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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 slouţí pro louţení 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: zádrţ plynu, hustota disperze, cirkulační rychlost kapaliny 

a koeficient ztrát. Z experimentů bylo zjištěno, ţe 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 zádrţ plynu v mezikruţí. 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 rovněţ identifikovány typy cirkulačních 

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

Vzhledem k existenci velkého počtu moţných nastavitelných proměnných parametrů 

a časové náročnosti vlastních experimentů, byl navrţen jednoduchý numerický model 

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

bublinového toku programu COMSOL Multiphysics. Výsledky experimentů s různými 

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

o moţnosti vyuţití tohoto modelu pro hledání optimální geometrie pro třífázový tok. 

Na základě výsledků studia dvoufázového toku byla navrţena 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. 

  



 

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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1 ÚVOD 

Aplikační vyuţití vícefázových toků je široké. Můţeme 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 pouţívány 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 louţení kovových sloţek 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 louţení) 

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

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

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

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

důleţitých 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 mnoţství částic do kapaliny, aţ jsou všechny částice rovnoměrně 

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

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

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

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

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

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

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

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

přenosu poznatků na velký rozměr zařízení, metoda umoţní 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 pouţívaná 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. Jestliţe chceme znát 

komplexní vlastnosti průřezu nebo celého prostoru zařízení, je uţitečné pouţít 

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

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

kterým do jisté míry můţeme 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. 

Předloţená práce vychází z rozsáhlých experimentů v laboratorním vícefázovém 

reaktoru. Těţiště výzkumu spočívá v nalezení optimálních provozních parametrů  

pro účely louţení metalurgických a průmyslových odpadů. Mezi tyto parametry patří 

nejen design geometrie, ale také hydrodynamické parametry vícefázového toku, 

jmenovitě zádrţ plynu, cirkulační rychlost kapaliny, koeficient ztrát, ale také kritická 

minimální rychlost plynu pro suspendaci částic v reaktoru. 

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

budou pouţívány i dále v textu, protoţe jsou v inţenýrské oblasti probublávaných 

reaktorů jiţ zaţité a necítíme se povoláni zavádět české ekvivalenty jako „stoupací 

potrubí“ a „vratný prostor“. 
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2 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

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 zádrţ plynu, cirkulační 

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

porovnávány s výsledky numerického CFD simulování. Na základě těchto výsledků 

bude navrţena 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 louţení částic nejdůleţitějším parametrem. 

 

Cílů práce bude dosaţeno 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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3 TEORETICKÁ ČÁST 

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 reţimu. Ačkoliv jsou to dvoufázové 

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

kapalina-pevná látka), kde se pevná látka v podobě katalyzátoru vyskytuje např.  

u reaktorů s pevným loţem. Reaktory s cirkulační smyčkou se velice často pouţívají 

jako bioreaktory, kde pevnou látku představují ţivé organismy, nebo jako extrakční 

reaktory pro louţení např. metalurgických odpadů.  

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

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

energie nejčastěji v podobě míchadla. Míchadlo bývá nejčastěji umístěno uvnitř 

trubice, která je uloţena 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. 

3.2 Reaktory s přirozenou cirkulací 

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

a neproplyněnou částí reaktoru. Cirkulace vzniká tak, ţe 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 
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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. Kapalina 

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

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

trubicí od hladiny směrem ke dnu reaktoru. 

c) Kapalina cirkuluje vnější smyčkou. 

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

které mohou být různě velké v závislosti na uspořádání reaktorů. Výhody těchto 

jednotlivých reaktorů spočívají v relativně malé spotřebě energie na promíchávání 

kapaliny, v jejich jednoduchosti a mechanické nenáročnost. 

3.2.1 Pachuca 

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. Název „Pachuca“ vychází ze jména 

mexického města, kde byly poprvé pouţity tyto reaktory  

při kyanidovém louţení zlata z rud. Schéma Pachuca 

reaktoru je zobrazeno na Obr. 1. Reaktory Pachuca jsou velké 

válcové nádoby, o průměru 4-10 m, výšce 15 m s kónickým 

dnem s úhlem 30 aţ 60° a s průměrem sací trubice okolo 0,4-

1 m (Shekhar a Evans, 1989; 1990; Rodriguez et al., 2007). 

Tyto reaktory jsou široce pouţívány v hydrometalurgickém 

průmyslu na louţení zlata, uranu, mědi, bakteriální oxidaci 

pyritu, atd. Jejich význam je v jednoduché konstrukci,  

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

(1984) mají nízkou energetickou spotřebu. Avšak výkon  

je závislý na specifických podmínkách procesu. Proto  

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

Obr. 1 Pachuca 
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4 CFD SIMULACE 

Pro simulaci dynamiky toku dvou-fázových plyno-kapalinových systémů se pouţívá 

několik metod. Nejjednodušší a nejpouţívanější metodou je metoda Euler/Euler. 

4.1 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 kaţdou 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: 

 Hustota plynu je zanedbatelná ve srovnání s hustotou kapaliny. 

