potřeby přesnějšího stanovení cirkulační rychlosti kapaliny je vhodné použít měření 

času průchodu mezi dvěma elektrodami na rovném úseku, např. mezi začátkem 

a koncem sací trubice. Jako stopovací látku lze použít KCl (Koide et al., 1984b), 

Na2SO3 (Li et al., 1995), NaOH (Lu et al., 1994) či NaCl (Hwang a Cheng, 1997).  

Klein et al. (2000) sloučili tyto dvě výše popsané techniky a vytvořil techniku na měření 

cirkulační rychlosti kapaliny pomocí proudem unášené částice s vysokou magnetickou 

permeabilitou, jejíž průchod je detekován v různých částech reaktoru pomocí 

indukčních cívek.  

V poslední době se místo klasických stopovacích látek začíná využívat systém CARPT 

(„computer automated radioactive particle tracking“). Luo a Al-Dahhan (2008a, b) 

použili jako stopovací látku částici Skandia (izotop 
46

Sc) o velikosti 0,15 mm, která byla 

potažena polypropylenem a vložena do 0,8 mm kuličky polystyrenu. Takto upravená 

proudem unášená částice byla detekována pomocí scintilačního detektoru. Touto 

metodou lze při dostatečném pokrytí detektory sledovat pohyb částice ve vertikálním  

i horizontálním směru. 

3.2.2.2 Korelace 

Experimentální data dřívějších autorů jsou zpravidla zpracována do empirických 

korelačních vzorců. Bello et al. (1984) vyjádřili rychlost kapaliny v riseru Ulr pomocí 

mocninné funkce, která je závislostí cirkulační rychlosti kapaliny na mimovrstvové 

rychlosti plynu v riseru Ugr, do které je zapojena i závislost geometrie (poměř ploch 

průřezů downcomeru Ad a riseru Ar): 
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)
 

   (24) 

kde a,   jsou konstanty závislé na geometrii reaktoru. 

Další korelační vztahy uváděné v literatuře jsou uvedeny v Tab. 2. 

  



 

Tab. 2 Seznam korelací používaných pro určení cirkulační rychlosti kapaliny v probublávaném reaktoru 
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3.2.3 Kritická minimální rychlost plynu pro suspendaci částic 

Shekhar a Evans (1989) charakterizovali kritickou minimální rychlost plynu pro 

suspendaci částic pevné látky podmínkou, kdy na dně reaktoru již neleží žádné částice 

a všechny částice jsou suspendovány v kapalině. V reálných podmínkách bývá 

suspendace částic charakterizována nižší hodnotou kritické minimální rychlosti plynu, 

při které část pevných částic leží na dně, ale současně dochází v reaktoru k ustálenému 

proudění kapaliny. Je to z toho důvodu, že reaktory Pachuca obsahují více než 50 

hmotnostních procent částic pevné látky a suspendování všech částic do kapaliny by 

bylo velice náročné na energii vstupujícího plynu. V praxi bývá řazeno několik reaktorů 

Pachuca za sebou a pracují v sérii, takže kal protéká kontinuálně postupně skrz každý 

tank. Kritická minimální rychlosti plynu pak musí být taková, aby obsah částic pevné 

látky byl udržován ve vznosu v každém z reaktorů. 

Pro zajištění suspendace všech částic pevné látky by musely pracovat Pachuca reaktory 

při vysokých mimovrstvých rychlostech vstupujícího plynu (Obr. 7a). Částice unášené 

klesající kapalinou v downcomeru se pohybují po dnu až k místu, kde vstupuje do 

reaktoru vzduch a jsou poté plynovými bublinami i kapalinou unášeny riserem vzhůru  

k hladině reaktoru. Jakmile dojde ke snížení vstupní rychlosti plynu, částice se začnou 

akumulovat u dna reaktoru (Obr. 7b). Ustaví se rovnováha mezi rychlostí plynu 

a velikostí vrstvy částic na dně. Tato vrstva částic roste s klesající rychlostí plynu (Obr. 

7c). Při snížení rychlosti plynu pod hodnotu kritické minimální rychlosti plynu pro 

suspendaci částic dojde k zastavení cirkulace suspenze částic (Obr. 7d). 

Do dna nádoby se mohou nainstalovat další přívody plynu, které částice nadlehčují 

a usnadňují jejich pohyb po dně. Mehrotra a Shekhar (2001) snížili hodnotu kritické 

minimální rychlosti plynu pro suspendaci částic tím, že přivedl 1/3 původního průtoku 

plynu ke dnu do downcomeru. 
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Obr. 7 Chování vrstvy částic u dna v závislosti na rychlosti proudění vstupujícího plynu (Roy et al., 1998); a-

částice jsou suspendovány v kapalině, b-částice začínají sedimentovat na dně, c-částice začínají suspendovat do 

kapaliny, d-částice leží na dně a brání cirkulaci kapaliny 

3.2.3.1 Experimentální stanovení 

Základní laboratorní metodou pro určení kritické minimální rychlosti plynu pro 

suspendaci částic je vizuální pozorování vrstvy částic u dna skleněné nádoby (Roy et 

al., 1964; Koide et al., 1983; Abraham et al., 1992). 

Aby bylo možné přesněji určit kritickou minimální rychlost plynu pro suspendaci částic, 

musí být stanovena koncentrace (objemový zlomek) částic v kapalině, která se porovná 

s celkovým množstvím částic v reaktoru. Jedním ze způsobu měření koncentrace částic 

je vzorkování kalu (Roy et al., 1964; Smith et al., 1986; Wenge et al., 1995). Vzorky 

suspenze (kapalina-částice pevné látky) jsou z reaktoru nasáty do odměrného válce,  

ve kterém se určí objemový zlomek částic a kapaliny v suspenzi. Další metodou jak 

určit koncentraci suspendovaných částic v kapalině je měřením tlakové diference u dna 

reaktoru (Imafuku et al., 1968; Koide et al., 1984a; Wenge et al., 1995; Koide, 1996).  

Stejně jako koncentrace, tak i kritická minimální rychlost plynu pro suspendaci částic 

v probublávaných třífázových reaktorech se sací trubicí může být určena na základě 

měření tlakové ztráty. Za kritickou minimální rychlost plynu pro suspendaci částic 

můžeme považovat několik hodnot. První hodnota označuje stav, kdy při dané rychlosti 

plynu začne docházet k usazování částic na dno reaktoru. Druhá hodnota označuje stav, 

kdy při zvýšení rychlosti plynu již dojde k úplné suspendaci všech částic. Při použití 
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obou způsobů určování kritické rychlosti suspendace částic můžeme získat dvě odlišné 

hodnoty (hystereze viz Obr. 8), neboť se jedná o charakterizaci dvou různých 

provozních podmínek (Heck a Onken, 1987). Další hodnota vycházející z Obr. 7c 

a označuje rychlost plynu, po jejímž snížení dojde k zastavení cirkulace kapaliny a tím  

i sedimentaci částic na dno. 

 

Obr. 8 Hystereze při měření tlakové ztráty v sací trubici u třífázového probublávaného reaktoru 

3.2.3.2 Korelace 

V literatuře lze naleznout mnoho empirických korelací kritické minimální rychlosti 

plynu pro suspendaci částic (Koide et al., 1984a; Petrovic et al., 1993; Roy et al., 1998). 

Bohužel tyto korelace obsahují nejen parametry částic (velikost, hustota), ale i zádrž 

plynu, rychlost cirkulace kapaliny, průtok vstupujícího plynu a geometrické parametry 

reaktoru. Tyto korelace jsou díky své složitosti natolik specifické, že jejich použití je 

možné pouze na systém se stejně definovanými podmínkami, při jakých byl vytvořen. 
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 CFD simulace 4

Několik literárních studií bylo zaměřeno na určení hydrodynamických parametrů 

probublávaných reaktorů se sací trubicí (Blenke, 1979; Chisti, 1989; Heijnen et al., 

1997; van Benthum et al., 1999). Z těchto studií vyplývá, že rychlosti kapaliny 

v downcomeru a v riseru jsou závislé na koeficientu ztrát, který je určen geometrií 

reaktorů a provozními podmínkami. V posledních letech prudce narostlo využívání 

CFD pro simulování hydrodynamiky uvnitř probublávaného reaktoru s přirozenou 

cirkulací. Z několika desítek publikací uvádím jen relevantní průřez tématikou  

za posledních deset let: Oey et al. (2001), Mudde a van der Akker (2001), van Baten et 

al. (2003a, b), Oey et al. (2003), Blažej et al. (2004), Wang et al. (2004), Jakobsen 

(2008), Huang et al. (2010), Šimčík et al. (2011), Xu et al. (2012). 

4.1 Model bublinového toku 

Jsou známy tři základní přístupy k simulaci dynamiky toku dvou-fázových plyno-

kapalinových systémů (Ranade, 2002): 

a) metoda Euler/Euler (Obr. 9a) 

b) metoda Euler/Lagrange (Obr. 9b) 

c) metody HF („high resolution methods“, Obr. 9c) 

 

Obr. 9 Základní přístupy k modelování vícefázových toků; a-metoda Euler/Euler, b-metoda Euler/Lagrange, 

c-metody HF („high resolution methods“) 

4.1.1 Metoda Euler/Euler 

Prvním přístupem je metoda Euler/Euler. Dvou-tekutinový Euler/Euler model je 

základním makroskopickým modelem pro dvoufázový tok tekutin. Jde o zpracování 

navzájem propojených dvou fází. Rovnice zachování hmoty, hybnosti a energie jsou 

řešeny pro každou fázi zvlášť. Interakce mezi fázemi jsou kvůli rozdílům v rychlosti 

dány pomocí členu mezifázové síly v transportní rovnici. Model bublinového toku je 

zjednodušením dvou-tekutinového modelu, který spoléhá na následující předpoklady: 
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 Hustota plynu je zanedbatelná ve srovnání s hustotou kapaliny. 

 Pohyb plynových bublin vztažených ke kapalině je určen pomocí bilance mezi 

viskózním smykem a tlakovou silou. 

 Obě fáze sdílejí stejné tlakové pole. 

Výsledkem těchto předpokladů je suma pohybových rovnic pro obě fáze. Je to suma 

rovnic obsahujících rovnici hybnosti pro rychlost kapaliny, rovnice kontinuity  

a transportní rovnice pro zádrž plynu. 

Interakce mezi různými fázemi vyplývá z distribuce tlaku a smykového napětí při 

mezifázovém povrchu. Avšak tyto detaily jsou neznámé a nemohou být řešeny pomocí 

metody Euler/Euler, neboť jednotlivé mezifázové povrchy jsou formulovány jednotlivě 

a vkládány zpět do rovnice hybnosti (Azzopardi, 2011). 

Metoda Euler/Euler je hojně využívána při studiu hydrodynamického chování 

probublávaných reaktorů a při simulacích ji použili např. van Baten et al. (2003a, b), 

Wardag a Larachi (2011), Šimčík et al. (2011) nebo Zhang et al. (2012). 

Sokolichin a Eigenberger (1994, 1999) a Sokolichin et al. (1997, 2004) použili 

Euler/Euler model za následujících podmínek: ustálený stav, turbulentní tok, izotermní 

podmínky, nestlačitelná plynná fáze a monodisperzní bubliny. Tento model byl poté 

použit jako vzor pro vývojáře programu COMSOL Multiphysics. 

4.1.2 Metoda Euler/Lagrange 

Druhým přístupem je metoda Euler/Lagrange. Tato metoda nemodeluje pohyb 

mezifázového rozhraní, ani pohyb tekutiny okolo samotné částice. Metoda uvažuje 

pouze samotný pohyb částic disperzní fáze skrz modelované spojité prostředí. Pohyb 

spojitého prostředí je modelován použitím Euler systému. Pohyb částic disperzní fáze je 

explicitně simulován v systému Lagrange. Zprůměrování velkého množství trajektorií 

pak dovoluje odvodit požadované informace pro modelování spojitého prostředí. Touto 

metodou je možné na úrovni velikosti částic počítat procesy, jako jsou například přestup 

tepla a hmoty, ale i chemické reakce. V případě turbulentního proudění je nezbytné 

simulovat velké množství trajektorií částic na získání smysluplného průměru. Ovšem 

s narůstajícím počtem simulovaných částic disperzní fáze narůstá i požadavek na 

výpočetní kapacitu. Tato metoda je vhodná pro simulaci vícefázových toků s obsahem 

dispergované fáze do 10 obj. %. Pro dispergované fáze s obsahem více než 10 obj. % je 

vhodnější metoda Euler/Euler. Použití Euler/Lagrange metody dovoluje do simulace 
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zapojit rozpad i koalescenci bublin s různou distribucí velikosti (van den Hengel et al., 

2005), zatímco při metodě Euler/Euler je sada rovnic vždy určena jen pro jednu velikost 

bublin (Laín et al., 2002). Delnoij et al. (1999) a Laín et al. (1999) použili metodu 

Euler/Lagrange k simulaci pohybu malých sférických bublin v probublávané koloně. 

4.1.3 Metody HF („High Resolution methods“) 

Třetím přístupem jsou metody HF, volně přeloženo metody vysokého rozlišení. Pohyb 

obou fází je modelován pomocí lokálních rovnic zachování hmoty, hybnosti a energie. 

Lokální rovnice zachování hmoty, hybnosti a energie pak mohou být řešeny použitím 

vhodné skokové okrajové podmínky na mezifázovém povrchu. Avšak mezifázové 

rozhraní nezůstává nehybné a tedy okrajová podmínka u rozhraní mezifázového 

povrchu je velmi složitým problémem s pohybující se hranicí (Jakobsen, 2008). Tyto 

metody jsou vhodné pouze na modelování několika částic disperzní fáze. Pro simulaci 

vícefázového toku ve velkých zařízeních nejsou tyto metody vhodné, neboť vyžadují 

obrovské výpočetní výkony. Do této kategorie můžeme zahrnout např. metodu VOF 

(„volume-of-fluid“), metodu LS („level-set“) a metodu FT („front-tracking“). 

Delnoij et al. (1997) modelovali metodou VOF deformace povrchu velkých 

vyplouvajících bublin, u kterých vlivem velké turbulence v úplavu dochází k odtrhávání 

okrajů prstencového tvaru bubliny. Krishna et al. (1999b) počítali pomocí metody VOF 

vyplouvající rychlost a odporový koeficient velké bubliny ve shluku bublin, pro lepší 

pochopení chování dvoufázového toku při turbulentním pístovém režimu. Gerlach et al. 

(2006) modelovali odtrhávání bublin od rozdělovače plynu. Taha a Cui (2006) a Araújo 

et al. (2012) použili metodu VOF na modelování chování Taylorových bublin ve 

vertikální trubici při simulaci režimu pístového toku (Taylorova bublina má stejný 

průměr jako je průměr prostoru, kterým vyplouvá vysokou rychlostí vzhůru (Clift et al., 

1978)). Sussman et al. (1994) použili metodu LS na výpočet deformace tvaru bublin ve 

2D rovině v závislosti na čase při různých Reynoldsových číslech. O několik let později 

(Sussman a Puckett, 2000) spojili metodu LS s metodou VOF (CLSVOF), neboť 

spojení těchto metod dovoluje snadnější výpočet deformace povrchu bublin v 3D 

prostoru než samotné jednotlivé metody. Sussman (2003) tuto CLSVOF metodu pak 

dále použil i na výpočet vzniku a hlavně kolapsu bublin par, tedy kavitaci. Poslední 

významnou metodou je metoda FT. Tuto metodu vyvinul Gretar Tryggvason  

a podrobněji je popsána v několika publikacích, např. Unverdi a Tryggvason (1992), 

Tryggvason et al. (2001), Prosperetti a Tryggvason (2009) a Tryggvason et al. (2011). 
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Tato metoda dovoluje nejen vypočítat deformace tvaru bubliny, ale také vzájemné 

ovlivňování skupiny bublin při vyplouvání. Díky tomu se výsledky simulování blíží 

chování reálných problémů, ovšem za cenu obrovských požadavků na výpočetní zdroje. 

4.2 Skluzová rychlost a součinitel odporu 

Skluzová rychlost uslip se nazývá relativní rychlost mezi plynnou a kapalnou fází. Je to 

jeden ze základních parametrů vícefázových systémů a spolu s mezifázovou sílou F 

patří mezi veličiny, jejichž hodnota ovlivňuje výsledek numerické simulace. Dle 

Sokolichin et al. (2004) může být skluzová rychlost definována vztahem: 

               (31) 

kde ub je rychlost vyplouvání bubliny a ul je rychlost kapaliny kolem vyplouvající 

bubliny. 

Nejdůležitějšími veličinami, které ovlivňují skluzovou rychlost uslip je velikost 

vyplouvajících bublin db a jejich odporový součinitel cD. Nesmíme opomenout ani 

celkový tlak p, který je při otevřené hladině zastoupen hydrostatickým tlakem, nicméně 

jeho hodnotu na daném zařízení ovlivnit nemůžeme. Velikost bublin je v prostředí 

softwaru COMSOL Multiphysics 3.5a definována jako konstanta, tedy že všechny 

bubliny v reaktoru mají stejnou velikost. Tento předpoklad je při numerické simulaci 

probublávaných vrstev používán výše zmíněnými autory, a mnohými dalšími, např. 

Bauer a Eigenberger (1999) a Oey et al. (2001). Jsou ale případy, kdy použití několika 

velikostí bublin při numerické simulaci vede k přesnějším výsledkům např. v oblasti 

kinetiky či rychlosti přestupu hmoty. Tento postup použili Krishna et al. (2001) při 

návrhu třífázovém reaktoru pro Fisher-Tropschovu syntézu.  

Velikost bublin v reaktoru závisí na typu rozdělovače plynu a na průměru otvorů v něm. 

Kulkarni  a Joshi (2011a, b) detailně sepsali publikované poznatky ohledně vlivu typu 

a designu rozdělovače plynu na velikost bublin a režimy dvoufázového toku. Johansen 

a Boysan (1988) z experimentálních dat stanovili empirickou korelaci pro výpočet 

velikosti průměru bublin db v závislosti na průtoku plynu Qg, když plyn je přiváděn do 

dna skrz jeden otvor: 

      (
  
 

 
)

 

   (32) 
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kde a a b jsou konstanty a g je gravitační zrychlení. Johansen a Boysan (1988) stanovili 

konstanty a a b pro dvoufázový systém voda-vzduch jako a=0,35 a b=0,2. 

Dalším důležitým parametrem k určení skluzové rychlosti uslip je odporový součinitel 

cD. Literatura uvádí několik přístupů k určení velikosti odporového součinitele. Clift et 

al. (1978) publikovali kromě standardní křivky odporového součinitele pro pevné 

kulovité částice také empirické křivky popisující chování kapek či bublin v čistých 

a kontaminovaných kapalných systémech. Grafická závislost odporového součinitele cD 

na Reynoldsově čísle, je zobrazena na Obr. 10. 

 

Obr. 10 Grafická závislost odporového součinitele cD na Reynoldsově čísle (Clift et al., 1978) 

Schiller a Neumann (1933) provedli korelaci odporového součinitele na Reynoldsově 

čísle dle vztahů: 

                       
  

  
 (              )   (33) 

                                       (34) 

Toto rozdělení, použili pro simulaci také Delnoij et al. (1997). Tyto rovnice se používají 

jen pro bubliny do velikosti 1 mm (kulovitý tvar bublin). 

Johansen a Boysan (1988) použili pro výpočet odporového součinitele empirický tvar, 

který pokrývá efekt povrchového napětí v podobě Eötvösova čísla a slouží pro určení 

odporového součinitele středně velkých bublin s nekulovým tvarem: 
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   (35) 

Tento vztah použili Ranade a van der Akker (1994) i Bhanu a Mazumdar (1997) pro 

výpočet odporového součinitele bublin ve velmi čisté vodě. Hodnoty těchto odporových 

součinitelů odpovídají křivce odporového součinitele bublin v čistě vodě  

a to v oblasti Re>1000, viz Obr. 10.  

4.3 Mezifázové síly 

Mezifázová síla F se vyskytuje v rovnici hybnosti a popisuje interakci sil mezi 

kontinuální a dispergovanou fází. Jde o popis interakcí mezi různými fázemi sledující 

distribuci tlaku a smykového napětí na mezifázovém rozhraní. Kladné znaménko bývá 

určeno pro plynnou fázi, záporné je pro fázi kapalnou. Sokolichin a Eigenberger (1994) 

i Becker et al. (1994) uvažovali, že při dvoufázovém toku působí na stacionární bublinu 

ve stacionární kapalině pouze tlakové a gravitační síly. Obtok kapaliny kolem bublin 

pak vede k lokální změně tlaku a smykového napětí. Jsou tedy uvažovány tři různé 

členy pro vzájemné působení sil, kterými jsou třecí síla Fs, setrvačná síla Fa a vztlaková 

síla Fm, které součtem vyjadřují sílu interakcí v podobě mezifázové síly F: 

              (36) 

Třecí síla je vypočtena ze vztahu: 

           (     )   (37) 

kde Cw je koeficient tření. Schwarz a Turner (1988) stanovili, že při uslip=0,2 m/s je jeho 

hodnota Cw=5.10
4
 kg/(m

3
.s). 

Setrvačná síla Fa je dána vztahem: 

              
 (     )

  
   (38) 

kde Ca je koeficient odpovídající množství kapaliny, které je rozpohybováno bublinou 

(tzv. „virtual mass“). Cook a Harlow (1986) z experimentů stanovili, že Ca=0,25. 

Poslední člen je vztlaková síla, která je vyjádřena vztahem dle Thomas et al. (1983): 

              (     )  (    )   (39) 
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kde Cm je koeficient vztlaku. Delnoij et al. (1999) tuto konstantu stanovili jako 

Cm=0,53. 

Poté Boisson a Malin (1996) nahradili setrvačnou Fa a třecí sílu Fs pouze sílou odporu 

prostředí FD, která je vyjádřena vztahem: 

    
 

 
 
  
  
                (     )   (40) 

Tento přístup se dále objevuje i u Krishna et al. (1999a), Deen et al. (2000) a Mudde 

a van der Akker (2001), kteří použili při simulaci pouze sílu odporu prostředí FD a sílu 

vztlakovou Fm a výsledky modelování byly v dobré shodě s experimentálními daty. 

Naproti tomu Joshi (2001) použil pro sílu odporu prostředí FD vztah: 

    
   (     )    (     )

(     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ )
   (41) 

Na základě těchto ověření Sokolichin et al. (2004) napsali, že pro simulaci stačí 

k vyjádření mezifázové síly pouze síla tlaková (vztlaková) Fm a síla odporu prostředí 

FD. Bez tlakové (vztlakové) síly Fm by bublina nestoupala v nehybné kapalině a bez síly 

odporu prostředí FD by měla nekonečné zrychlení. 

Program COMSOL Multiphysics 3.5a nám umožňuje vkládat hodnotou mezifázové síly 

F jako konstantu a její hodnota má významný vliv na výslednou rychlost kapaliny 

a zádrž plynu. Rovnice (41) je pro naše využití výhodnější, neboť konstanty jako 

odporový koeficient bubliny cD a velikost bubliny db figurují již ve výpočtu skluzové 

rychlosti uslip a tím budou tyto veličiny při numerickém výpočtu na sobě nezávislé. 

Protože bylo při simulaci použito zjednodušení rovnice kontinuity, můžeme rovnici (41) 

redukovat na tvar: 

    (     )      (42) 

Po dosazení byla získána hodnota mezifázové síly F: 

                (43) 

Tato hodnota mezifázové síly F byla použita jako konstanta při simulaci dvoufázového 

toku v programu COMSOL Multiphysics 3.5a. 
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Pokud bychom potřebovali důkladněji studovat interakce mezi fázemi, Azzopardi 

(2011) publikoval výčet všech mezifázových sil působících mezi oběma fázemi. 

Vzhledem k tomu, že v našem případě využíváme zjednodušení na jednofázovou 

rovnici kontinuity, započítávání všech členů je zbytečné a spokojíme se pouze 

s konstantní hodnotou mezifázové síly F. 

4.4 Numerický model bublinového toku 

V dnešní době, kdy existují superpočítače nebo možnosti paralelních výpočtů na více 

výkonných zařízeních, můžeme simulovat vícefázové toky i s výpočtem individuálního 

pohybu a chováním každé bubliny (rozpad a koalescence bublin, dynamika kolize, 

oscilace tvaru). Bohužel k takovým to simulacím je zapotřebí nekomerčních softwarů se 

specifickými vlastními (in-house) kódy (Prosperetti a Tryggvason, 2007). 

V každém případě, použití softwaru jako FLUNET nebo COMSOL Multiphysics pro 

simulaci vícefázových toků sice není příliš efektivní, ale přesto může přinést důležité 

informace. Simulace vícefázového reaktoru se sací trubicí za podmínek blízkých 

experimentu byla uskutečněna použitím softwaru COMSOL Multiphysics 3.5a, pomocí 

modelu Bublinového toku s turbulencí k-ε. 

Rovnici hybnosti můžeme napsat ve tvaru: 

 
    

   
  
           

       [  (     )(       
 )]            

(44) 

kde ηT je turbulentní viskosita definovaná jako: 

        
  

 
   (45) 

kde k je turbulentní kinetická energie, φ je disipační rychlost turbulentní energie a tyto 

energie jsou vypočítány pomocí přenosových (uzávěrových) rovnic: 

 

  
  

  
   [(  

  
  
)  ]       

 
 

 
  (       

 )           

(46) 
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 )       
  

 
 
 

 
       

(47) 

kde Sk je přídavná podmínka zahrnující bublinami vybuzenou turbulenci, definovaná 

jako: 

                    (48) 

Rovnice kontinuity pro dvoufázový tok můžeme napsat ve tvaru: 

 
 

  
(         )   (             )      (49) 

Transport plynné fáze může být popsán rovnicí: 

 
     

  
   (      )      (50) 

Hustoty jednotlivých fází můžeme definovat jako: 

              (51) 

    
   

   
   (52) 

Na závěr následuje uzávěrový člen: 

           (53) 

Takto byl získán uzavřený systém diferenciálních a algebraických rovnic, který popisuje 

dynamiku dvoufázového toku. Při zadání specifických okrajových podmínek mohou být 

tyto rovnice řešeny numericky (Prosperetti a Tryggvason, 2007). 

Další možností je upravit počáteční výpočet zjednodušeným modelem. Pro nízké zádrže 

plynu v dvoufázovém systému (εg<0,1) se hodnota εl se blíží jedné. Jestliže zanedbáme 

změnu εl kvůli přítomnosti plynu v rovnici kontinuity pro kapalinou fázi, můžeme 

rovnici (49) přepsat do tvaru: 

 
   
  
   (    )      (54) 
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Obr. 11 Schéma rozložení 

okrajových podmínek 

Za předpokladu εl≈1, rovnice kontinuity přejde na jednoduchý tvar: 

          (55) 

Rychlost plynu pak může být vypočtena podle rovnice: 

                      (56) 

kde uslip je skluzová (relativní) rychlost mezi oběma fázemi vypočtená ze vztahu: 

       √
       

       
   (57) 

a udrift je doplňující podmínka pro turbulentní model, která se vypočte ze vztahu: 

         
  
  

   

  
   (58) 

To dovoluje odvodit rovnici tlaku jako jednofázovou. Rovnice kontinuity plynu pak 

může být použita pro výpočet lokální distribuce zádrže plynu. 

4.4.1 Okrajové podmínky 

Pro modelový výpočet byla použita 2D osově-symetrická 

geometrie, která je výpočetně méně náročná než geometrie 

trojrozměrná. Na Obr. 11 je zobrazeno rozložení okrajových 

podmínek. Okrajové podmínky byly nastaveny pro každou fázi 

(kapalina, plyn) zvlášť a jejich popis je rozepsán níže. 

4.4.1.1 Kapalná fáze 

1 Typ – stěna („Wall“); 

Podmínka – stěnová funkce („Logarithmic wall 

function“); 

Ačkoliv v tomto místě dochází ke vstupu plynu, pro 

kapalinu je tato hranice nepropustnou stěnou. 

2 Typ – stěna („Wall“); 

Podmínka – stěnová funkce („Logarithmic wall 

function“); 
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Všechny pevné a nepropustné stěny v reaktoru jsou nastaveny touto podmínkou. 

Tato podmínka se vztahuje i k stěně sací trubice. 

3 Typ – výstup („Outlet“); 

Podmínka – tlak („Pressure“); 

Touto podmínkou se nastavuje přetlak nad hladinou. Na tuto podmínku pak 

navazuje nastavení hydrostatického tlaku na dně reaktoru. 

4 Typ – hranice souměrnosti („Symmetry boundary“); 

Podmínka – osová souměrnost („Axial symmetry“); 

5 Typ – vnitřní hranice („Interior boundary“); 

Podmínka – spojitost („Continuity“); 

4.4.1.2 Plynná fáze 

V modelu bublinového toku, plyn hraje méně významnou roli (zkrácená rovnice 

kontinuity je jen pro kapalinu), proto nastavení okrajové podmínky pro plynou fázi, 

neobsahuje tolik možností jako okrajové podmínky pro kapalinu. 

1 Podmínka – vstup plynu („Gas flux“); 

Plyn vstupuje do reaktoru skrz rozdělovač plynu a všechny bubliny mají stejnou 

velikost. Vstup plynu („Gas mass flux“) je definován vztahem: 

       ( ̅    )   (59) 

kde 

  ̅          (60) 

    
  

  
   (61) 

2 Podmínka – izolace/symetrie („Insulation/Symmetry“); 

3 Podmínka – výstup plynu („Gas outlet“); 

4 Podmínka – osová souměrnost („Axial symmetry“); 

5 Podmínka – spojitost („Continuity“); 

Vložením hranice spojitosti v úrovni obou konců sací trubice dovoluje rozdělení 

reaktoru na čtyři oblasti. Toto rozdělení usnadňuje zpracování výsledků v prostředí 

softwaru Matlab, neboť tyto oblasti integrujeme přes objem. Podrobnější vysvětlení 

zpracování výsledků numerického CFD simulování je uvedeno níže, viz kapitola 6.2. 
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Pro mé výpočty byly použity hodnoty odporového součinitele cD pro kontaminovanou 

vodu z Obr. 10, a jsou zobrazeny v Tab. 3. Velikost bublin db byla vypočtena z průtoku 

plynu Qg podle rovnice (32). Hodnoty některých odporových součinitelů bublin cD byly 

ověřeny i experimentálně na protiproudém kanále (Večeř et al., 2012). 

Tab. 3 Velikost odporového součinitele cD pro danou velikost bublin db v kontaminované vodě 

Qg 

[dm
3
/s] 

db 

[mm] 
cD 

[-] 

0,111 5,8 2,30 

0,167 6,8 2,46 

0,222 7,7 2,58 

0,278 8,4 2,67 

0,333 9,0 2,75 

0,389 9,6 2,81 

0,444 10,1 2,87 

0,500 10,6 2,91 

0,556 11,1 2,96 

 

4.4.2 Nastavení výpočetní sítě 

Na vytvoření výpočetní sítě byla použita trojúhelníková síť. Vzdálenost mezi 

jednotlivými elementy byla 0.007 m. Vzdálenost mezi elementy sítě v problémových 

místech (oba konce sací trubice) byla 0.001 m. Další významné parametry jako hustota 

sítě, kvalita sítě a počet stupňů volnosti jsou uvedeny v příloze v kapitole 11.4, společně 

se zobrazením hustoty sítě okolo problematických míst. 

4.4.3 Numerické stabilizace 

K rovnici hybnosti stejně jako k rovnici transportu plynu může být přidána jak izotropní 

difuze, tak i difuze proudnic. Rovnice hybnosti je stabilizována použitím difuze 

proudnic automaticky. Rovnice transportu plynu je stabilizována automaticky pomocí 

obou těchto zmíněných podmínek. Vhodné měřítko pro efektivní hustotu plynu  

a hustotu množství bublin musí být specifikováno uživatelem. Více informací týkajících 

se numerické stabilizace je k nalezení v manuálu softwaru COMSOL (COMSOL 2008). 
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4.4.4 Nastavení řešitele modelu 

Default element type:  Lagrange – P2P1 

Typ řešení:  Dynamický 

Řešitel: Oddělený časově závislý 

Časový krok: čas 0-60 sekund 

 Relativní odchylka 0,001 

 Absolutní odchylka 0,0001 

Oddělené skupiny: 1 – ul,vl (rychlost kapaliny, radiální a vertikální složky), p (tlak), 

rhogeff (efektivní hustota plynu) 

 2 – logk (logaritmus turbulentní kinetické energie), logd 

(logaritmus turbulentní disipační rychlost) 

Metoda: BDF (backward differentiation formulas) – Výsledkem jsou 

vzorce obsahující operátor zpětné diference. 

Více detailních informací ohledně řešení model najdete v manuálu COMSOL 

(COMSOL 2008). 
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 Experimentální část 5

5.1 Laboratorní aparatura 

Při návrhu experimentální aparatury se vycházelo z několika publikací (Koide et al., 

1984a; Klein et al., 2003; Rodriguez et al., 2007). Po konzultaci s Ing. Markem 

Večeřem, Ph.D. byl jako materiál pro konstrukci těla reaktoru vybráno sklo, jako 

materiál pro sací trubici bylo vybráno plexisklo. Laboratorní probublávaný reaktor byl 

sestaven z běžných skleněných dílů sestavy firmy Sklárny Kavalier, a.s. Dle našich 

požadavků a s ohledem na technická úskalí sklářské výroby byl po několika věcných 

poradách s Ing. Mašínem s oddělení projekce aparatur firmy Sklárny Kavalier, a.s. 

nakreslen technický výkres laboratorního reaktoru i s nosnou konstrukcí. Technický 

výkres je uveden v příloze 11.2. Laboratorní reaktor se skládá ze skleněné nádoby  

s vnitřním průměrem dc=0,15 m a délce 1,5 m a skleněného kulového dna s výpustným 

otvorem o vnitřním průměru 5 cm. Po obou stranách skleněného reaktoru jsou proti 

sobě umístěny otvory, které slouží jako odběrná místa pro měření tlaku. Tlak 

z odběrných míst ve svislé části reaktoru může být měřen každých 15 cm po celé výšce 

reaktoru. Ve výpustném otvoru kulového dna je umístěn rozdělovač plynu, který byl 

vyroben na zakázku. Technický výkres rozdělovače plynu je uveden v příloze 11.3. 

Rozdělovač plynu se skládá ze dvou částí spojených do sebe pomocí závitu. První 

a zároveň hlavní částí je tělo, které bylo vysoustruženo z jednoho válcového kusu 

teflonu. Druhou a zároveň vyměnitelnou částí je polypropylenová destička kruhového 

půdorysu, v jejíž stěně je vysoustružen závit, díky němuž se dá destička zašroubovat do 

teflonového těla. Do středu destičky jsou vyvrtány otvory různých velikostí a počtu, aby 

bylo možné měnit velikost distribuovaných bublin s ohledem na aplikačním použití. Při 

všech experimentech byl použit pouze rozdělovač plynu s jedním otvorem a průměru 

5 mm. Na spodním konci teflonového těla rozdělovače plynu je vysoustružena zarážka, 

díky níž se dá rozdělovač plynu vložit mezi dva skleněné kusy Kavalier, aniž by byla 

narušena těsnost plynového rozvodu. Za rozdělovačem plynu je přimontován skleněný 

čtyřcestný kus. Směrem dolů je umístěn výpustný ventil, směrem nahoru je rozdělovač 

plynu a na obou stranách jsou vývody pro přívod plynu. Jako plyn se používá stlačený 

vzduchu z kompresoru. Z kompresoru Orlík, který je opatřen tlakovou nádobou  

o objemu 50 dm
3
, jde stlačený vzduchu o tlaku 0,4 bar do třístupňového filtru, kde se 

z plynu odstraňují prachové částice, vlhkost a olej. Za filtrem následuje rozdělení na dvě 

větve. Na první větvi je plovákový průtokoměr s rozsahem průtoku plynu 
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Qg=0,056-0,56 dm
3
/s, na druhé větvi je plovákový průtokoměr s rozsahem průtoku 

plynu Qg=0,4-3,1 dm
3
/s. Součástí každého plovákového průtokoměru je ventil na 

regulaci průtoku. 

Uvnitř reaktoru je umístěna plexisklová trubice, která plní funkci sací trubice. 

Parametry sacích trubic, které byly použity při experimentech, jsou uvedeny v Tab. 4. 

Plexisklová sací trubice je proti horizontálnímu pohybu uvnitř laboratorního reaktoru na 

horním a dolním konci fixována kovovými tyčinkami s gumovými konci (gumové 

konce chrání skleněnou stěnu reaktoru před poškozením). Proti vertikálnímu pohybu je 

sací trubice na horním konci upevněna k polypropylenové tyči, která je připevněna 

k nosné konstrukci. Tato polypropylenová tyč současně slouží pro určení vzdálenosti 

spodního okraje sací trubice od dna reaktoru. 

Tab. 4 Geometrické parametry sací trubice 

hdf 

[m] 
ddf_ex 

[m] 
ddf 

[m] 

0,8 0,100 0,092 

0,8 0,080 0,072 

0,8 0,060 0,052 

 

Přesně 10 cm od hrany obou konců plexisklové sací trubice jsou vyvrtány otvory pro 

vývody vedoucí do manometru. Aby bylo možné libovolně pohybovat sací trubicí 

uvnitř laboratorního reaktoru, byly na vývody pro manometr použity silikonové hadičky 

o vnějším/vnitřním průměru 5/3 mm a délce 10 cm. Tyto silikonové hadičky byly 

vyvedeny až k odběrným místům umístěným ve stěně reaktoru, tam byly napojeny na 

PVC hadice vedoucí až k manometrům. Zhruba v polovině délky plexisklové sací 

trubice jsou vyvrtány dva otvory pro vložení skleněných trubiček, které tvoří Pitotovu 

trubici. Skleněná tyčinka, která měří dynamický tlak a její otevřený konec směřuje proti 

proudu je opatřena silonovou síťkou, která brání jak plynu, tak i suspendovaným 

částicím pevné látky, aby vniknuly do manometru. Stejným způsobem jsou zajištěny 

všechny měřící vývody manometrů jak v riseru, tak v downcomeru. Schéma Pitotovy 

trubice v riseru i s popisem jednotlivých dílů je na Obr. 12. 
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Obr. 12 Schéma Pitotovy trubice pro měření cirkulační rychlosti kapaliny v riseru 

Na Obr. 13 je zobrazena měřící aparatura laboratorního reaktoru, fotografie aparatury 

jsou zobrazeny v příloze 11.1. 

 

Obr. 13 Experimentální aparatura; 1-laboratorní airlift reaktor, 2-sací trubice, 3-vstup plynu skrz plovákový 

průtokoměr, 4-manometr obrácená U-trubice pro měření tlakové diference (na interpretaci rychlosti kapaliny 

měřené pomocí Pitotovy trubice), 5-manometr obrácená U-trubice pro měření tlakové diference (na 

interpretaci zádrže plynu), 6-manometr obrácená U-trubice pro měření tlakové diference (na interpretaci 

koeficientu ztrát), 7-rozdělovač plynových bublin, 8-čtecí zařízení vzdálenosti mezi sací trubicí a dnem 

reaktoru, 9-výpustný ventil 
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Poslední částí laboratorní aparatury jsou manometry v podobě obrácené U-trubice. Tyto 

manometry můžeme vidět na Obr. 13 pod čísly 4, 5, a 6. Manometry jsou vyrobeny  

ze skleněných trubiček o vnějším/vnitřním průměru 7/5 mm a jsou upevněny na dřevěné 

desky, které jsou připevněny k nosné konstrukci. Na spodní stranu skleněných trubiček 

jsou nasazeny PVC hadice o vnějším/vnitřním průměru 9/7 mm, které spojují 

manometry s odběrnými místy v reaktoru. Po naplnění skleněných trubiček kapalinou 

z reaktoru jsou horní konce skleněných trubiček propojeny pomocí silikonových 

hadiček tak, aby vznikla obrácená U-trubice. Získaná data jsou vhodná pro výpočet jak 

zádrže plynu, hustoty disperze, koeficientu ztrát, ale i cirkulační rychlosti kapaliny, 

záleží pouze na jejich interpretaci. 

5.2 Měřené a počítané veličiny 

Veličinou, kterou používáme k charakterizaci chování uvnitř vícefázového reaktoru je 

tlak. Přesněji tlaková diference, která je měřena pomocí manometru. Pomocí tlakové 

diference můžeme zjistit zádrž plynu (objemový zlomek plynu), cirkulační rychlost 

kapaliny, a koeficient ztrát v reaktoru. Všechny tyto veličiny jsou vypočteny 

z naměřených tlakových diferencí pomocí manometru s obrácenou U-trubicí, a jejich 

interpretace je popsána v této kapitole. Pro každý průtok jsou měřeny dvě série dat pro 

zádrž plynu a koeficient ztrát a čtyři série dat pro rychlost cirkulující kapaliny. Pro 

každou veličinu je pak ze sérií dat vypočtena pro daný průtok plynu průměrná hodnota. 

Hodnoty naměřených rozdílů výšek v manometru pro dané veličiny se od sebe výrazně 

nelišily. Maximální odchylka naměřené hodnoty od průměrné byla 15 %, což pro 

představu znamená odchylku 1 mm na stupnici manometru. 

Všechny výpočty byly provedeny v prostředí programu Matlab, ve kterém byl napsán 

zdrojový kód. Příklad takového kódu pro je uveden v příloze 11.5.2 a 11.5.3. Důležité 

veličiny byly ukládány do tabulky s názvem daného typu měření, např. 

tab_ddfdc=0.48_B=0.93_T=0.53 nebo tab_ddfdc=0.35_B=1_T=0_ws=10_0.3-0.4, 

podle toho, zda se jedná o dvoufázový nebo třífázový tok. Tyto tabulky pak byly při 

tvorbě grafických závislostí automaticky vyvolávány a byly z nich načítány potřebné 

veličiny. Zdrojový kód pro tvorbu grafických závislostí v příloze není uveden, neboť 

obsahuje několik set řádků kódu se základními příkazy pro tvorbu 2D a 3D grafů, což je 

možná zajímavé pro výuku práce v prostředí programu Matlab, nikoliv však pro tuto 

práci. 
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Kalibrace měření tlakové diference v manometru s obrácenou U-trubicí byla provedena 

na laboratorním reaktoru bez sací trubice. Zádrž plynu byla určena dvěma metodami. 

První metodou byla vypočtena zádrž plynu z expanze disperzní vrstvy, viz rovnice (2). 

Druhou metodou byla zádrž plynu v reaktoru vypočtena právě z naměřených hodnot 

tlakových diferencí v manometru s obrácenou U-trubicí. Hodnoty zádrží plynu 

vypočtené oběma metodami byly stejné. 

Kalibrace Pitotovy trubice byla provedena dvěma metodami. První metoda byla 

provedena v uzavřené potrubní smyčce s magnetickým průtokoměrem. Hodnoty 

naměřených rychlostí pomocí Pitotovy trubice byly nižší zhruba o 20 %. Druhá metoda 

byla provedena v laboratorním probublávaném reaktoru. Společně s Pitotovou trubicí 

byla do reaktoru vložena proudem unášející částice („flow follower“) o definované 

hustotě blízké vodě. Byly měřeny časy průchodu této částice downcomerem, z nich byly 

vypočteny rychlosti proudění kapaliny, které byly srovnány s hodnotami rychlostí 

naměřených Pitotovou trubicí. Tyto hodnoty byly téměř stejné. Vzhledem k tomu,  

že měření rychlosti proudění kapaliny ve vícefázovém toku je velice problematické, 

nebyly hodnoty naměřených rychlostí nikterak korigovány, ačkoliv byla  

u jednofázového proudění zjištěna asi 20 % nepřesnost. 

5.2.1 Zádrž plynu 

Zádrž plynu (objemový zlomek plynu v kapalině) v riseru εr [-] a v downcomeru εd [-] je 

měřena pomocí manometrů s obrácenou U-trubicí, ze kterých je pak vypočtena ze 

vztahů odvozených od Pascalova zákona (Chisti, 1989): 

    
  

     
    

   
   

   (62) 

     
  

     
    

   
   

   (63) 

kde ρL a ρG jsou hustota kapaliny a plynu v reaktoru, dhr, dhd jsou rozdíly výšek 

v obrácené U-trubici pro riser a downcomer a dzr, dzd jsou vzdálenosti mezi odběrnými 

místy manometru v riseru a v downcomeru. Schéma měření zádrže plynu je na Obr. 14. 
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5.2.2 Hustota disperzní směsi 

Stejně jako zádrž plynu i hustotu disperse v riseru ρDr [kg/m
3
] a v downcomeru ρDd 

[kg/m
3
] je interpretací tlakových diferencí měřených manometry s obrácenou U-trubicí 

a jsou vypočteny ze vztahů odvozených od Pascalova zákona (Chisti, 1989): 

     
    (       )

   
   (64) 

     
    (       )

   
   (65) 

kde ρL je hustota kapaliny v reaktoru, dhr, dhd jsou rozdíly výšek v obrácené U-trubici 

pro riser a downcomer a dzr, dzd jsou vzdálenosti mezi odběrnými místy manometru 

v riseru a v downcomeru. Schéma měření hustoty disperze je zobrazeno na Obr. 14. 

 

Obr. 14 Měření zádrže plynu a hustoty disperze 

5.2.3 Veličina alfa – poměr zádrží plynu 

Veličinu alfa [-] vypočteme jako podíl mezi zádrží plynu v downcomeru εd k zádrži 

plynu v riseru εr (van Benthum et al., 1999): 

       
  
  
   (66) 

Tato veličina slouží k charakterizaci cirkulačních režimů bublin, zvláště pak přechodu 

mezi nimi, viz kapitoly 3.1.3.1 a 6.3. 

5.2.4 Cirkulační rychlost kapaliny 

Cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr [m/s] je měřena pomocí Pitotovy trubice (viz 

Obr. 12) a je interpretací tlakových diferencí měřeného manometrem s obrácenou U-
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trubicí. Vztah pro výpočet cirkulační rychlosti kapaliny je odvozen z Bernoulliho 

rovnice a nalezneme jej v každé knize hydrodynamiky, např. Coulson (1999), White 

(2003), Kundu et al. (2004). Cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr vypočteme  

ze vztahu: 

     √
         

   
   (67) 

kde g je gravitační zrychlení, ρL je hustota kapaliny v manometru, ρDr je vypočtená 

hustota disperze v riseru a dh je rozdíl výšek v obrácené U-trubici. Schéma měřícího 

zařízení pro cirkulační rychlost kapaliny v riseru je na Obr. 15. 

Rychlost kapaliny v downcomeru Uld [m/s] byla dopočtena z rovnice kontinuity: 

      
          
      

   (68) 

kde Ulr je cirkulační rychlost kapaliny v riseru, Ar, Ad jsou plochy průřezu riseru  

a downcomeru a ρDr, ρDd jsou hustoty disperze v riseru a v downcomeru. 

 

Obr. 15 Měření cirkulační rychlosti kapaliny 

5.2.5 Koeficient ztrát u dna a u hladiny 

Koeficient ztrát je interpretací tlakových diferencí měřených manometry s obrácenou  

U-trubicí. Vztah pro výpočet koeficientu ztrát z tlakové ztráty je odvozen z Bernoulliho 

rovnice a nalezneme jej stejně jako vztah na výpočet cirkulační rychlosti kapaliny snad 

v každé knize hydrodynamiky, např. Coulson (1999), White (2003), Kundu et al. 

(2004). Koeficient ztrát u dna KB [-] a u hladiny KT [-] vypočteme ze vztahů: 
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   (69) 

 
   

     

   
     

 
          

   
     

   (70) 

kde Uld, Ulr je cirkulační rychlost kapaliny v downcomeru a v riseru, ρL je hustota 

kapaliny v manometru, ρDd, ρDr jsou hustoty disperze v downcomeru a v riseru, g je 

gravitační zrychlení a dhb, dht jsou rozdíly výšek v obrácené U-trubici. Schéma 

měřícího zařízení pro koeficient ztrát u dna a u hladiny je na Obr. 16. 

            

Obr. 16 Měření koeficientu ztrát u dna a u hladiny 

5.2.6 Zádrž částic pevné látky 

Wenge et al. (2005) publikovali novou metodu měření zádrže pevných částic v disperzi. 

Metoda je založena na základě měření tlakové diference podobně jako při měření zádrže 

plynu u dvoufázového toku. Postup stanovení zádrže částic pevné látky u třífázového 

toku je rozepsán podrobněji v následující kapitole. Toto stanovení zádrže částic bylo 

provedeno s pomocí snímání změny rozdílu výšek v obrácené U-trubici digitální 

videokamerou. Důvodem byla rychlé změna výšek hladin v manometru a také rychlé 

vyrovnání výšek na nulu. 

5.2.6.1 Postup měření zádrže částic pevné látky 

a) Na rotametru byl nastaven požadovaný průtok plynu do reaktoru, při němž byly 

částice pevné látky suspendovány v kapalině. Na manometru s obrácenou  

U-trubicí byl odečten rozdíl výšek dh1. 

b) Byl zastaven přítok plynu do reaktoru. Při vyplouvání bublin k hladině vzrostla 

hustota disperzní vrstvy u dna, což se projevilo výraznou změnou rozdílu výšek 

v obrácené U-trubici. Po vyplutí všech bublin k hladině byla v reaktoru pouze 
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dvoufázová směs kapalina-částice pevné látky, jejíž hustota byla změřena 

odečtením nové hodnoty dh2 z rozdílu výšek v obrácené U-trubici. 

c) Jakmile pevné částice ztratily svou setrvačnost, začaly sedimentovat. Tím se začal 

snižovat rozdíl výšek v obrácené U-trubici dh2 až došlo k vyrovnání tlaků  

(na konečnou hodnotu 0), při které již byly všechny pevné částice na dně reaktoru. 

Průběh změny rozdílu výšek v obrácené U-trubici v závislosti na čase při měření 

objemového zlomku částic pevné látky v reaktoru je zobrazen graficky na Obr. 17. 

 

Obr. 17 Graf závislosti změny rozdílu výšek v obrácené U-trubici v čase pro riser 

Pro výpočet objemového zlomku pevných částic se používá součet rozdílu výšek dh1  

a dh2, který byl označen jako dh12. Zádrž částic pevné látky v riseru a v downcomeru 

ve dvoufázovém systému kapalina-částice pevné látky byly vypočteny ze vztahů: 

     
  

     
 
     
   

   (71) 

 
    

  
     

 
     
   

   
(72) 

Zádrž plynu v riseru a v downcomeru v třífázovém toku plyn-kapalina-částice pevné 

látky pak byly vypočteny ze vztahů: 

     
    (     )     

   
   

          (     )    
   (73) 
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    (     )     

   
   

          (     )    
   

(74) 

Nakonec byly z dvou výše uvedených veličin vypočteny zádrže pevných částic v riseru 

a v downcomeru ve třífázovém toku plyn-kapalina-částice pevné látky. 

         (     )   (75) 

         (     )   (76) 

5.3 Geometrické parametry laboratorního reaktoru 

Základní proměnné geometrické parametry laboratorního reaktoru jsou zobrazeny na 

Obr. 18. 

 

Obr. 18 Proměnné geometrické parametry laboratorního reaktoru 

Jsou jimi vnitřní průměr sací trubice ddf, délka sací trubice hdf, vzdálenost konce sací 

trubice od dna reaktoru hB a vzdálenost konce sací trubice od hladiny hT. Velikost 

otvoru v distributoru vstupujícího plynu dgd byla 5 mm a tato velikost byla použita pro 

všechny experimenty. Výška skleněného reaktoru hc a jeho průměr dc v průběhu celé 

experimentální práce zůstaly nezměněny. Pro lepší přehlednost výsledků byly vnitřní 

průměry sací trubice ddf, vzdálenost konce sací trubice od dna reaktoru hB a vzdálenost 
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konce sací trubice od hladiny hT převedeny na bezrozměrné veličiny. Geometrie sací 

trubice je vyjádřena jako podíl vnitřní průměr sací trubice ddf k vnitřnímu průměru 

reaktoru dc (ddf /dc). Bezrozměrná vzdálenost mezi koncem sací trubice a dnem B [-] je 

vyjádřena vztahem: 

    
  
     

   (77) 

kde hB je vzdálenost sací trubice od dna a dc-df je vzdálenost mezi stěnou reaktoru 

a vnější stěnou sací trubice. Schéma pro charakterizaci bezrozměrné vzdálenosti od dna 

B je na Obr. 19. 

 

Obr. 19 Schéma spodní části laboratorního reaktoru 

Bezrozměrná vzdálenost konce sací trubice od hladiny T [-] je vyjádřena vztahem: 

     
  
  
   (78) 

kde hT je vzdálenost horního konce sací trubice od hladiny a dc je vnitřní průměr 

reaktoru. Schéma pro charakterizaci bezrozměrné vzdálenosti od hladiny T je na Obr. 

20. Odečítání od jedné se může zdát trochu matoucí, ale bylo to voleno s ohledem na 

fakt, že při vzdálenosti větší, než je průměr reaktoru, se nad horním koncem sací trubice 

vytváří samostatná probublávaná vrstva, která již není ovlivňována cirkulující 

kapalinou. 

 

Obr. 20 Schéma horní části laboratorního reaktoru 
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Parametry a umístění sací trubice uvnitř laboratorního reaktoru jsou vypsány v Tab. 5. 

Pro každý typ geometrie sací trubice ddf /dc byly použity tři vzdálenosti od dna B. Pro 

každou vzdálenost B, pak byly zvoleny tři vzdálenosti od hladiny T. Celkem tedy pro 

každý typ geometrie ddf /dc bylo provedeno 9 měření s různě kombinovanými 

vzdálenostmi B a T. 

Tab. 5 Geometrie a pozice sací trubice uvnitř laboratorního reaktoru 

ddf /dc 

[-] 
Ad /Ar 

[-] 
B 

[-] 
T 

[-] 

0,61 1,59 

0,4 

1 

0,53 

0,06 

0,96 

1 

0,53 

0,06 

1,68 

1 

0,53 

0,06 

0,48 3,07 

0,29 

1 

0,53 

0,06 

0,91 

1 

0,53 

0,06 

1,49 

1 

0,53 

0,06 

0,35 7,05 

0,36 

1 

0,53 

0,06 

0,93 

1 

0,53 

0,06 

1,38 

1 

0,53 

0,06 

 

5.4 Fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin 

Při experimentech s dvoufázovým tokem byl použit vzduch jako plyn a voda 

z vodovodního řádu jako kapalina. Teplota vody v laboratorním reaktoru byla měřena 

jednokanálovým teploměrem „Testo 925“ s NiCr-NiAl termočlánkem. Odchylka při 

měření teploty termočlánkem byla -0,1°C oproti rtuťovému teploměru s rozlišením 

0,2°C. Vzhledem k velikosti zařízení je problematické kapalinu v laboratorním reaktoru 
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temperovat, teplota vody v reaktoru se při experimentech pohybovala od 18-23 °C 

stejně jako v laboratoři. Fyzikálně-chemické vlastnosti vzduchu a vody byly stanoveny 

pro teplotu 20°C a jsou uvedeny v Tab. 6. Fyzikálně-chemické vlastnosti vzduchu byly 

vypsány z tabulek (Holeček, 2001). Fyzikálně-chemické vlastnosti vody byly stanoveny 

laboratorně. Povrchové napětí a hustota vody byly měřeny na přístroji Krüss 

Tenziometr K100 MK2. Základním měřícím prvkem pro povrchové napětí byl Pt-Ir 

kroužek o poloměr 9,5 mm. Povrchové napětí bylo stanoveno metodou odtrhování 

prstence, dle Du Noüyho. Základním měřícím prvkem pro hustotu byl váleček o hustotě 

2330 kg/m
3
 z krystalového křemíkový zavěšený na Pt-Ir háčku. Hustota byla stanovena 

měřením vztlakové síly přesně definovaného tělesa ponořeného do měřené kapaliny. 

Kinematická viskozita byla měřena kapilárním viskozimetrem s označením „0c“. 

Dynamická viskozita vody pak byla vypočtena součinem kinematické viskozity 

a hustoty vody. Metodiku měření zde nezařazuji, neboť nejsou pro tuto práci podstatné 

a navíc se jedná o všeobecně známé techniky. 

Tab. 6 Fyzikálně-chemické vlastnosti používaných tekutin 

tekutina 
ρ 

[kg/m
3
] 

η 

[mPa.s] 
σ 

[mN/m] 
t 

[°C] 

vzduch 1,2 0,0018 
69,5 

20 

voda 998,1 1,001 20 

 

5.5 Parametry částic pevné látky 

Jako částice pevné látky byly použity skleněné kuličky (balotina BMX 40) firmy 

Jablonex Group, a.s. Distribuce velikosti částic skleněných kuliček byla od 

0,05-0,65 mm. Balotina BMX 40 byla rozdělena na sítové třepačce na dvě hlavní 

frakce, viz Tab. 7. Částice menší než 0,3 mm (podsítné) a částice větší než 0,6 mm 

(nadsítné) nebyly při experimentech použity. 

Tab. 7 Parametry částic pevné látky 

frakce 
ρ 

[kg/m
3
] 

dp 

[mm] 

1 2450 0,3-0,4 

2 2450 0,4-0,6 
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 Výsledky a diskuze 6

6.1 Vliv geometrie sací trubice na dvoufázovou hydrodynamiku 

V předchozí kapitole byly popsány proměnné parametry geometrie sací trubice a její 

polohy v reaktoru byly uvedeny v Tab. 5. Pro studium vlivu geometrie sací trubice na 

dvoufázovou hydrodynamiku byly použity průtoky plynu Qg=0,11-0,57 dm
3
/s. Tento 

rozsah průtoků byl zvolen s ohledem na minimální a maximální rozsah jednoho 

z plovákových průtokoměrů. 

V následujících podkapitolách bude většina výsledků vykreslena ve 3D grafech. Volba 

3D grafu je volena z důvodů přehlednější prezentace rozdílů a lepší orientace ve 

výsledcích měření 9 poloh sací trubice pro tři typy poměrů ddf /dc. Pro predikci tvorby 

přesnějších a podrobnějších 3D grafů by bylo zapotřebí nastavení více než 9 geometrií, 

přesto je i z těchto grafů dobře patrný vývoj změn chování dvoufázové hydrodynamiky, 

a vybrané změny pak budou dále podrobněji vyobrazeny ve 2D grafických závislostech. 

Výsledné hodnoty celkového koeficientu ztrát K nejsou uváděny pro žádnou hodnotu 

průtoku plynu Qg, protože se jejich hodnota s narůstajícím průtokem nemění. Zobrazené 

hodnoty celkového koeficientu ztrát K jsou průměrné hodnoty ze všech devíti hodnot 

naměřených při průtocích plynu Qg=0,11-0,57 dm
3
/s. 

Výsledky zádrže plynu v riseru εr, zádrže plynu v downcomeru εd a cirkulační rychlosti 

kapaliny downcomeru Uld, jsou ve 3D grafech vyobrazeny pro poslední měřený průtok 

Qg=0,57 dm
3
/s. Tento průtoku byl volen proto, neboť jsou při něm, již velice dobře 

patrné rozdíly mezi jednotlivými geometriemi. Navíc je při něm minimální (nejmenší) 

experimentální chyba, na rozdíl od prvního průtoku Qg=0,11 dm
3
/s, kdy se hodnoty 

rozdílu výšek v manometru s obrácenou U-trubicí dh pohybují okolo 0-5 mm  

s odchylkou manometru při opakovaných měřeních ±1 mm. 

Výsledky cirkulační rychlosti v riseru Ulr jsou uvedeny již ve 2D grafické závislosti na 

průtoku plynu Qg. Důvodem je fakt, že rozdíly v hodnotách rychlosti Ulr mezi 

jednotlivými polohami sací trubice byly pro daný typ sací trubice (poměr ddf /dc) 

minimální. To dokazují i 3D grafy cirkulační rychlosti v downcomeru Uld, která je 

vypočtena pomocí rovnice kontinuity (68) právě z cirkulační rychlosti v riseru Ulr. 
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6.1.1 Celkový koeficient ztrát 

Hodnota koeficientu ztrát je významně ovlivněna geometrií a polohou sací trubice 

v reaktoru. Z naměřených experimentálních dat rozdílu výšek na obrácené U-trubici 

zapojené dle Obr. 16, byly vypočítány koeficienty ztát u dna KB a u hladiny KT. 

Z výsledků bylo zjištěno, že hodnota koeficientu ztrát u dna KB je výrazně ovlivněna 

vzdáleností B, ale jen do hodnoty B=1, poté již koeficient ztrát u dna KB zůstává 

konstantní. Dále bylo z výsledků zjištěno, že hodnota koeficientu ztrát u hladiny KT není 

změnou vzdálenosti T výrazně ovlivněna, ale změna vzdálenosti T ovlivňuje hodnotu 

koeficientu ztrát u dna KB. Z toho důvodu byl pro následující charakterizaci zaveden 

celkový koeficient ztrát K, který je součtem koeficientu ztrát u dna a u hladiny (KB+KT). 

Z vypočtených hodnot bylo zjištěno, že celkový koeficient ztrát K  byl pro všechny 

průtoky přibližně konstantní, proto mohly být jeho naměřené hodnoty pro jednotlivé 

geometrie zprůměrovány. Výsledky měření jsou uvedeny na Obr. 21. 

 

Obr. 21 Vliv geometrie sací trubice na koeficient ztrát 

Z Obr. 21 je patrné, že snižování poměru ddf /dc vedlo k několikanásobnému zvýšení 

koeficientu ztrát. Tento nárůst je spojen s průtokem kapaliny z downcomeru do riseru  

u dna reaktoru, kde významnou roli hraje kontrakce plochy průřezu z downcomeru Ad 
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do riseru Ar. Hodnota celkového koeficientu ztrát K je dále ovlivněna vzdálenostmi B  

a T. Při nastavení vzdálenosti B≥1 zůstává již hodnota koeficientu ztrát K u všech 

geometrií konstantní. Naopak při vzdálenosti B<1, dochází k nárůstu koeficientu ztrát 

K, to znamená, že minimalizaci koeficientu ztrát dosáhneme nastavením vzdálenosti 

mezi dnem a spodním koncem sací trubice do stejné vzdálenosti, jako je vzdálenost 

mezi vnější stěnou sací trubice a stěnou reaktoru. Vliv vzdálenosti T na hodnotu 

koeficientu ztrát bude rozebrán níže v kapitole 6.3.3. 

Hodnota koeficientu ztrát je tedy tvořena součtem všech ztrát tvořených tokem kapaliny 

z downcomeru do riseru jako kontrakce plochy průřezu Ad /Ar, otočení toku kapaliny  

o 180° a při vzdálenosti B<1 i zúžení prostoru mezi spodním okrajem sací trubice  

a dnem. 

6.1.2 Zádrž plynu v riseru 

Zádrž plynu v riseru εr a v downcomeru εd jsou důležité parametry při studiu 

hydrodynamiky reaktorů se sací trubicí, neboť právě rozdíl mezi zádržemi plynu 

v riseru εr a v downcomeru εd je hnací silou cirkulace kapaliny. 

 

Obr. 22 Vliv geometrie sací trubice na zádrž plynu v riseru 
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Na Obr. 22 jsou uvedeny hodnoty zádrže plynu v riseru εr pro různé geometrie a polohy 

sací trubice v laboratorním reaktoru při průtoku plynu Qg=0,57 dm
3
/s. Z výsledných 

hodnot vyplývá, že zádrž plynu v riseru εr je ovlivňována vzdálenostmi B a T jen 

minimálně. Vliv změny poměru ddf /dc na zádrž plynu εr nebyl prokázán. Všeobecně 

platí, že zádrž plynu v riseru εr lineárně vzrůstá s rostoucím průtokem plynu v reaktoru, 

viz Obr. 3 – heterogenní oblast. Drobné změny zádrže plynu εr se změnou vzdáleností B 

a T u geometrie s poměrem ddf /dc=0,48 souvisí s cirkulačními režimy bublin a jsou 

probrány níže v kapitole 6.3.  

6.1.3 Zádrž plynu v downcomeru 

Zádrž plynu v downcomeru εd působí v probublávaném reaktoru se sací trubicí 

negativně, protože snižuje rozdíl hustot mezi riserem a downcomeru a tím snižuje hnací 

sílu cirkulace kapaliny. Na Obr. 23 jsou uvedeny hodnoty zádrže plynu v downcomeru 

εd pro různé geometrie a polohy sací trubice v laboratorním reaktoru při průtoku plynu 

Qg=0,57 dm
3
/s. 

 

Obr. 23 Vliv geometrie sací trubice na zádrž plynu v downcomeru 

Z hodnot vyplývá, že zádrž plynu v downcomeru εd je výrazně ovlivňována nejen 

vzdálenostmi B a T, ale také poměrem ddf /dc. U geometrie s poměrem ddf /dc=0,35 byla 
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zádrž plynu εd i při vysokém průtoku plynu minimální. To je dáno velikostí cirkulační 

rychlosti kapaliny v downcomeru Uld (viz Obr. 23), která při tomto poměru ddf /dc=0,35 

dosahuje maximálně rychlosti okolo 0,2 m/s, což odpovídá rychlosti vyplouvání bublin 

o velikosti 3 mm v kontaminované vodě (Clift et al., 1978). Větší bubliny, které se při 

experimentu v rektoru vyskytovaly, tedy nemohly být do downcomeru nasáty. Drobné 

navýšení zádrže plynu εd bylo při hodnotě T=1, tedy při nulové výšce sací trubice od 

hladiny. To bylo způsobeno tím, že bubliny vyplouvající k hladině byly rozbíjeny  

o hranu sací trubice na menší velikost. Tyto malé bubliny (o průměru 1-2 mm) pak mají 

rychlost vyplouvání v kontaminované vodě okolo 0,1-0,15 m/s a byly kapalinou strženy 

do downcomeru. Kromě toho při rozbíjení hladiny o horní hranu sací trubice se tvořila 

hustá pěna, která rovněž mohla ovlivnit zádrž plynu εd při použití geometrie s poměrem 

ddf /dc=0,35. 

Výsledná data zádrže plynu εd u geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 byla výrazně 

ovlivněna tím, že při průtoku Qg=0,57 dm
3
/s již probíhala recirkulace bublin 

z downcomeru zpět do riseru. Tato problematika již byla nastíněna v kapitole 3.1.3.1. 

U geometrie s poměrem ddf /dc=0,48 je závislost mezi zádrží plynu εd a vzdálenostmi B 

a T velice dobře viditelná na Obr. 23. Zádrž plynu εd klesá se zmenšující se hodnotou T 

(rostoucí vzdálenost hladiny od konce sací trubice) a B (klesající vzdálenost konce sací 

trubice od dna). Vliv vzdáleností B a T na zádrž plynu εd bude podrobněji probrána níže 

v kapitole 6.3. 

V souhrnu s kapitolou 6.1.1, můžu říci, že pro všechny poměry ddf /dc platí, že 

s rostoucím koeficientem ztrát K, klesá zádrž plynu v downcomeru εd. 

6.1.4 Cirkulační rychlost kapaliny v downcomeru 

Jak bylo zmíněno v kapitole 6.1.3, hodnota cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru 

Uld výrazně ovlivňuje zádrž plynu v downcomeru εd, neboť z její hodnoty se dá určit 

velikost bublin, které již budou do downcomeru strhávány. Na Obr. 24 jsou uvedeny 

hodnoty cirkulační rychlosti v downcomeru Uld pro různé geometrie a polohy sací 

trubice v laboratorním reaktoru při průtoku plynu Qg=0,57 dm
3
/s. Z výsledných dat bylo 

zjištěno, že s klesajícím poměrem ddf /dc, klesá i cirkulační rychlost kapaliny Uld. To 

bylo způsobeno nárůstem plochy průřezu downcomeru Ad, což ovlivňuje výpočet 

z rovnice kontinuity. Z Obr. 24 je zřejmé, že cirkulační rychlost kapaliny Uld je 

ovlivněna vzdálenostmi B a T jen nepatrně. 
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Obr. 24 Vliv geometrie sací trubice na cirkulační rychlost v downcomeru 

6.1.5 Cirkulační rychlost kapaliny v riseru 

Stejně jako na cirkulační rychlost kapaliny v downcomeru Uld, tak i na cirkulační 

rychlost kapaliny v riseru Ulr je ovlivněna změna poměru ddf /dc, Z platnosti rovnice 

kontinuity vyplývá, že s klesajícím poměrem ddf /dc, stoupá cirkulační rychlost kapaliny 

v riseru Ulr. Stejně jako v downcomeru, tak v i riseru není cirkulační rychlost kapaliny 

ovlivňována vzdálenostmi B a T. Z toho důvodu mohou být hodnoty cirkulační rychlosti 

kapaliny v riseru Ulr pro dané geometrie sací trubice zprůměrovány. Výsledné hodnoty 

cirkulační rychlosti kapaliny Ulr v závislosti na průtoku plynu Qg jsou zobrazeny na 

Obr. 25. 

Cirkulační rychlosti kapaliny Ulr u geometrie s poměrem ddf /dc=0,35 byla při stejném 

průtoku plynu výrazně vyšší než u geometrií s poměry ddf /dc=0,48 a ddf /dc=0,61. Z toho 

se dá vyvodit, že geometrie s poměrem ddf /dc=0,35 bude vhodná pro experimenty 

s třífázovým tokem, při kterém bude stanovována kritická minimální rychlost plynu, 

popsaná v kapitole 3.2.3. 
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Obr. 25 Vliv geometrie sací trubice na cirkulační rychlost kapaliny v riseru 

6.1.6 Průtok kapaliny 

Průtok (transport) kapaliny Ql je důležitou veličinou při charakterizaci chování uvnitř 

reaktoru, protože ovlivňuje rychlost přenosu hmoty a tepla v probublávaných reaktorech 

(Koide et al., 1988). Průtok kapaliny v reaktoru vypočteme z rovnice kontinuity: 

                    (79) 

Pro výpočet průtoku kapaliny Ql byly pro dané geometrie použity zprůměrované 

cirkulační rychlosti kapaliny v riseru Ulr. Na Obr. 26 je zobrazen vývoj průtoku 

kapaliny Ql při různých průtocích plynu Qg pro tři geometrie sací trubice vyjádřené 

podílem Ad /Ar, které jsou uvedeny v Tab. 5. Největší množství kapaliny bylo 

přečerpáno při geometrii s poměrem ddf /dc=0,48 (Ad /Ar=3,07), ale pouze do průtoku 

plynu Qg=0,33 dm
3
/s. Od toho průtoku plynu dále pak začíná být v průtoku kapaliny 

efektivnější geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 (Ad /Ar=1,49), což je způsobeno 

recirkulací bublin z downcomeru do riseru. Jak vzrůstá cirkulační rychlost kapaliny 

v downcomeru Uld, roste i množství bublin strhávaných do downcomeru. Jakmile 

začnou být bubliny strhávány do downcomeru, začíná s rostoucím průtokem plynu Qg 

lineárně narůstat zádrž plynu v downcomeru εd. Tento nárůst bývý strmější než u zádrže 

plynu v riseru (van Benthum et al., 1999), čímž dojde ke snížení rozdílu hustot mezi 

downcomerem ρDd a riserem ρDr a tím k poklesu hnací síly cirkulace kapaliny. Jakmile 

dojde k přechodu bublin přes spodní okraj sací trubice z downcomeru do riseru nastává 
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recirkulace bublin. Při recirkulaci již byl celý downcomer zaplněn bublinami a zádrž 

plynu v downcomeru εd vzrůstá jen pozvolna, zatímco zádrž plynu v riseru εr stále 

lineárně vzrůstá s rostoucím průtokem plynu Qg. Díky tomu při recirkulaci bublin opět 

narůstá rozdíl mezi hustotou v downcomeru ρDd a v riseru ρDr, což má za následek 

nárůst cirkulační rychlosti kapaliny. Tento nárůst je patrný na Obr. 26 pro podíl ploch 

průřezu Ad /Ar=1,49 (ddf /dc=0,61) od průtoku kapaliny Ql=2,5 dm
3
/s. 

 

Obr. 26 Změna průtoku kapaliny s rostoucím průtokem plynu pro různé geometrie sací trubice 

Bando et al. (1990) ve své práci publikovali, že nejvyšší množství transportované 

kapaliny, tedy průtok kapaliny byl při poměru ploch průřezu downcomeru a riseru, 

Ad /Ar=1,69. Koide et al. (1988) uvádí, že pro transport kapaliny je nejvhodnější poměř 

Ad /Ar=3,5, ale od průtoku vstupujícího plynu Qg=0,6 dm
3
/s je už vhodnější poměr 

Ad /Ar=1,92. Koide et al.(1988) tuto změnu vysvětlují skokovou změnou tlakové ztráty 

při dně a u hladiny. Tento skok byl pozorován i na při našich experimentech a je spojen 

se začátkem recirkulace bublin z downcomeru do riseru. 

Závislost průtoku kapaliny Ql na průtoku plynu Qg pro různé poměry ddf /dc je vidět na 

Obr. 27. Při průtoku plynu okolo Qg=0,28 dm
3
/s je zřetelné překřížení hodnot průtoku 

kapaliny Ql, kdy se pro transport kapaliny místo geometrie s poměrem ddf /dc=0,48 stává 

vhodnější geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 (s poměrem ploch průřezu downcomeru 

a riseru Ad /Ar=1,49). 
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Obr. 27 Závislost průtoku kapaliny na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 

6.2 CFD simulace 

Model byl sestrojen v uživatelském rozhraní softwaru COMSOL Multiphysics 3.5a. 

V tomto uživatelském rozhraní byly nakresleny geometrie, nastaveny okrajové 

podmínky a fyzikálně-chemické vlastnosti (ρg, ρl, Mair, T, atd.), sestrojeny výpočetní sítě 

pro jednotlivé geometrie a nastaven způsob řešení (časově závislé). Takto nadefinovaný 

model byl poté exportován do prostředí softwaru Matlab, kde byl model doplněn o 

proměnné parametry. Hlavním proměnným parametrem byl vstupní průtok plynu, ke 

každé hodnotě průtoku plynu Qg byl přiřazen specifický průměr bubliny db a odporový 

součinitel cD, které jsou uvedeny v Tab. 3. Příklad takto sestaveného modelu pro 

geometrie s poměrem ddf /dc=0,48 je uveden v příloze 11.5.1. Hodnoty rychlosti 

kapaliny Ul a zádrže plynu εg byly vypočteny integrací proměnné přes objem riseru 

nebo downcomeru: 

    
∫          

∫  
  (80) 

    
∫          

∫  
  (81) 

Průběžné výsledky po každém vypočteném průtoku byly importovány do tabulky 

výsledků, aniž by byl přerušen výpočet. CFD simulace byla provedena přes prostředí 

Matlab s možností vytvoření několika proměnných parametrů a s průběžným 
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zpracováním výsledků, čímž došlo ke zkrácení výpočetního času více než 10 krát, 

oproti využití výpočtu přes uživatelské rozhraní COMSOL Multiphysics 3.5a.  

Pro simulaci byly zvoleny tři geometrie. Podrobnější informace o použitých typech 

geometrií jsou vypsány v Tab. 8. Vzdálenost sacích trubic od dna byla nastavena 

s ohledem na minimální hodnotu celkového koeficientu ztrát (B≈1, T=0,53). 

Tab. 8 Geometrie sací trubice a vzdálenost sací trubice od dna použité při experimentu 

 
ddf /dc 

[-] 
Ad /Ar 

[-] 
hdf 

[m] 
B 

[-] 

T 

[-] 
K 

[-] 

typ 1 0,35 7,05 0,8 0,93 0,53 52,3 

typ 2 0,48 3,07 0,8 0,91 0,53 13,4 

typ 3 0,61 1,49 0,8 0,96 0,53 4,1 

 

Srovnání mezi numerickým řešením a experimentálními daty je zobrazeno 

na následujících grafických závislostech cirkulační rychlosti kapaliny v riseru Ulr, 

zádrži plynu v riseru εr a v downcomeru εd. Pro proměnné byly vytvořeny grafické 

závislost na průtoku plynu Qg a mimovrstvé rychlosti plynu v sací trubici Ugr. 

6.2.1 Cirkulační rychlost kapaliny 

Jak bylo poznačeno v kapitolách výše, cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr vzrůstá 

s rostoucím průtokem plynu Qg. Na Obr. 28 je vidět vliv typu geometrie (poměru ddf /dc) 

na cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr. Data z CFD simulace velice dobře 

odpovídají naměřeným hodnotám cirkulačních rychlostí kapaliny Ulr. Stejně jako 

v kapitole 6.1.5 můžeme konstatovat, že s klesajícím poměrem ddf /dc, vzrůstá cirkulační 

rychlost kapaliny uvnitř sací trubice. 

Na Obr. 29 je vidět závislost cirkulační rychlosti kapaliny Ulr na mimovrstvé rychlosti 

plynu Ugr. Tato grafická závislost dokazuje, že vysoká cirkulační rychlost kapaliny Ulr 

souvisí s vysokou mimovrstvou rychlostí plynu Ugr. Pokud bychom cirkulační rychlosti 

kapaliny Ulr přepočetli na Reynoldsovo číslo, dostáváme se k hodnotám od Re=18000 

až k Re=62000. Z těchto hodnot můžeme usuzovat, že zvolený model odpovídá 

prvotním předpokladům, že člen setrvačných sil v Navier-Stokesově rovnici převládá 

nad viskózními silami a Navier-Stokesova rovnice může být převedena na Eulerovu 

rovnici. 
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Obr. 28 Závislost cirkulační rychlost kapaliny v riseru na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 

 

Obr. 29 Závislost cirkulační rychlost kapaliny v riseru na mimovrstvé rychlosti plynu pro různé geometrie sací 

trubice 

6.2.2 Zádrž plynu v riseru 

Z experimentů bylo zjištěno, že zádrž plynu v riseru εr narůstá s narůstajícím průtokem 

plynu Qg. Na Obr. 30 je vidět lineární nárůst zádrže plynu v riseru εr s rostoucím 

průtokem plynu Qg. Rozdíl mezi experimentálními daty a výsledky CFD simulace 

způsobil předpoklad homogenní distribuce velikosti bublin v reaktoru a zanedbání 
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koalescence a rozpadu bublin v modelu bublinového toku používaného v programu 

COMSOL Multiphysics. 

 

Obr. 30 Závislost zádrže plynu v riseru na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 

Hlavními režimy toku v reaktoru při experimentu (při 

podmínkách nastavených na naší aparatuře) jsou 

heterogenní a pístový režim dvoufázového toku. Vlivem 

koalescence v těchto režimech nemůžou mít bubliny 

v reaktoru stejnou velikost. Homogenní režim 

dvoufázového toku, který je typický pro bublané kolony 

(Kaštánek a Sharp, 1993) v našich experimentálních 

podmínkách nemůže nastat. U malých průměrů sacích 

trubic, které byly použity v našem experimentu, převládá 

dvoufázový pístový tok. To znamená, že bubliny v tomto 

režimu mají díky koalescence bublin podobnou velikost, 

jako je vnitřní průměr sací trubice. Vizualizace takovýchto 

bublin přítomných u našich experimentů, je na Obr. 31. 

Na Obr. 32 je vidět grafická závislost zádrže plynu v riseru εr, na mimovrstvé rychlosti 

plynu Ugr pro různé geometrie sací trubice. S narůstajícím poměrem ddf /dc, klesá zádrž 

plynu v riseru εr, ačkoliv hodnota mimovrstvé rychlosti plynu v riseru Ugr je stejná. 

Obr. 31 Pístový tok uvnitř sací 

trubice 
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Obr. 32 Zádrž plynu v riseru jako funkce mimovrstvé rychlosti plynu při různých průměrech sací trubice 

Z Obr. 32 je také patrné, že u geometrie typu 3 (s poměrem ddf /dc=0,61) byla i při nízké 

mimovrstvé rychlosti plynu Ugr byly hodnoty zádrže plynu εr vysoké. 

6.2.3 Zádrž plynu v downcomeru 

Z experimentů bylo zjištěno, že zádrž plynu v downcomeru εd vzrůstá s rostoucí 

cirkulační rychlostí kapaliny v downcomeru Uld. Vliv geometrie sací trubice na zádrž 

plynu v downcomeru εd je vidět na Obr. 33 a Obr. 34. Zádrž plynu εd vzrůstá 

s vzrůstajícím poměrem ddf /dc při stejné hodnotě průtoku plynu Qg nebo při stejné 

hodnotě mimovrstvé rychlosti plynu Ugr. Na Obr. 33 a Obr. 34 je vidět místy výrazný 

rozdíl mezi experimentem a výsledky CFD simulace, hlavně u geometrií typu 2 a typu 3 

(s poměry ddf /dc=0,48 a 0,61). Tyto rozdíly souvisí s počátkem cirkulace bublin  

u geometrie typu 3 (poměr ddf /dc=0,61) a s naplněním downcomeru bublinami  

u geometrie typu 2 (poměr ddf /dc=0,48). Právě pro oblast vysokých zádrží plynu 

v downcomeru εd před začátkem recirkulace bublin se již začíná projevovat hraniční 

možnosti využití modelu bublinového toku v programu COMSOL Multiphysics. 

Bilanční problém při výpočtu recirkulace bublin se ovšem týká většiny komerčních 

softwarů a pro jeho řešení je nutný uživatelský zásah do výpočetních rovnic. Oey et al. 

(2001) přidal rovnici výpočtu turbulence dispergované fáze, a rozšířil okrajové 

podmínky tak, že zádrž plynu která vstupuje z downcomeru zpět do riseru po průchodu 

sací trubicí vzhůru odchází hladinou pryč a znovu se do cirkulace nezapojuje. 
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Obr. 33 Závislost zádrž plynu v downcomeru na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 

Na Obr. 33 a Obr. 34 je vidět, že i při vysoké mimovrstvé rychlosti plynu Ugr je zádrž 

plynu εd u geometrie typu 1 (poměr ddf /dc=0,35) minimální. 

 

Obr. 34 Závislost zádrže plynu v downcomeru na mimovrstvé rychlosti plynu v riseru pro různé geometrie 

sací trubice 

6.3 Cirkulační režimy bublin 

Jak bylo napsáno v kapitole 3.1.3.1, rozlišujeme u probublávaných reaktorů se sací 

trubicí tři cirkulační režimy bublin. Cirkulační režimy bublin a přechody mezi nimi 

můžeme dle van Benthum et al. (1999) charakterizovat pomocí veličiny alfa (rovnice 
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(66)), která vyjadřuje podíl zádrže plynu v downcomeru εd k zádrži plynu v riseru εr. 

Pomocí veličiny alfa byl identifikován přechod z cirkulačního režimu II na režim III 

(začátek recirkulace bublin). V cirkulačním režimu II strhává kapalina bubliny do 

downcomeru, což vede k nárůstu zádrže plynu εd. S rostoucím průtokem plynu Qg, roste 

zádrž plynu εd. Zádrž plynu v downcomeru εd vzrůstá rychleji, než v riseru εr,  

což se projevuje vzrůstající hodnotou veličiny alfa (alfa→1). Přechod mezi 

cirkulačními režimy II a III je dán maximální hodnotou veličiny alfa. Při recirkulaci 

bublin v cirkulačním režimu III, je již celý downcomer zaplněn bublinami a při dalším 

zvyšování průtoku plynu Qg již nedochází k velkému nárůstu zádrže plynu εd. Zádrž 

plynu v riseru εr s rostoucím průtokem vstupujícího plynu Qg stále vzrůstá, takže 

veličina alfa v cirkulačním režimu III klesá. Protože je veličina alfa podíl zádrží plynu, 

tak pro cirkulační režim I platí, že alfa=0. Všechny přechody mezi cirkulačními režimy 

bublin vyhodnocené z veličiny alfa odpovídají vizuálnímu pozorování. 

V následujících podkapitolách se na grafických závislostech jednotlivých veličin 

objevují drobné neshody v rozmezí průtoků plynu Qg=0,4-0,6 dm
3
/s, které jsou 

způsobeny změnou průtokoměru. Základní hydrodynamické parametry uvedené 

v kapitole 5.2, byly měřeny v rozmezí průtoku plynu Qg=0,11-1,40 dm
3
/s. 

6.3.1 Vliv geometrie sací trubice 

Pro studium cirkulačních režimů bublin byly vybrány stejné geometrie jako pro 

v předchozí kapitole, viz Tab. 8. Základní veličinou charakterizující změnu mezi 

cirkulačními režimy bublin je veličina alfa. Na Obr. 35 je zobrazen vývoj veličiny alfa 

s rostoucím průtokem plynu Qg pro tři různé geometrie sací trubice. U geometrie 

s poměrem ddf /dc=0,35 můžeme pozorovat chybějící maximální hodnotu, po které by 

následoval pokles hodnoty alfa. To odpovídá skutečnosti, že cirkulační režim III nebyl 

na této geometrii dosažen. U geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 byl cirkulační režim III 

dosažen již při průtoku plynu Qg=0,4 dm
3
/s, zatímco u geometrie s poměrem 

ddf /dc=0,48 až u průtoku Qg=0,73 dm
3
/s. Díky dřívějšímu přechodu na cirkulační režim 

III je u geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 vyšší průtok kapaliny, viz kapitola 6.1.6. 
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Obr. 35 Závislost veličiny alfa na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 

V kapitolách uvedených výše bylo popsáno, že velikost zádrže plynu v downcomeru εd 

a tedy i cirkulační režimy bublin souvisejí s cirkulační rychlostí kapaliny v downcomeru 

Uld. Z Obr. 36 je možné určit limitní hodnoty cirkulačních rychlostí kapaliny,  

při kterých dochází ke změnám cirkulačního režimu bublin. 

 

Obr. 36 Závislost rychlosti kapaliny v downcomeru na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 

První cirkulační režim bublin probíhá při cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru 

Uld<0,15 m/s. Druhý cirkulační režim bublin, při kterém se downcomer plní bublinami 

nastává v rozmezí cirkulačních rychlostí kapaliny Uld=0,15-0,28 m/s. Třetí cirkulační 
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režim bublin, tedy recirkulace bublin z downcomeru do riseru probíhá při cirkulační 

rychlosti kapaliny v downcomeru Uld>0,28 m/s. Pro přesnější stanovení hodnot 

cirkulačních rychlostí kapaliny Uld by bylo potřeba použít menší krok při zvyšování 

průtoku plynu Qg, ale také i citlivější měřící nástroj, než je Pitotova trubice napojená na 

manometr s obrácenou U-trubicí. Při srovnání výsledků s literaturou (Livingstone  

a Zhang, 1993; Hejnen et al., 1997; van Benthum et al., 1999) můžu konstatovat,  

že nelze charakterizovat cirkulační režimy bublin pomocí rychlosti plynu v riseru Ugr 

jak je uváděno v literatuře, neboť tato rychlost Ugr je závislá nejen na geometrii sací 

trubice, ale i geometrii reaktoru či typu rozdělovače plynu. Jedinou veličinou, která 

může být použita pro stanovení cirkulačního režimu bublin je cirkulační rychlost 

kapaliny v downcomeru Uld. 

Ačkoliv je cirkulační režim závislý na cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru Uld, 

zádrž plynu v downcomeru εd je závislá nejen na druhu cirkulačního režimu, ale také na 

typu geometrie. Zádrž plynu εd při cirkulačním režimu III byla u geometrie s poměrem 

ddf /dc=0,48 vyšší, než u geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 (viz Obr. 37). Zádrž plynu εd 

u geometrie s poměrem ddf /dc=0,35 dosahuje při průtoku Qg=1,40 dm
3
/s stejné hodnoty 

jako u geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 při průtoku Qg=0,73 dm
3
/s. Přitom na rozdíl od 

geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 ještě nenastala recirkulace bublin, tedy cirkulační 

režim III. 

 

Obr. 37 Závislost zádrže plynu v downcomeru na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 
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Z těchto poznatků můžu říci, že velikost zádrže plynu v downcomeru εd závisí na druhu 

cirkulačního režimu bublin, ale závisí také na ploše průřezu Ad, potažmo objemu celého 

downcomeru. 

6.3.2 Vliv vzdálenosti sací trubice od dna 

Pro zjištění vlivu vzdálenosti sací trubice od dna na cirkulační režimy bublin byla 

vybrána geometrie s poměrem ddf /dc=0,48, neboť již v kapitole 6.1.3, bylo zjištěno,  

že u této geometrie hrají parametry B a T významný vliv. Vzdálenosti sací trubice od 

dna byly vybrány tři: 10, 32, 52 mm a to s ohledem na velikost hodnoty vzdálenosti B 

(viz Obr. 19). Vzdálenost sací trubice od hladiny byla pro všechna měření 70 mm 

(T=0,53). Podrobnější informace o použitých geometriích s průměrnými hodnotami 

koeficientů ztrát KB, KT, K jsou vypsány v Tab. 9. 

Tab. 9 Vstupní geometrické parametry a jejich vliv na výsledné koeficienty ztrát 

ddf /dc 

[-] 
hB 

[m] 
B 

[-] 
KB 

[-] 
KT 

[-] 
K 

[-] 

0,48 0,010 0,29 25,0 0,7 25,7 

0,48 0,032 0,91 11,6 0,5 12,1 

0,48 0,052 1,49 11,0 0,5 11,5 

 

Vliv geometrie sací trubice a její polohy v reaktoru na velikost koeficientu ztrát K byl 

popsán výše v kapitole 6.1.1. Z Obr. 38 je patrné, že zvýšení hodnoty koeficientu ztrát 

K (viz Tab. 9) nepříznivě ovlivňuje cirkulační režimy bublin. Při vzdálenosti od dna 

B=0,29 byl koeficient ztrát K víc než 2x vyšší než při vzdálenosti B≥1, což mělo za 

následek, že při vzdálenosti B=0,29 nebyla dosažena recirkulace bublin (cirkulační 

režim III) ani při průtoku plynu Qg=1,40 dm
3
/s. Při použití vzdálenosti B≥1 začala 

cirkulace bublin při průtoku plynu Qg=0,73 dm
3
/s. Na Obr. 38 je také dobře vidět, že 

cirkulační režim I u vzdálenosti B=0,29 byl až do průtoku plynu Qg=0,39 dm
3
/s. 
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Obr. 38 Závislost veličiny alfa na průtoku plynu pro různé vzdálenosti sací trubice od dna 

V předchozí kapitole 6.3.1 bylo zjištěno, že cirkulační režimy bublin jsou závislé na 

cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru Uld. Na Obr. 39 je vidět grafická závislost 

cirkulační rychlosti v downcomeru Uld na průtoku plynu Qg pro různé vzdálenosti B. 

 

Obr. 39 Závislost rychlosti kapaliny v downcomeru na průtoku plynu pro různé vzdálenosti sací trubice od 

dna 

Pokles cirkulační rychlosti kapaliny Uld souvisí s vysokým koeficientem ztrát K  

u vzdálenosti B=0,29. Při cirkulačním režimu II dochází k rychlejšímu růstu zádrže 

plynu v downcomeru εd, než v riseru εr, což má za následek pokles rozdílu hustot a tedy 
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pokles hnací síly cirkulace. Na Obr. 39 je dobře patrné zpomalení cirkulační rychlosti 

kapaliny Uld při cirkulačním režimu II, který byl při nastavení vzdálenosti B≥1 mezi 

průtoky plynu Qg=0,11-0,57 dm
3
/s. Tento drobný pokles cirkulační rychlosti nebyl v 3D 

grafech patrný, neboť ty zobrazují rychlosti při průtoku plynu Qg=0,57 dm
3
/s, při 

kterém jsou mezi hodnotami rychlostí malé rozdíly. 

Na Obr. 40 je vidět grafická závislost zádrže plynu v downcomeru εd na průtoku plynu 

Qg pro různé vzdálenosti B. Při vzdálenostech B=0,91 a B=1,49 byla zádrž plynu εd 

s narůstajícím průtokem plynu Qg stejná. Vyšší koeficient ztrát K způsobil drobné 

snížení cirkulační rychlosti Uld, což se projevilo na nižší zádrži plynu při vzdálenosti 

B=0,29. 

 

Obr. 40 Závislost zádrže plynu v downcomeru na průtoku plynu pro různé vzdálenosti sací trubice od dna 

Z Obr. 40 je však dobře patrné, že při začátku cirkulačního režimu III je u geometrie  

se vzdáleností B=0,29 je 1,4 krát vyšší zádrž plynu εd, než u ostatních vzdáleností. 

6.3.3 Vliv vzdálenosti sací trubice od hladiny 

Pro zjištění vlivu vzdálenosti sací trubice od hladiny na cirkulační režimy bublin byla 

vybrána geometrie s poměrem ddf /dc=0,48, neboť již v kapitole 6.1.3, bylo zjištěno,  

že u této geometrie hrají parametry B a T významný vliv. Vzdálenosti sací trubice od 

hladiny byly vybrány tři: 0, 70, 140 mm a to s ohledem na velikost hodnoty vzdálenosti 

T (viz Obr. 20). Vzdálenost sací trubice od hladiny pro všechna měření 32 mm 
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(B=0,91). Podrobnější informace o použitých geometriích s průměrnými hodnotami 

koeficientů ztrát KB, KT, K jsou vypsány v Tab. 10. 

Tab. 10 Vstupní geometrické parametry a jejich vliv na výsledné koeficienty ztrát 

ddf /dc 

[-] 
hT 

[m] 
T 

[-] 
KB 

[-] 
KT 

[-] 
K 

[-] 

0,48 0 1 10,3 0,5 10,8 

0,48 0,07 0,53 11,6 0,5 12,1 

0,48 0,14 0,07 13,0 0,4 13,4 

 

Na Obr. 41 je vidět grafická závislost veličiny alfa na průtoku plynu Qg pro různé 

vzdálenosti T. Při vzdálenosti T=1 (hladina je ve stejné rovině jako konec sací trubice) 

byla maximální hodnota veličiny alfa skoro rovná jedné. To znamená, že zádrž plynu 

v downcomeru εd je při přechodu na cirkulační režim III téměř stejná, jako zádrž plynu 

v riseru εr. Při vzdálenosti T=1 se hladina disperzní vrstvy omílá a rozbíjí o horní hranu 

sací trubice, čímž dochází ke štěpení bublin a do downcomeru jsou strhávány bubliny  

o velikosti 1-2 mm, ačkoliv byla hodnota cirkulační rychlosti v downcomeru Uld<0,15 

m/s (rychlost kapaliny v downcomeru pro první cirkulační režim bublin). Tyto drobné 

bublinky při vzdálenosti T=1 jsou zobrazeny na Obr. 42. Tyto milimetrové bubliny byly 

v downcomeru přítomny i při vyšší cirkulační rychlosti Uld, kdy jsou do downcomeru 

stahovány bubliny velikosti 3-8 mm. Milimetrové bubliny vyplňují prostor mezi většími 

bublinami, což vedlo k 1,5 krát vyšší zádrži plynu εd (viz Obr. 44). 

 

Obr. 41 Závislost veličiny alfa na průtoku plynu pro různé vzdálenosti sací trubice od hladiny 
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Obr. 42 Fotografie distribuce velikosti bublin v downcomeru při vzdálenosti T=1 

Zvýšení zádrže plynu v downcomeru při vzdálenosti T=1 vedlo ke snížení hnací síly 

a tím snížení cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru Uld (viz Obr. 43). Z toho 

důvodu byl přechod z cirkulačního režimu II na cirkulační režim III až při průtoku 

plynu Qg=0,9 dm
3
/s (viz Obr. 41), zatímco u ostatních vzdáleností byl přechod  

na cirkulační režim III už při nižším průtoku plynu Qg=0,73 dm
3
/s. 

 

Obr. 43 Závislost rychlosti kapaliny v downcomeru průtoku plynu pro různé vzdálenosti sací trubice od 

hladiny 

Vliv vzdálenosti T na zádrž plynu v downcomeru εd byl velký (viz Obr. 44). Zádrž 

plynu v downcomeru εd při vzdálenosti T=1 byl o jednu třetinu vyšší než při vzdálenosti 

T=0,07. Vysvětlení tohoto jevu je popsáno výše a souvisí s distribucí velikosti bublin  

v downcomeru při vzdálenost T=1. 
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Obr. 44 Závislost zádrže plynu v downcomeru na průtoku plynu pro různé vzdálenosti sací trubice od hladiny 

Pro přesnější hodnocení závislosti cirkulačních režimů bublin na geometrických 

parametrech by bylo zapotřebí volit menší krok v rozsahu průtoků plynu Qg, což by 

ovšem vyžadovalo citlivější plovákový průtokoměr. 

6.4 Suspendace částic 

6.4.1 Experiment s třífázovým tokem 

Experimenty s třífázovým tokem byly provedeny na geometrii s poměrem ddf /dc=0,35. 

Tato geometrie byla vybrána na základě výsledků měření dvoufázové hydrodynamiky 

v kapitole 6.1. Jako pevná fáze byla použita balotina (skleněné kuličky), jejich 

parametry jsou uvedeny v Tab. 7. Měření experimentálních veličin bylo provedeno 

třemi způsoby: 

a) Při měření byl postupně zvyšován průtok plynu Qg. V průběhu tohoto zvyšování 

byly zapsány hodnoty rozdílu výšek v manometru s obrácenou U-trubicí pro 

hustotu disperze v riseru ρDr a v downcomeru ρDd, cirkulační rychlost kapaliny 

v riseru Ulr, koeficient ztrát u dna KB a u hladiny KT a byl vizuálně pozorován 

začátek suspendace částic v reaktoru. 

b) Při měření byl nejprve zvýšen průtok plynu Qg na úroveň, kdy byly suspendovány 

téměř všechny částice pevné látky ze dna do objemu kapaliny a poté byl průtok 

plynu postupně snižován. V průběhu tohoto snižování byly zapsány hodnoty 

rozdílu výšek v manometru s obrácenou U-trubicí pro hustotu disperze v riseru ρDr 
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a v downcomeru ρDd, cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr, koeficient ztrát  

u dna KB a u hladiny KT a byl vizuálně pozorován konec suspendace částic 

v reaktoru. 

c) Při měření byl nejprve zvýšen průtok plynu Qg na úroveň, kdy byly suspendovány 

téměř všechny částice pevné látky ze dna do objemu kapaliny a poté byl průtok 

plynu snížen na požadovanou hodnotu. Tímto třetím způsobem byla pomocí 

digitální kamery stanovena zádrž částic pevné látky εs v riseru a v downcomeru 

a zádrž plynu εg v riseru a v downcomeru. Postup stanovení zádrže částic pevné 

látky εs, byl rozepsán výše v kapitole 5.2.6.1. 

Následující grafické závislosti a popis chování některých veličin třífázového toku jsou 

měřeny při geometrii s poměrem ddf /dc=0,35, B=1, T=0,53, s obsahem částic pevné 

látky 10 hmotnostních procent o velikosti částic 0,3-0,4 mm. V následujícím textu jsou 

shrnuty poznatky ohledně chování třífázového toku a charakterizace suspendace částic 

pomocí měřených a počítaných veličin. Jednotlivé naměřené body ve všech grafických 

závislostech v této kapitole byly spojeny tečkovanou čárou a to pouze z důvodu lepší 

orientace mezi daty neměřenými při zvyšování nebo snižování průtoku plynu. 

Základními vypočtenými veličinami z prvních dvou způsobů jsou hustota disperze 

v riseru ρDr a v downcomeru ρDd a cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr. Na těchto 

veličinách je dobře viditelná hystereze, popsaná v kapitole 3.2.3.1 na Obr. 8.  

Z hystereze na Obr. 45 byly odhadnuty hodnoty kritického průtoku plynu pro 

suspendaci částic. Při zvyšování průtoku plynu došlo k suspendaci částic při průtoku 

Qg=0,28 dm
3
/s, zatímco při snižování průtoku plynu byl posledním průtokem, kdy 

částice byly ještě suspendovány, průtok plynu Qg=0,17 dm
3
/s. Současně se suspendací 

částic v reaktoru probíhá režim cirkulačního lože (Obr. 6c). Tyto průtoky můžeme 

označit jako kritické průtoky pro suspendaci částic Qc s označením Qc1 pro zvyšování 

průtoku a Qc2 pro snižování průtoku plynu. 
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Obr. 45 Závislost změny hustoty disperze v downcomeru na průtoku plynu 

Kromě počátku a konce suspendace částic v reaktoru, lze z hodnot hustoty disperze 

v riseru ρDr určit typ režimu třífázového toku, popsaných v kapitole 3.1.4. Na Obr. 46 je 

vidět, že při průtoku plynu Qg=0,11 dm
3
/s se hodnota hustoty disperze ρDr pohybuje 

okolo hodnoty 950 kg/m
3
, což je hodnota nižší, než je hustota vody. Z toho se dá 

usuzovat, že částice leží na dně a sací trubicí prochází pouze bubliny vzduchu 

a třífázový tok je v režimu pevného lože (viz Obr. 6a).  

 

Obr. 46 Závislost změny hustoty disperze v riseru na průtoku plynu 
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Při průtoku plynu Qg=0,17 dm
3
/s u experimentu s klesajícím průtokem se již hodnota 

hustoty disperze ρDr pohybuje okolo hodnoty 1000 kg/m
3
, což je přibližně hodnota 

hustoty vody. Protože procházející plyn snižuje hustotu disperze, je z této hodnoty 

zřejmé, že jsou v riseru i částice pevné látky, které jsou udržovány ve fluidní disperzní 

vrstvě, což odpovídá třífázovému toku v režimu pevného lože (viz Obr. 6b). Z Obr. 46 

je parné, že po dosažení režimu cirkulačního lože (Obr. 6c) začíná hustota disperze ρDr 

klesat, neboť podstatná část pevných částic je již suspendována a v riseru s narůstajícím 

průtokem plynu narůstá zádrž plynu. 

Hodnoty zádrže plynu εg a zádrže částic pevné látky εs, byly vyhodnocovány podle 

postupu popsaného v kapitole 5.2.6.1. Hodnoty zádrží plynu εg a částic εs, byly měřeny 

jen při snižování průtoku plynu a pouze při režimu cirkulačního lože (Obr. 6c). Jejich 

výsledné hodnoty jsou zobrazeny na Obr. 47. 

 

Obr. 47 Závislost zádrže plynu a zádrže částic pevné látky na průtoku plynu 

Na Obr. 47 můžeme vidět téměř nulovou zádrž plynu v downcomeru εgd pro všechny 

průtoky plynu Qg. Hodnoty zádrží plynu, které se pohybují v řádech 10
-3

 (i se záporným 

znaménkem) považuji za experimentální chybu, která vznikla během vyhodnocování 

zádrže částic pevné látky εs a následných přepočtů na zádrž plynu εd. Z hodnot zádrže 

částic pevné látky v disperzi a ze znalosti původní zádrže částic v reaktoru, pak byly 

vypočteny procentuální množství suspendovaných částic εsuspend při daném průtoku 

plynu. 
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Naměřené hodnoty cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr opět vykazují hysterezní 

chování, jak je vidět na Obr. 48. Na začátku v teoretické části bylo řečeno,  

že k cirkulaci kapaliny může docházet již při režimu fluidního lože (Obr. 6b) při 

uvolnění spodního okraje sací trubice (Obr. 7c). Z našich experimentálních dat je 

patrné, že uvolnění spodního okraje nastává současně s režimem cirkulačního lože (Obr. 

6c). 

 

Obr. 48 Závislost cirkulační rychlost kapaliny v riseru na průtoku plynu 

Tímto způsobem byly určeny hodnoty kritických průtoků plynu Qc1 a Qc2 pro další 

geometrické parametry či jiné parametry částic. Výsledky těchto měření jsou shrnuty 

v následující kapitole. 

6.4.2 Vliv geometrických parametrů a parametrů částic na suspendaci 

částic 

V předchozí kapitole byly definovány kritické průtoky pro začátek suspendace částic při 

zvyšovaném průtoku plynu Qc1 a při snižovaném průtoku Qc2. Na geometrii s poměrem 

ddf /dc=0,35 byl zkoumán vliv geometrických parametrů a parametrů částic na hodnoty 

kritického průtoku plynu Qc1, Qc2. 

6.4.2.1 Vliv vzdálenosti T 

Byly použity vzdálenosti T=0,53 a T=0, obě při stejné vzdálenosti B=1. Jako částice 

pevné látky byly použity skleněné kuličky – frakce 1 (viz Tab. 7) o navážce ws=10 hm. 

%. 
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Obr. 49 Vlivu vzdálenosti T na kritický průtok plynu pro suspendaci částic 

Z výsledků na Obr. 49 vyplývá, že při vzdálenosti T=0 dochází ke zmenšení rozdílu 

mezi kritickými průtoky plynu při zvyšování a snižování průtoku plynu Qg, oproti 

vzdálenosti T=0,53. Zároveň ale dochází při vzdálenosti T=0 k mírnému zvýšení 

kritického průtoku pro suspendaci částic Qc2 a mírnému snížení kritického průtoku pro 

suspendaci částic Qc1. Toto zvýšení i snížení kritického průtoku Qc je pouze o krokový 

průtok 0,05 dm
3
/s, nejde tedy bez snížení kroku mezi měřenými průtoky a tím zvýšením 

počtu naměřených dat tento vývoj hodnotit. 

6.4.2.2 Vliv vzdálenosti B 

Byly použity vzdálenosti B=0,4 a B=1, obě při stejné vzdálenosti T=0. Jako částice 

pevné látky byly použity skleněné kuličky – frakce 2 (viz Tab. 7) o navážce ws=10 hm. 

%. Z výsledků na Obr. 50 vyplývá, že při vzdálenosti B=1 byl kritický průtok pro 

suspendaci částic nižší, než při vzdálenosti B=0,4. Na Obr. 50 je dobře viditelný rozdíl 

mezi kritickým průtokem pro suspendaci částic při zvyšování a při snižování průtoku. 

Při vzdálenosti B=0,4 byl kritický průtok Qc2 při snižování průtoku byl 2,5 krát nižší než 

kritické průtok Qc1 při zvyšování průtoku plynu. 
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Obr. 50 Vlivu vzdálenosti B na kritický průtok plynu pro suspendaci částic 

6.4.2.3 Vliv velikosti částic 

Byly použity skleněné kuličky – frakce 1 a frakce 2 (viz Tab. 7) o navážce ws=10 hm. % 

při vzdálenosti B=1 a T=0. Hodnoty kritických průtoků Qc1 pro začátek suspendace 

částic a Qc2 pro nejnižší průtok, při kterém jsou částice ještě suspendovány, byly pro 

obě frakce stejné. Můžeme tedy konstatovat, že vliv průměru částic s distribucí velikosti 

0,3-0,4 mm a 0,4-0,6 mm nebyl pozorován. Tento závěr nesouhlasí s výsledky 

publikovaných měření. Roy et al. (1998) napsali, že kritická rychlost plynu pro 

suspendaci částic (ekvivalent našeho kritického průtoku Qc) vzrůstá s rostoucím 

průměrem částic dp. Důvod toho nesouladu může souviset s rozdílem průměrů 

použitých frakcí, kde Roy (1998) použil frakce s menším průměrem částic (0,1 a 0,2 

mm), ale také rozsah průtoků který se u něj pohyboval po kroku 0,01 dm
3
/s, zatímco 

v našem případě byl krok 0,05 dm
3
/s. 

6.4.2.4 Vliv koncentrace částic 

Byly použity dvě koncentrace (10 a 20 hm. %) skleněných kuliček – frakce 1 (viz Tab. 

7) při vzdálenosti B=1 a T=0. Na Obr. 51 je dobře viditelný vzrůstající kritický průtok 

plynu Qc při rostoucí koncentraci částic pevné látky. Kritický průtok Qc1 pro 

koncentraci 20 hm. % byl při zvyšování průtoku 2,6 krát vyšší, než při snižování 

průtoku. Kritický průtok Qc1 pro koncentraci 20 hm. % byl 2 krát vyšší, než kritický 

průtok Qc1 při koncentraci 10 hm. %. Podobný vzrůstající trend pozorovali Roy et al. 

(1998) i Mehrotra a Shekhar (2001). 
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Obr. 51 Vliv koncentrace částic na kritický průtok plynu pro suspendaci částic 

6.4.2.5 Zádrž suspendovaných částic 

Při znalosti hmotnostního zlomku částic pevné látky ws v kapalině v reaktoru byla 

pomocí naměřených a vypočtených dat zádrží částic pevné látky εs při daném průtoku 

plynu Qg stanovena zádrž (množství) suspendovaných částic v objemu reaktoru εsuspend. 

V Tab. 11 jsou vypsány zádrže suspendovaných částic εsuspend při kritickém průtoku Qc2 

pro jednotlivé geometrické parametry a parametry částic pevné látky. 

Tab. 11 Zádrž suspendovaných částic v závislosti na geometrických parametrech a parametrech částic 

parametry 
Qc2 

[dm
3
/s] 

εsuspend 

[%] 

B=1, T=0,53, frakce 1, ws=10 hm. % 0,22 48 

B=1, T=0, frakce 1, ws=10 hm. % 0,17 46 

B=1, T=0, frakce 1, ws=20 hm. % 0,28 69 

B=1, T=0, frakce 2, ws=10 hm. % 0,17 48 

B=0,4, T=0, frakce 2, ws=10 hm. % 0,22 77 

 

Z Tab. 11 lze vyčíst, že zádrž suspendovaných částic εsuspend se při kritickém průtoku 

Qc2 a koncentraci 10 hm. % částic pohybuje až na výjimky okolo 50 %. Tou výjimkou 

je geometrie s parametry B=0,4, T=0, frakce 2, ws=10 hm. %. U této geometrie je 

vzdálenost sací trubice od dna jen B=0,4, čímž dochází k zúžení prostoru u dna pro 

proudění disperze. V tomto místě, pak dochází ke zvýšení rychlosti proudění a částice, 

které leží na dně, jsou odplaveny k rozdělovači plynu, kde jsou strhnuty stoupajícím 

proudem třífázového toku. K podobnému nárůstu zádrže suspendovaných částic došlo  

i u geometrie s parametry B=1, T=0, frakce 1, ws=20 hm. %. Dá se předpokládat,  
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že s narůstajícím množstvím částic pevné fáze v reaktoru bude množství 

suspendovaných částic εsuspend stoupat. 

6.5 Případová studie 

V rámci diplomové práce s názvem „Studium transportních procesů v systému kapalina-

plyn“ (Klusák, 2012), byla studována koalescence bublin v různých typech elektrolytů. 

Zahradník et al. (1999) publikoval, že s narůstající koncentrací elektrolytů dochází 

k potlačování koalescence bublin u dvoufázových systému kapalina-plyn. 

Z experimentů se srážením dvojice bublin v roztocích elektrolytu bylo zjištěno,  

že u každého elektrolytu existuje mezní koncentrace, při které již ke koalescenci bublin 

nedochází. Pro studium vlivu potlačení koalescence na chování probublávaného 

reaktoru byly vybrány vždy dvě koncentrace elektrolytu, které zastupují koaleskující 

systém a systém s potlačenou koalescencí. Výsledky měření pak byly srovnány  

se systémem voda-vzduch, neboť tento systém je znám jako koaleskující. Při 

experimentech na probublávaném reaktoru s přirozenou cirkulací byly sledovány 

veličiny jako zádrž plynu v riseru εr a v downcomeru εd a cirkulační rychlost kapaliny 

v riseru Ulr. Experiment probíhal na geometrii s poměrem ddf /dc=0,48, B=0,91, T=0,53 

a rozdělovačem plynu s 19 otvory o průměru 2 mm. 

Z výsledků měření vyplývá, že přítomnost elektrolytu způsobuje nárůst zádrže plynu 

v riseru εr (viz Obr. 52). 

 

Obr. 52 Závislost zádrže plynu v riseru na průtoku plynu pro různé koncentrace solí ve vodě 
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Ačkoliv byly koncentrace roztoků v reaktoru voleny tak, aby byl zastoupen jak 

koaleskující systém, tak i systém s potlačenou koalescencí, ve výsledku např. u roztoku 

NaCl není viditelná výrazná změna zádrže plynu v riseru εr. U roztoku Na3PO4 došlo 

k výraznému nárůstu zádrže plynu oproti vodě, ačkoliv byly oba systémy vyhodnoceny 

jako koaleskující. Výsledky porovnání zádrží plynu v downcomeru εd již vykazují větší 

rozdíly mezi koaleskujícími systémy a systémy s potlačenou koalescencí (viz Obr. 53). 

Místy je zádrž plynu v downcomeru εd některých roztoků elektrolytů i 2x vyšší než  

u vody. 

 

Obr. 53 Závislost zádrže plynu v downcomeru na průtoku plynu pro různé koncentrace solí ve vodě 

I když je z výsledků měření zádrže plynu v riseru εr a v downcomeru εd zřejmý vliv 

přítomnosti elektrolytu, vliv přítomnosti elektrolytu na cirkulační rychlost kapaliny 

v reaktoru nebyl prokázán. 

Pozn. fyzikálně-chemické vlastnosti elektrolytů i popis měření koalescence dvojic 

bublin jsou napsány v diplomové práci (Klusák, 2012). 
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 Závěr 7

Předmětem disertační práce bylo studium vícefázového toku uvnitř probublávaného 

reaktoru se sací trubicí. Zvolenou metodou byla jednak experimentální studie na modelu 

poloprovozního rozměru a jednak numerická simulace procesu metodami CFD. 

Dle publikovaných předloh, byla navržena experimentální aparatura. Na sestavení této 

aparatury byly použity skleněné díly a nosné konstrukce firmy Sklárny Kavalier, a.s. 

K aparatuře byl připojen rozvod vzduchu společně s plovákovými průtokoměry 

a kompresorem. Takto sestavená aparatura byla doplněna o rozdělovač plynu 

a plexisklovou sací trubici společně s jejím držákem, který současně slouží jako zařízení 

pro odečítání vzdálenosti sací trubice od dna. Stěny sací trubice a reaktoru opatřeny 

odběrnými místy pro měření tlaku. Sací trubice byla doplněna o Pitotovu trubici vlastní 

konstrukce. Byly zhotoveny manometry s obrácenou U-trubicí, které byly propojeny 

s odběrnými místy pro měření tlaku, pro výpočet zádrže plynu, hustoty disperze, 

koeficientu ztrát a cirkulační rychlosti kapaliny. Jako kapalina se používala voda 

z vodovodního řádu a jako plyn byl použit vzduch z kompresoru. 

Jako první byl zjišťován vliv geometrických parametrů sací trubice (poměr ddf /dc) a její 

polohy v reaktoru na chování hydrodynamiky dvoufázového toku kapalina-plyn (voda-

vzduch). Bylo zjištěno, že zásadní vliv na dvoufázovou hydrodynamiku má poměr 

ddf /dc. Jednotlivé poměry ddf /dc jsou pak ovlivňovány polohou sací trubice v reaktoru, 

vyjádřené bezrozměrnými vzdálenostmi B a T. Tyto hlavní geometrické parametry se 

nejvíce projevily v hodnotě celkového koeficientu ztrát K. Pro loužení metalurgických 

odpadů, rud a jiných pevných materiálů v kyselinách, je potřeba vysoká cirkulační 

rychlost kapaliny v riseru Ulr (pro vyzdvižení pevných částic od dna) a zároveň je 

potřeba co nejnižší zádrž plynu v downcomeru εd. Z měření dvoufázového toku byla 

vybrána geometrie s poměrem ddf /dc=0,35, se vzdálenostmi B≈1 a T=0 (popřípadě 

T=0,53). Při použití menšího poměru ddf /dc, by mohly nastávat potíže s nedostatečnou 

cirkulací kapaliny, které souvisejí se snižováním schopnosti transportu kapaliny Ql při 

zvyšujícím průtoku plynu Qg (zvyšující zádrží plynu v riseru), viz Wichterle a Obalová 

(1999). Právě u geometrie s poměrem ddf /dc=0,35 bylo provedeno dodatečné měření až 

do průtoku plynu Qg=1,73 dm
3
/s. Poté byly poděleny hodnoty průtoku kapaliny Ql 

hodnotami průtoku plynu Qg. Z porovnání první a poslední hodnoty je patrné,  

že množství transportované kapaliny s rostoucím průtokem klesá, a to 
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z dvanáctinásobku při Qg=0,11 dm
3
/s až na dvounásobek při Qg=1,73 dm

3
/s. Tento 

pokles souvisí s narůstající zádrží plynu v riseru εr., ale také s narůstající zádrží plynu 

v downcomeru εd. 

Ve výsledku méně náročnou metodou vyhodnocení možných variant geometrických 

parametrů je numerická simulace. Předpoklady pro volbu simulačního modelu byly jeho 

jednoduchost, možnost tvorby parametrických studií, krátký výpočetní čas a možnost 

řešení na standardním kancelářském PC. Z komerčních softwarů byl vybrán program 

COMSOL Multiphysics 3.5a. Předností toho softwaru před častěji užívaným 

programem FLUENT je možnost propojení s prostředím programu Matlab. Pro ověření 

platnosti matematického (numerického) modelu dvoufázového toku byly vybrány tři 

geometrie s poměry ddf /dc=0,35, 0,48, 0,61 se vzdálenostmi B≈1 a T=0,53. Základními 

proměnnými parametry modelu byla velikost bublin db a k ní odpovídající odporový 

součinitel cD, které byly definovány pro jednotlivé průtoky plynu Qg. Mezi 

experimentálními daty a výsledky numerické CFD simulace byla nalezena velmi dobrá 

shoda (± 10 %) pro cirkulační rychlost kapaliny a dobrá shoda (± 20 %) pro zádrž 

plynu. Rozdíl u zádrže plynu v riseru εr byl způsoben předpokladem modelu ohledně 

homogenního bublinového toku, který v laboratorním reaktoru se sací trubicí naší 

velikosti nemůže být dosažen. Výrazný rozdíl mezi naměřenými daty a výsledky CFD 

simulace byl u zádrže plynu v downcomeru εd, hlavně u geometrie s poměrem 

ddf /dc=0,61, kde již při nízkém průtoku plynu Qg dochází k recirkulaci bublin, tedy 

k jevu, který není možné komerčními softwary modelovat. Tyto odchylky od reálného 

chování souvisí s otázkou přiměřeného zjednodušení numerického modelu, na druhou 

stranu nám toto zjednodušení dovoluje řešit komplexní problém pomocí standardního 

kancelářského počítače v relativně krátkém čase. Souhrnně lze konstatovat, že použitý 

model je vhodný pro CFD simulaci zařízení s vysokou cirkulační rychlostí kapaliny 

a nízkou zádrží plynu v downcomeru. Model tedy vyhovuje našim požadavků pro 

hledání vhodné geometrie pro loužení rud metalurgického odpadu. 

Při vyhodnocování schopnosti dané geometrie sací trubice (vyjádřené poměrem ddf /dc) 

transportovat kapalinu Ql bylo zjištěno, že průtok kapaliny Ql byl ovlivněn recirkulací 

bublin (cirkulační režim III). Z experimentů bylo zjištěno, že typ cirkulačního režimu 

bublin závisí na cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru Uld. První cirkulační režim 

(viz Obr. 5a) nastává při cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru Uld<0,15 m/s. 

Druhý cirkulační režim bublin (viz Obr. 5b) nastává mezi hodnotami cirkulační 
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rychlostmi kapaliny v downcomeru Uld=0,15-0,28 m/s. Třetí cirkulační režim bublin 

(viz Obr. 5c) tedy recirkulace bublin z downcomeru zpět do riseru, nastává při 

cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru Uld>0,28 m/s. Pro klasické loužení 

metalurgických odpadů je důležité, aby v downcomeru nebyly přítomny bubliny, což 

znamená udržovat cirkulační rychlost kapaliny v downcomeru Uld pod hodnotou 0,15 

m/s, tedy v prvním cirkulační režim bublin. Poslední dobou narůstá používání 

probublávaných reaktorů i pro účely biologického loužení metalurgických odpadů. Při 

biologickém loužení musí být plyn dobře distribuován po celém objemu reaktoru, 

protože zde neplní pouze funkci nositele hybnosti pro suspendaci částic do kapaliny,  

ale je zde také jako nositel živin pro mikroorganismy. Při biologickém loužení 

metalurgických odpadů je z pohledu přísunu živin pro mikroorganismy důležitá 

přítomnost bubliny v downcomeru. Na druhou stranu při druhém cirkulačním režimu 

bublin zůstávají bubliny v downcomeru a může u nich dojít k vyčerpání kyslíku. Proto 

je důležité, aby v downcomeru docházelo k obměně bublin a tím i stálému přísunu živin 

pro mikroorganismy. Můžu tedy říci, že v případě návrhu reaktoru pro bio-loužení je 

vhodný až třetí cirkulační režim bublin, kdy bubliny jsou strhávány do downcomeru, 

procházejí jím až ke dnu a tam poté vstupují zpět do riseru. Tato recirkulace bublin se 

doporučuje i pro probublávané fermentory s vnitřní cirkulační smyčkou.  

Z měření dvoufázového toku byla pro studium třífázového toku navržena geometrie 

s poměrem ddf /dc=0,35 a se vzdálenostmi B=1 a T=0. Jako třetí fáze byly použity 

částice balotiny (skleněné mikrokuličky) s různou distribucí velikosti částic, které byly 

na sítovačce rozděleny na dvě frakce (viz Tab. 7). U experimentů s třífázovým tokem, 

bylo při měření tlakových diferencí na manometrech s obrácenou U-trubicí zjištěno 

hysterezní chování při rostoucím a poté klesajícím průtoku plynu Qg. Z toho 

hysterezního chování byly stanoveny kritické průtoky plynu pro suspendaci částic při 

zvyšujícím průtoku plynu označovaný jako Qc1 a při snižujícím průtoku plynu 

označovaný jako Qc2. Při experimentech s třífázovým tokem bylo zjištěno, že kritický 

průtok plynu Qc2 pro suspendaci částic je vždy nižší, než Qc1. Je to dáno tím, že na 

vyzdvižení částic od dna je třeba vždy dodat více kinetické energie (vyšší průtok plynu), 

než pro udržování suspendace částic v reaktoru. Rozdíly mezi hodnotami kritických 

průtoků plynu Qc1 a Qc2 pro suspendaci částic jsou při experimentech ovlivněny nejen 

polohou sací trubice v reaktoru, ale také parametry částic. Pro stanovení zádrže plynu εg 

a zádrže částic pevné látky εs v riseru a v downcomeru byla využita metoda, kterou 
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publikoval Wenge et al. (1995). Vzhledem k malým rozměrům laboratorního reaktoru 

a tedy i rychlé sedimentaci částic, byla pro měření změny tlakové diference 

v manometru s obrácenou U-trubicí mezi třífázovým tokem (g-l-s) a dvoufázovým 

tokem (l-s) použita digitální videokamera. Stanovení zádrží touto metodou bylo velice 

jednoduché, i když samotné zpracování záznamu vyžaduje mnoho času. Při znalosti 

původního množství částic pevné látky ws v kapalině v reaktoru byla pomocí 

naměřených a vypočtených dat zádrží částic pevné látky v třífázovém toku εs při daném 

průtoku plynu Qg stanoveno množství suspendovaných částic v objemu reaktoru, 

označovaného jako εsuspend. Z proměření několika typů poloh sací trubice v reaktoru 

můžu konstatovat, že při koncentraci částic 10 hm. % v reaktoru došlo při kritickém 

průtoku Qc2 k suspendaci okolo 50 % částic. Při nárůstu koncentrace částic na 20 hm. % 

pak došlo při kritickém průtoku plynu Qc2 k navýšení suspendovaných částic na 70 %. 

Návrh třífázového reaktoru pro loužení rud metalurgických odpadů se neobejde bez 

důkladnějšího zkoumání a testování různých parametrů a vestaveb probublávaného 

reaktoru jako úhel sklonu kónického dna (Shekhar a Evans, 1989) nebo nadlehčováním 

částic ležících na dně probubláváním (Mehrotra a Shekhar, 2001). Zařízení typu 

Pachuca využívají geometrie sací trubice i s poměrem ddf /dc=0,1-0,2. Tento poměr  

se dobře realizuje na průmyslových zařízeních s průměrem 4-10 m. Aby nedošlo 

k zahlcení sací trubice plynem, a tím ke snížení cirkulační rychlosti kapaliny, může být 

vnitřní průměr sací trubice v laboratorním reaktoru jen o něco málo menší než 0,05 m.  

Výzkum, který by mohl navazovat na tuto práci, by se měl ubírat směrem ke studiu jevu 

suspendace částic. Pro toto studium bude vhodné navrhnout a zkonstruovat nový 

probublávaný reaktor s průměrem alespoň 0,5m, který by umožnil použití geometrií 

sacích trubic s poměrem ddf /dc=0,1-0,2. Dále bude vhodné použít i jiné částice než 

balotinu, neboť např. železité a zinečnaté kaly mají hustotu okolo 5000 kg/m
3
, což je asi 

2 krát více než u skleněné balotiny a tento rozdíl hustot výrazně ovlivní hodnoty 

kritických průtoků plynu Qc pro suspendaci částic. 

Vybudované experimentální zařízení zůstává v laboratořích chemického inženýrství a je 

využíváno při výuce studentů. 

Závěrem lze konstatovat, že vytýčené cíle disertační práce byly beze zbytku splněny. 
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 Seznam symbolů 8

a konstanta závislá na geometrii reaktoru - 

A plocha průřezu části reaktoru m
2
 

Ad plocha průřezu downcomeru m
2
 

Ag plocha průřezu riseru m
2
 

Ar plocha průřezu riseru m
2
 

B bezrozměrná vzdálenost sací trubice od dna - 

Ca koeficient setrvačnosti - 

cD odporový součinitel bubliny - 

Ck konstanta modelování turbulence vytvořená bublinou, Ck=0,01-1 - 

Cm koeficient vztlaku - 

Cw koeficient tření kg.m
-3

.s
-1

 

Cμ konstanta modelování turbulence, Cμ=0,09 - 

Cφ konstanta modelování turbulence vytvořená bublinou, Cφ=1-1,9 - 

Cφ1 konstanta modelování turbulence, Cφ1=1,44 - 

Cφ2 konstanta modelování turbulence, Cφ2=1,92 - 

D průměr reaktoru m 

db ekvivalentní průměr bubliny m 

dc průměr laboratorního reaktoru m 

dc-df vzdálenost mezi stěnou reaktoru a vnější stěnou sací trubice m 

ddf vnitřní průměr sací trubice m 

ddf_ex vnější průměr sací trubice m 

dgd průměr otvoru v rozdělovači plynu m 

dh rozdíl výšek v obrácené U-trubici m 

dh1 rozdíl výšek v obrácené U-trubici u třífázového toku (g-l-s) m 

dh2 rozdíl výšek v obrácené U-trubici u dvoufázového toku (l-s) m 

dhb rozdíl výšek v obrácené U-trubici pro koeficient ztrát u dna m 

dhd rozdíl výšek v obrácené U-trubici pro downcomeru m 

dhd12 součet rozdílu výšek dh1 a dh2 pro downcomeru m 

dhm rozdíl výšek v U-trubici m 

dhr rozdíl výšek v obrácené U-trubici pro riser m 

dhr12 součet rozdílu výšek dh1 a dh2 pro riser m 

dht rozdíl výšek v obrácené U-trubici pro koeficient ztrát u hladiny m 

dp průměr částic mm 

Dr průměr riseru m 

dz vzdálenost mezi tlakovými odběrnými místy v reaktoru m 

dzd vzdálenost tlakových odběrných míst v downcomeru m 

dzr vzdálenost tlakových odběrných míst v riseru m 

Eö Eötvosovo číslo - 
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F mezifázová síla N.m
-3

 

Fa setrvačná síla N 

FD síla odporu prostředí N 

Fm vztlaková síla N 

Fr Freudeho číslo - 

Fs třecí síla N 

g gravitační zrychlení, g=9,81 m.s
-2

 

Ga Galileovo číslo - 

h výška sloupce kapaliny v reakotru m 

hB vzdálenost sací trubice od dna m 

hc výška laboratorního reaktoru m 

Hd výška disperzní vrstvy v reaktoru m 

hdf délka sací trubice m 

hT vzdálenost sací trubice od hladiny m 

K celkový koeficient ztrát - 

k kinetická energie m
2
.s

-2
 

KB koeficient ztrát u dna - 

KT koeficient ztrát u hladiny - 

M Molekulová hmotnost plynu, Mair=0,029 kg.mol
-1 

Ma Machovo číslo - 

Mo Mortonovo číslo - 

Nρ hmotnostní průtok plynu kg.m
-2

.s
-1 

p hydrostatický tlak Pa 

Qc kritický průtok plynu při začátek suspendace částic dm
3
.s

-1
 

Qg průtok plynu dm
3
.s

-1 

Qg vstupní objemový průtok plynu m
3
.s

-1
 

Ql průtok kapaliny dm
3
.s

-1 

R molární plynová konstanta, R=8,314 J.mol
-1

.K
-1 

Re Reynoldsovo číslo - 

Sk člen přídavné energie kg.m
-3

.s
-1 

T bezrozměrná vzdálenost sací trubice od hladiny - 

T teplota kapaliny, T=293 K 

t teplota tekutiny °C 

tc cirkulační čas stopovací látky s 

ub rychlost vyplouvání bubliny m.s
-1 

Uc kritická minimální rychlost plynu pro suspendaci částic m.s
-1

 

udrift driftová rychlost m.s
-1

 

ug rychlost plynu m.s
-1

 

Ug mimovrstvá rychlost plynu m.s
-1

 

Ugr mimovrstvová rychlost plynu v riseru m.s
-1
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Ul cirkulační rychlost kapaliny m.s
-1

 

ul rychlost kapaliny m.s
-1

 

Uld cirkulační rychlost kapaliny v downcomeru m.s
-1

 

Ulr cirkulační rychlost kapaliny v riseru m.s
-1

 

uslip skluzová rychlost m.s
-1

 

VD objem disperzní vrstvy v reaktoru m
3
 

Vg objem plynu v reaktoru m
3
 

Vl objem kapaliny v reaktoru m
3
 

ws hmotnostní koncentrace částic pevné látky v reaktoru % 

α konstanta závislá na geometrii reaktoru - 

β konstanta závislá na geometrii reaktoru - 

Δhr,d rozdíl výšek v manometru obrácené U-trubice v riseru a v downcomeru m 

Δp tlakový rozdíl Pa 

Δpb tlaková diference u dna mezi downcomerem a riserem Pa 

Δpt tlaková diference u hladiny mezi downcomerem a riserem Pa 

Δzr,d 
rozdíl výšek mezi tlakovými odběrnými místy pro manometr obrácené U-trubice 

v riseru a v downcomeru 
m 

ε celková zádrž plynu v reaktoru - 

εd zádrž plynu v downcomeru - 

εg zádrž plynu - 

εgd zádrž plynu v downcomeru ve třífázovém toku (g-l-s) - 

εgr zádrž plynu v riseru ve třífázovém toku (g-l-s) - 

εl zádrž kapaliny - 

εr zádrž plynu v riseru - 

εs zádrž částic pevné látky ve třífázovém toku (g-l-s) - 

εsd zádrž částic pevné látky v downcomeru ve třífázovém toku (g-l-s) - 

εsr zádrž částic pevné látky v riseru ve třífázovém toku (g-l-s) - 

εsuspend zádrž suspendovaných částic v reaktoru % 

η dynamická viskozita tekutiny mPa.s 

ηl dynamická viskozita kapaliny Pa.s 

ηT turbulentní viskozita Pa.s 

κ měrná vodivost tekutiny mS.cm
-1

 

μaq dynamická viskozita vodného roztoku  

μl dynamická viskozita kapaliny Pa.s 

μw dynamická viskozita vody Pa.s 

ξ odporový součinitel - 

ρ hustota tekutiny kg.m
-3

 

ρD hustota plyno-kapalinové disperze kg.m
-3

 

ρDd hustota disperze v downcomeru kg.m
-3

 

ρDr hustota disperze v riseru kg.m
-3
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ρG hustota plynu v reaktoru kg.m
-3

 

ρg hustota plynu kg.m
-3

 

ρ
-
g specifická hustota kg.m

-3
 

ρL hustota kapaliny v reaktoru kg.m
-3

 

ρl hustota kapaliny kg.m
-3

 

ρm hustota kapaliny v manometru kg.m
-3

 

σ povrchové napětí mN.m
-1

 

σk konstanta modelování turbulence, σk=1 - 

σl povrchové napětí N.m
-1 

σφ konstanta modelování turbulence, σφ=1,3 - 

φ disipační rychlost turbulentní energie m.s
-3 

ϕsd zádrž částic pevné látky v downcomeru ve dvoufázovém toku (l-s) - 

ϕsr zádrž částic pevné látky v riseru ve dvoufázovém toku (l-s) - 
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 Přílohy 11

11.1 Fotografie laboratorního reaktoru 
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11.2 Technický výkres laboratorního reaktoru 

 

  



108 

11.3 Technický nákres rozdělovače plynu 
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11.4 Nastavení výpočetní sítě 

Nastavení výpočetní sítě u geometrie s poměrem ddf /dc=0,35, B=0,93, T=0,53. 
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Nastavení výpočetní sítě u geometrie s poměrem ddf /dc=0,48, B=0,91, T=0,53. 
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Nastavení výpočetní sítě u geometrie s poměrem ddf /dc=0,61, B=0,96, T=0,53. 
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11.5  Zdrojové kódy pro práci v prostředí Matlab  

11.5.1 Nastavení CFD simulace 

Nastavení CFD simulace v prostředí Matlab pro geometrii s poměrem ddf /dc=0,48. 

B=0,91, T=0,53. 

% COMSOL Multiphysics Model M-file 

% Generated by COMSOL 3.5a (COMSOL 3.5.0.603, $Date: 2010/12/01 09:02:19 $) 

flclear fem 

  

% COMSOL version 

clear vrsn 

vrsn.name = 'COMSOL 3.5'; 

vrsn.ext = 'a'; 

vrsn.major = 0; 

vrsn.build = 603; 

vrsn.rcs = '$Name:  $'; 

vrsn.date = '$Date: 2010/12/01 09:02:19 $'; 

fem.version = vrsn; 

  

% Geometry 

% Import CAD data 

garr = geomimport('C:\...\ddfdc=0.48_B=0.91_T=0.53.mphbin', ... 

                  'repairtol','1.0E-5'); 

[g1,g2,g3,g4]=deal(garr{:}); 

  

% Geometry objects 

clear s 

s.objs={g1,g2,g3,g4}; 

s.name={'CO1','CO2','CO3','CO4'}; 

s.tags={'g1','g2','g3','g4'}; 

  

fem.draw=struct('s',s); 

fem.geom=geomcsg(fem); 

  

% Initialize mesh 

fem.mesh=meshinit(fem, ... 

                  'hmax',0.007, ... 

                  'hmaxedg',[7,0.001,8,0.001]); 

              

% Proměnné parametry 

% Gas mass flux (vstupní průtok plynu) 

flux = [0.105,0.162,0.210,0.267,0.314,0.371,0.419,0.476,0.533]; 

% Volume force (mezifázová síla) 

Fy = -9778.6; 

% Bubble diameter (průměr bubliny) [m] 

db = [0.0058,0.0068,0.0077,0.0084,0.0090,0.0096,0.0101,0.0106,0.0111];  

% Drag coefficient (odporový součinitel) [-] 

Cd = [2.3,2.46,2.58,2.67,2.75,2.81,2.87,2.91,2.96];  

% Number of parametric values (počet výpočetních cyklů) 

n = length(flux);  

 

% (Default values are not included) 

for i = 1:n 

    % Constants 

    FY = Fy; 

    FY = num2str(FY); 

    CD = Cd(i); 

    CD = num2str(CD); 

    DB = db(i); 

    DB = num2str(DB); 

  

    fem.const = {'rhol','998[kg/m^3]', ... 

      'etal','0.001[Pa*s]', ... 
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      'g','-9.81[m/s^2]', ... 

      'T','15[degC]', ... 

      'M','28e-3[kg/mol]', ... 

      'Cd',CD, ... 

      'db',DB, ... 

      'Fy',FY, ... 

      'Ck','0.1', ... 

      'Ce','1.9'}; 

  

   % Application mode 1   

    clear appl 

    appl.mode.class = 'BubblyFlow'; 

    appl.mode.type = 'axi'; 

    appl.module = 'CHEM'; 

    appl.gporder = {4,2}; 

    appl.cporder = {2,1}; 

    appl.sshape = 2; 

    appl.assignsuffix = '_chbf'; 

    clear prop 

    prop.turbmodel='k-epsilon_bub'; 

    appl.prop = prop; 

    clear pnt 

    pnt.p0 = {0,0,8811}; 

    pnt.pnton = {0,1,1}; 

    pnt.ind = [1,1,1,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2]; 

    appl.pnt = pnt; 

    clear bnd 

    bnd.symtype = {'sym','sym','ax','sym','sym'}; 

    bnd.type = {'walltype','int','sym','walltype','outlet'}; 

    bnd.gtype = {'N0','cont','ax','N','Nc'}; 

    bnd.Nrhogeff = {0,0,0,flux(i),0}; 

    bnd.ind = [3,4,3,2,3,2,5,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,1,1]; 

    appl.bnd = bnd; 

    clear equ 

    equ.F = {{0;'Fy'}}; 

    equ.diam = 'db'; 

    equ.M = 'M'; 

    equ.etal = 'etal'; 

    equ.T = 'T'; 

    equ.rhol = 'rhol'; 

    equ.gporder = {{1;1;2;1;1;1}}; 

    equ.idon = 1; 

    equ.dragtype = 'userdef'; 

    equ.cporder = {{1;1;2;1;1;1}}; 

    equ.g = {{0;'g'}}; 

    equ.delid = 0.05; 

    equ.Cdud = 'Cd'; 

    equ.sliptype = 'pressure'; 

    equ.ind = [1,]; 

    appl.equ = equ; 

    appl.var = {'Ck','Ck', ... 

        'Ce','Ce'}; 

    fem.appl{1} = appl; 

    fem.sdim = {'r','z'}; 

    fem.frame = {'ref'}; 

    fem.border = 1; 

    clear units; 

    units.basesystem = 'SI'; 

    fem.units = units; 

  

    % Descriptions 

    clear descr 

    descr.const= {'Ck','bubble induced turbulence', ... 

'db','bubble diameter', ... 

'T','temperature of water', ... 

'g','gravity acceleration', ... 

'rhol','density of water', ... 

'Cd','drag coefficient', ... 
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'M','molar weight', ... 

'Ce','bubble induced turbulence', ... 

'etal','viscosity of water', ... 

'Fy','volume force'}; 

 

    fem.descr = descr; 

  

    % ODE Settings 

    clear ode 

    clear units; 

    units.basesystem = 'SI'; 

    ode.units = units; 

    fem.ode=ode; 

  

    % Multiphysics 

    fem=multiphysics(fem); 

  

    % Extend mesh 

    fem.xmesh=meshextend(fem); 

  

    % Solve problem 

    fem.sol=femtime(fem, ... 

                    'solcomp',{'vl','ul','rhogeff','p','logd','logk'}, ... 

                    'outcomp',{'vl','ul','rhogeff','p','logd','logk'}, ... 

                    'blocksize','auto', ... 

                    'tlist',[colon(0,1,60)], ... 

                    'estrat',1, ... 

                    'tout','tlist', ... 

                    'nlsolver','manual', ... 

                    

'seggrps',{{'segcomp',{'vl','ul','rhogeff','p'},'ntolfact',1},... 

{'segcomp',{'logd','logk'},'ntolfact',1}}, ... 

                    'llimitdof',{}, ... 

                    'llimitval',[], ... 

                    'segorder',[1 2], ... 

                    'subinitstep',[1.0 1.0], ... 

                    'subntolfact',[1 1], ... 

                    'subdtech',{'const','const'}, ... 

                    'subrstep',[10.0 10.0], ... 

                    'subiter',[1 1], ... 

                    'subdamp',[1 1], ... 

                    'subjtech',{'minimal','minimal'}, ... 

                    'subminstep',[1.0E-2 1.0E-2], ... 

                    'maxsubiter',[10 10], ... 

                    'subterm',{'iter','iter'}, ... 

                    'segterm','tol', ... 

                    'maxsegiter',10); 

 

% Výpočet zádrže plynu a cirkulační rychlosti kapaliny 

V_r=0.0033; % Objem riseru [m^3] 

V_d=0.0101; % Objem downcomeru [m^3] 

    HOLDUP_r(i,:)=postint(fem,'2*pi*r*(phig_chbf)','dl',2,'solnum','end')/V_r; 

HOLDUP_d(i,:)=postint(fem,'2*pi*r*(phig_chbf)','dl',4,'solnum','end')/V_d; 

VELOCITY_r(i,:)=postint(fem,'2*pi*r*(Ul_chbf)','dl',2,'solnum','end')/V_r; 

VELOCITY_d(i,:)=postint(fem,'2*pi*r*(Ul_chbf)','dl',4,'solnum','end')/V_d; 

 

rho_d(i,1) = 1.2*HOLDUP_d(i,1)+998*(1-HOLDUP_d(i,1)); 

rho_r(i,1) = 1.2*HOLDUP_r(i,1)+998*(1-HOLDUP_r(i,1)); 

  

% vytýčení vektorů, ze kterých mají být načteny data pro výpočet koeficientu 

ztrát 

r1 = linspace(0,0.036,10); 

r2 = linspace(0.04,0.075,10); 

xy1 = length(r1); xy2 = length(r1); 

z1 = ones(1,xy1)*0.1; z2 = ones(1,xy2)*0.1; 

z3 = ones(1,xy1)*0.8; z4 = ones(1,xy2)*0.8; 

 

pressure_rb(i,:) = postinterp(fem,'p',[r1;z1],'solnum','end'); 
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pressure_db(i,:) = postinterp(fem,'p',[r2;z2],'solnum','end'); 

pressure_rt(i,:) = postinterp(fem,'p',[r1;z3],'solnum','end'); 

pressure_dt(i,:) = postinterp(fem,'p',[r2;z4],'solnum','end'); 

P_rb(i,1) = sum(pressure_rb(i,:))/xy1; 

P_db(i,1) = sum(pressure_db(i,:))/xy2; 

P_rt(i,1) = sum(pressure_rt(i,:))/xy1; 

P_dt(i,1) = sum(pressure_dt(i,:))/xy2; 

Kb(i,1) = abs(2*(P_rb(i,1)-P_db(i,1))/(VELOCITY_d(i,1)^2*rho_d(i,1))); 

Kt(i,1) = abs(2*(P_rt(i,1)-P_dt(i,1))/(VELOCITY_r(i,1)^2*rho_r(i,1))); 

 

number = num2str(flux(i)); 

disp(['solved for flux = ',number,' [kg/(m^2.s)]']);  

 

% vytvoření tabulky s vypočtenými daty 

result(i,:) = [flux(i) HOLDUP_r(i,1) HOLDUP_d(i,1) VELOCITY_r(i,1) 

VELOCITY_d(i,1) rho_r(i,1) rho_d(i,1) Kb(i,1) Kt(i,1)]; 

 

end 

 

save result_ddfdc=0.48_B=0.91_T=0.53.dat result -ascii; 

 

11.5.2 Zpracování naměřených dat z dvoufázového toku 

clear all; clc; close all; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

%                Zpracování dat z měření dvoufázového toku 

%                                                                   

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%% Základní parametry měření: 

rho_l=998; % Hustota vody v reaktoru [kg/m^3] 

rho_g=1.2; % Hustota plynu v reaktoru [Kg/m^3] 

g=9.81; % Gravitační zrychlení [m^2/s] 

 

d_column=0.15; % Průměr reaktoru [m] 

h_draft_tube=0.800; % Výška secí trubice [m] 

d_inner_draft_tube=0.072; % Vnitřní průměr sací trubice [m] 

d_outer_draft_tube=0.08; % Vnější průměr sací trubice [m] 

h_b=0.010; % Vzdálenost konce sací trubice od dna [m] 

B=h_b/(d_column-d_outer_draft_tube/2); % Bezrozměrná vzdálenost B [-] 

h_t=0.070; % Vzdálenost konce sací trubice od hladiny [m] 

T=1-h_t /d_column; % Bezrozměrná vzdálenost T [-] 

 

A_riser=pi*(d_inner_draft_tube^2)/4; % Plocha průřezu riseru [m^2] 

V_riser=h_draft_tube*A_riser; % Objem riseru [m^3] 

R=d_column/2; r=d_outer_draft_tube/2; % Průměr mezikruží [m] 

A_downcomer=pi*(R^2-r^2); % Plocha průřezu downcomeru [m^2] 

V_downcomer=h_draft_tube*A_downcomer; % Objem downcomeru [m^3] 

 

%% Měřené veličiny (veličiny měřeny v [mm]): 

% Objemový průtok plynu [m^3/s] 

Q=[400/60,600/60,800/60,1000/60,1200/60,1400/60,1600/60,1800/60,... 

    2000/60,24,34,44,54,64,74,84,94,104].*0.001/60;  

     

hl_zero=0.730; % Výška hladiny bez spodní příruby [m] 

Vl_zero=0.00269; % Objem kapaliny ve spodní přírubě [m^3] 

Vl=Vl_zero+((3.14*(0.15^2)*(hl_zero))/4); % Objem kapaliny v reaktoru [m^3] 

 

% Výška hladiny disperzní vrstvy nad spodní přírubou [m] 

hd1=[730,730,730,740,740,750,760,780,780,760,780,820,840,860,880,910,930,960]*

0.001; 

hd2=[740,750,760,770,780,790,800,810,820,790,820,860,880,900,930,940,970,1000]

*0.001; 

hd=(hd1+hd2)./2; 

Vd=0.00269+((3.14*(0.15^2)*(hd))./4); % Objem disperzní vrstvy [m^3] 
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h_dispersion=4.*Vd./pi. /d_column^2; % Výška disperzní vrstvy [m] 

 

% Rozdíl výšek (tlaková diference) v obrácené U-trubici pro riser [m] 

dh1_rise=[14,21,30,36,43,50,60,65,70,51,75,90,105,116,127,135,147,150].*0.001; 

dh2_rise=[15,24,33,38,45,48,58,61,68,53,72,90,101,115,122,135,142,155].*0.001; 

dh_rise=(dh1_rise+dh2_rise)./2; 

dz_rise=0.6; % Vzdálenost mezi odběrnými místy [m] 

 

% Rozdíl výšek (tlaková diference) v obrácené U-trubici pro downcomer [m] 

dh1_down=[0,0,0,0,0,2,4,6,10,2,14,32,44,60,71,82,88,90].*0.001; 

dh2_down=[0,0,0,0,0,3,4,6,9,2,11,29,40,60,69,75,83,86].*0.001; 

dh_down=(dh1_down+dh2_down)./2; 

dz_down=0.6; % Vzdálenost mezi odběrnými místy [m] 

 

% Rozdíl výšek (tlaková diference) v obrácené U-trubici pro Pitotovu trubici v 

riseru [m] 

h_pitot1=[6,10,12,14,17,20,20,23,25,19,27,29,33,39,44,46,52,58].*0.001; 

h_pitot2=[7,10,12,15,17,20,23,25,25,22,26,30,34,38,43,48,51,55].*0.001; 

h_pitot3=[7,9,11,13,16,19,21,22,23,18,26,29,32,38,43,47,51,57].*0.001; 

h_pitot4=[7,10,12,15,16,20,22,24,24,20,26,30,33,38,44,48,52,56].*0.001; 

h_pitot=(h_pitot1+h_pitot2+h_pitot3+h_pitot4)./4; 

 

% Rozdíl výšek v obrácené U-trubici pro koeficient ztrát u dna [m] 

hKb1=[21,29,39,47,53,60,65,70,75,60,77,83,86,85,85,90,92,102].*0.001; 

hKb2=[21,30,40,47,53,58,65,72,76,60,76,81,82,83,84,86,92,103].*0.001; 

hKb =(hKb1+hKb2)./2; 

 

% Rozdíl výšek v obrácené U-trubici pro koeficient ztrát u hladiny [m] 

hKt1=[5,7,9,10,11,14,15,16,17,13,19,22,24,29,30,32,35,37].*0.001; 

hKt2=[5,8,10,10,12,13,15,17,18,14,18,21,27,30,33,35,36,40].*0.001; 

hKt=(hKt1+hKt2)./2; 

 

%% Vypočtené veličiny z naměřených dat: 

% Zádrž plynu z expanze disperzní vrstvy [-] 

Eps_eye=(Vd-Vl)./Vd; 

 

% Zádrž plynu v riseru [-] 

Eps_rise=(rho_l/(rho_l-rho_g)).*(dh_rise. /dz_rise); 

 

% Zádrž plynu v downcomeru [-] 

Eps_down=(rho_l/(rho_l-rho_g)).*(dh_down. /dz_down); 

 

% Zprůměrovaná zádrž plynu přes plochy průřezu riseru a downcomeru [-] 

Eps=(Eps_rise*A_riser+Eps_down*A_downcomer)./(A_riser+A_downcomer); 

 

% Hustota disperze v riseru [kg/m^3] 

Rho_rise=(rho_l.*(dz_rise-dh_rise)). /dz_rise; 

 

% Hustota disperze v downcomeru [kg/m^3] 

Rho_down = (rho_l.*(dz_down-dh_down)). /dz_down; 

 

% Hnací síla [-] 

DF=Eps_rise-Eps_down; 

 

% Veličina alfa - podíl zádrží plynu [-] 

Alfa=Eps_down./Eps_rise; 

 

% Mimovrstvová rychlost plynu v riseru [m/s] 

Ugr=Q. /A_riser; 

 

% Cirkulační rychlost kapaliny v riseru [m/s] 

Ulr_pitot=((2.*g.*h_pitot.*rho_l./Rho_rise).^0.5); 

 

% Cirkulační rychlost kapaliny v downcomeru [m/s] 

Uld=(Ulr_pitot.*A_riser.*Rho_rise)./(A_downcomer.*Rho_down); 

 

% Tlaková ztráta měřená manometrem s obrácenou U-trubicí u dna [Pa] 
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pb=hKb*rho_l*g; 

 

% Tlaková ztráta měřená manometrem s obrácenou U-trubicí u hladiny [Pa] 

pt=hKt*rho_l*g; 

 

% Koeficient ztrát u dna [-] 

Kb=(2.*pb)./(Uld.^2.*Rho_down); KB = mean(Kb); 

 

% Koeficient ztrát u hladiny [-] 

Kt=(2.*pt)./(Ulr_pitot.^2.*Rho_rise); KT = mean(Kt); 

 

% Celkový koeficient ztrát [-] 

K=KB+KT; 

 

%% Vytvoření a uložení tabulky s daty 

% Tabulka vypočtených veličin 

tabulka = {[Q],[Eps_eye],[Eps],[Eps_rise],[Eps_down],[Rho_rise],... 

    [Rho_down],[Alfa],[Ulr_pitot],[Uld],[KB],[KT],[K]}; 

 

% Vytvoření názvu souboru 

filename = ['tab_ddfdc=',num2str(ddf_dc),'_B=',num2str(B),... 

    '_T=',num2str(T)]; 

 

% Uložení tabulky s názvem obsahující geometrické parametry 

save  ([filename,'.mat'], 'tabulka'); 

 

11.5.3 Zpracování naměřených dat z třífázového toku 

clear all; clc; close all; 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% 

%            Zpracování dat z měření třífázového toku 

%                                                                   

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

 

%% Základní parametry měření: 

rho_l=998; % Hustota vody v reaktoru [kg/m^3] 

rho_g=1.2; % Hustota plynu v reaktoru [kg/m^3] 

rho_s=2450; % Hustota částic pevné látky [kg/m^3] 

g=9.81; % Gravitační zrychlení [m^2/s] 

m_s=1.64; % Navážka balotiny [kg] 

dp1=0.3; % Průměr nejmenších částic [mm] 

dp2=0.4 % Průměr největších částic [mm] 

 

d_column=0.15; % Průměr reaktoru [m] 

h_draft_tube=0.800; % Výška secí trubice [m] 

d_inner_draft_tube=0.052; % Vnitřní průměr sací trubice [m] 

d_outer_draft_tube=0.06; % Vnější průměr sací trubice [m] 

h_b=0.035; % Vzdálenost konce sací trubice od dna [m] 

B=h_b/(d_column-d_outer_draft_tube/2); % Bezrozměrná vzdálenost B [-] 

h_t=0.070; % Vzdálenost konce sací trubice od hladiny [m] 

T=1-h_t /d_column; % Bezrozměrná vzdálenost T [-] 

 

A_rise=pi*(d_inner_draft_tube^2)/4; % Plocha průřezu riseru [m^2] 

V_rise=h_draft_tube*A_rise; % Objem riseru [m^3] 

R=d_column/2; r=d_outer_draft_tube/2; % Průměr mezikruží [m] 

A_down=pi*(R^2-r^2); % Plocha průřezu downcomeru [m^2] 

V_down=h_draft_tube*A_down; % Objem downcomeru [m^3] 

 

%% Měřené veličiny (veličiny měřeny v [mm]): 

% Objemový průtok plynu [m^3/s] 

Q1=[400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000].*0.001/3600;  

Q2=[2000,1800,1600,1400,1200,1000,800,600,400].*0.001/3600; 

Q_solid=[2000,1800,1600,1400,1200,1000,800,600]./3600; 

 

hl_zero=0.760; % Výška hladiny bez spodní příruby [m] 
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Vl_zero=0.00269; % Objem kapaliny ve spodní přírubě [m^3] 

Vl=Vl_zero+((3.14*(0.15^2)*(hl_zero))/4); % Objem kapaliny v reaktoru [m^3] 

Eps_sl=(m_s/rho_s)/Vl; % Objemový zlomek částic v kapalině [-] 

w_s=m_s/(Vl*rho_l); 

 

% Výška hladiny disperzní vrstvy nad spodní přírubou [m] 

hd1=[760,760,760,770,770,760,750,760,770,780]*0.001; 

hd2=[770,780,790,800,810,840,860,860,860,870]*0.001; 

hd=(hd1+hd2)./2; 

Vd=0.00269+((3.14*(0.15^2)*(hd))./4); % Objem disperzní vrstvy [m^3] 

h_dispersion=4.*Vd./pi. /d_column^2; % Výška disperzní vrstvy [m] 

 

% Rozdíl výšek (tlaková diference) v obrácené U-trubici pro riser [m] 

dh1_rise=[35,26,15,10,15,22,24,30,32].*0.001; 

dh2_rise=[32,29,26,21,18,12,6,-2,28].*0.001; 

dz_rise=0.6; % Vzdálenost mezi odběrnými místy [m] 

 

% Rozdíl výšek (tlaková diference) v obrácené U-trubici pro downcomer [m] 

dh1_down=[0,0,0,-20,-20,-20,-22,-22,-22].*0.001; 

dh2_down=[-24,-23,-23,-22,-20,-20,-19,-18,0].*0.001; 

dz_down=0.6; % Vzdálenost mezi odběrnými místy [m] 

  

% Rozdíl výšek (tlaková diference) v obrácené U-trubici pro Pitotovu trubici v 

riseru [m] 

h_pitot1=[0,0,0,33,39,45,51,55,60].*0.001; 

h_pitot2=[0,0,0,34,40,45,52,56,61].*0.001; 

h_pitot3=[63,60,51,40,40,37,27,18,0].*0.001; 

h_pitot4=[62,59,50,41,40,36,25,18,0].*0.001; 

h1_pitot=(h_pitot1+h_pitot2)./2; 

h2_pitot=(h_pitot3+h_pitot4)./2; 

 

% Rozdíl výšek v obrácené U-trubici pro koeficient ztrát u dna [m] 

hKb1=[48,55,42,45,58,65,74,80,87].*0.001; 

hKb2=[89,83,75,66,60,52,40,28,44].*0.001; 

 

% Rozdíl výšek v obrácené U-trubici pro koeficient ztrát u hladiny [m] 

hKt1=[17,25,30,20,22,23,25,27,30].*0.001; 

hKt2=[31,28,25,23,18,18,14,8,18].*0.001; 

 

%% Vypočtené veličiny z naměřených dat: 

% Hustota disperze v riseru [kg/m^3] 

Rho1_rise = (rho_l.*(dz_rise-dh1_rise)). /dz_rise; 

Rho2_rise = (rho_l.*(dz_rise-dh2_rise)). /dz_rise; 

 

% Hustota disperze v downcomeru [kg/m^3] 

Rho1_down = (rho_l.*(dz_down-dh1_down)). /dz_down; 

Rho2_down = (rho_l.*(dz_down-dh2_down)). /dz_down; 

 

% Zádrž [-] a hmotnost [kg] částic pevné látky v riseru v systému G-L 

Eps_s_rise = [0.057,0.054,0.050,0.045,0.041,0.030,0.024,0.023]; 

V_s_rise = V_rise.*Eps_s_rise; 

m_s_rise = rho_s.*V_s_rise; 

 

% Zádrž [-] a hmotnost [kg] částic pevné látky v downcomeru v systému G-L 

Eps_s_down = [0.029,0.027,0.026,0.025,0.024,0.023,0.022,0.020]; 

V_s_down = V_down.*Eps_s_down; 

m_s_down = rho_s.*V_s_down; 

 

% Hmotnost [kg] a zádrž suspendovaných částic [%] v reaktoru v systému G-L 

m_solid = m_s_down+m_s_rise; 

Eps_s = m_solid./m_s.*100; 

 

% Zádrž plynu z expanze disperzní vrstvy [-] 

Eps_eye=(Vd-Vl)./Vd; 

 

% Zádrž plynu v riseru [-] v systému G-L-S 
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Eps_gas_rise=(Eps_s_rise.*(rho_s-

rho_l)+(rho_l.*dh2_rise(1:8). /dz_rise))./((rho_l.*(1-Eps_s_rise)-

rho_g+rho_s.*Eps_s_rise)); 

 

% Zádrž plynu v downcomeru [-] v systému G-L-S 

Eps_gas_down=(Eps_s_down.*(rho_s-

rho_l)+(rho_l.*dh2_down(1:8). /dz_down))./(rho_l.*(1-Eps_s_down)-

rho_g+rho_s.*Eps_s_down); 

 

% Zprůměrovaná zádrž plynu přes plochy průřezu riseru a downcomeru [-] v 

systému G-L-S 

Eps_gas=(Eps_gas_rise*A_rise+Eps_gas_down*A_down)./(A_rise+A_down); 

  

% Zádrž částic pevné látky [-] v riseru v systému G-L-S 

Eps_solid_rise=Eps_s_rise.*(1-Eps_gas_rise); 

 

% Zádrž částic pevné látky [-] v downcomeru v systému G-L-S 

Eps_solid_down=Eps_s_down.*(1-Eps_gas_down); 

 

% Zprůměrovaná zádrž částic pevné látky přes plochy průřezu riseru 

a downcomeru [-] v systému G-L-S 

Eps_solid=(Eps_solid_rise.*A_rise+Eps_solid_down.*A_down)./(A_rise+A_down); 

 

% zádrž suspendovaných částic [%] v reaktoru v systému G-L-S 

Eps_s = Eps_solid./Eps_sl.*100 

 

% Hnací síla [-] 

DF=Eps_gas_rise-Eps_gas_down; 

 

% Veličina alfa - podíl zádrží plynu [-] 

Alfa=Eps_gas_down./Eps_gas_rise; 

 

% Mimovrstvová rychlost plynu v riseru [m/s] 

Ugr=Q1. /A_rise; 

 

% Cirkulační rychlost kapaliny v riseru [m/s] 

Ulr1_pitot=((2.*g.*h1_pitot.*rho_l./Rho1_rise).^0.5); 

Ulr2_pitot=((2.*g.*h2_pitot.*rho_l./Rho2_rise).^0.5); 

 

% Cirkulační rychlost kapaliny v downcomeru [m/s] 

Uld1=(Ulr1_pitot.*A_rise.*Rho1_rise)./(A_down.*Rho1_down); 

Uld2=(Ulr2_pitot.*A_rise.*Rho2_rise)./(A_down.*Rho2_down); 

 

% Tlaková ztráta měřená manometrem s obrácenou U-trubicí u dna [Pa] 

pb1=hKb1*rho_l*g; 

pb2=hKb2*rho_l*g; 

 

% Tlaková ztráta měřená manometrem s obrácenou U-trubicí u hladiny [Pa] 

pt1=hKt1*rho_l*g; 

pt2=hKt2*rho_l*g; 

 

% Koeficient ztrát u dna [-] 

Kb1 = (2.*pb1(5:9))./(Uld1(5:9).^2.*Rho1_down(5:9)); 

Kb2 = (2.*pb2(1:7))./(Uld2(1:7).^2.*Rho2_down(1:7)); 

KB = mean([Kb1,Kb2]); 

 

% Koeficient ztrát u hladiny [-] 

Kt1 = (2.*pt1(5:9))./(Ulr1_pitot(5:9).^2.*Rho1_rise(5:9)); 

Kt2 = (2.*pt2(1:7))./(Ulr2_pitot(1:7).^2.*Rho2_rise(1:7)); 

KT = mean([Kt1,Kt2]); 

 

% Celkový koeficient ztrát [-] 

K=KB+KT; 

 

%% Vytvoření a uložení tabulky s daty 

% Nastavení názvu tabulky dle geometrických parametrů 

ws=floor(w_s*100); 
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% Tabulka vypočtených veličin 

tabulka = {[Q1],[Q2],[Q_solid],[Rho1_rise],[Rho2_rise],... 

    [Rho1_down],[Rho2_down],[Eps_gas_rise],[Eps_gas_down],... 

    [Eps_gas],[Eps_solid_rise],[Eps_solid_down],[Eps_solid],... 

    [Eps_s],[Alfa],[Ulr1_pitot],[Ulr2_pitot],[Uld1],[Uld2],... 

    [pb1],[pb2],[pt1],[pt2],[K]}; 

  

% Vytvoření názvu souboru 

filename = ['tab_ddfdc=',num2str(ddf_dc),'_B=',num2str(B),... 

    '_T=',num2str(T), '_ws=',num2str(ws),'_',num2str(dp1),... 

    '-',num2str(dp2)]; 

  

% Uložení tabulky s názvem obsahující geometrické parametry 

save  ([filename,'.mat'], 'tabulka'); 

 