 Pohyb plynových bublin vztaţených 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 zádrţ plynu. 

Metoda Euler/Euler je hojně vyuţívána při studiu hydrodynamického chování 

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

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

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

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

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

pouţit jako vzor pro vývojáře programu COMSOL Multiphysics.  

Model bublinového toku programu COMSOL Multiphysics 3.5a byl pouţit pro CFD 

simulaci dvoufázové hydrodynamiky uvnitř laboratorního reaktoru. Rovnice  

pro výpočet vícefázového toku jsou podrobněji vypsány v disertační práci. Nicméně 

tyto rovnice jsou všeobecně známé a nalezneme je i v literatuře. 
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5 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

5.1 Laboratorní aparatura 

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

1984; Klein et al., 2003; Rodriguez et al., 2007). Laboratorní probublávaný reaktor byl 

sestaven z běţných skleněných dílů sestavy firmy Sklárny Kavalier, a.s. Laboratorní 

reaktor se skládá ze skleněné nádoby s vnitřním průměrem dc=0,15 m a délce hc=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 slouţí jako odběrná 

místa pro měření tlaku. Ve výpustném otvoru je umístěn rozdělovač plynu.  

Při experimentech byl pouţit rozdělovač plynu s jedním otvorem a průměru dgd=5 mm. 

Jako plyn se pouţívá stlačený vzduchu z kompresoru. Uvnitř reaktoru je umístěna 

plexisklová sací trubice. Na Obr. 2 je zobrazena měřící aparatura laboratorního reaktoru. 

 

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

skrz plovákové průtokoměry, 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 koeficientu 

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

zádrže plynu), 7-rozdělovač plynových bublin, 8-čtecí zařízení vzdálenosti mezi sací 

trubicí a dnem reaktoru, 9-výpustný ventil 



8 

5.2 Geometrické parametry laboratorního reaktoru 

Základní proměnné geometrické parametry laboratorního reaktoru jsou zobrazeny  

na Obr. 3. 

 

Obr. 3 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 pouţita  

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 konce sací trubice od hladiny hT převedeny na bezrozměrné veličiny. 

Bezrozměrná vzdálenost mezi koncem sací trubice a dnem B [-] je vyjádřena vztahem: 

    
  
     

   (1) 

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. 4. 
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Obr. 4 Schéma spodní části laboratorního reaktoru 

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

     
  
  
   (2) 

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. 5. 

Odečítání od jedné se můţe zdát trochu matoucí, ale bylo to voleno s ohledem na fakt, 

ţe při vzdálenosti větší, neţ je průměr reaktoru, se nad horním koncem sací trubice 

vytváří samostatná probublávaná vrstva, která jiţ není ovlivňována cirkulující 

kapalinou. 

 

Obr. 5 Schéma horní části laboratorního reaktoru 

Geometrie sací trubice je vyjádřena jako podíl vnitřní průměr sací trubice ddf 

k vnitřnímu průměru reaktoru dc (ddf /dc).  

Pro kaţdý typ geometrie sací trubice ddf /dc byly pouţity tři vzdálenosti od dna B.  

Pro kaţdou vzdálenost B, pak byly zvoleny tři vzdálenosti od hladiny T. Celkem tedy 

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

vzdálenostmi B a T. 

5.3 Měřené a počítané veličiny 

Veličinou, kterou pouţíváme k charakterizaci chování uvnitř vícefázového reaktoru  

je tlak. Přesněji tlaková diference, která je měřena pomocí manometru. Pomocí tlakové 
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diference můţeme zjistit zádrţ plynu (objemový zlomek plynu), hustotu disperze, 

cirkulační rychlost kapaliny, a koeficient ztrát v reaktoru.  

Zádrţ 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): 

    
  

     
    

   
   

         
  

     
    

   
   

   (3) 

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. 

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

a je interpretací tlakových diferencí měřeného manometrem s obrácenou U-trubicí. 

Vztah pro výpočet cirkulační rychlosti kapaliny je odvozen z Bernoulliho rovnice 

a nalezneme jej v kaţdé knize hydrodynamiky, např. White (2003). Cirkulační rychlost 

kapaliny v riseru Ulr vypočteme ze vztahu: 

     √
         

   
   (4) 

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. Rychlost kapaliny 

v downcomeru Uld [m/s] byla dopočtena z rovnice kontinuity. 

Koeficient ztrát je interpretován pomocí tlakových diferencí měřených manometry 

s obrácenou U-trubicí. Koeficient ztrát u dna KB [-] a u hladiny KT [-] vypočteme  

ze vztahů: 

    
     
   
     

 
          
   
     

       
     
   
     

 
          
   
     

   (5) 

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. 
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6 VÝSLEDKY A JEJICH DISKUZE 

6.1 Vliv geometrie sací trubice na dvoufázovou hydrodynamiku 

Pro studium vlivu geometrie sací trubice na dvoufázovou hydrodynamiku byly pouţity 

průtoky plynu Qg=0,11-0,57 dm
3
/s. 

6.1.1 Celkový koeficient ztrát 

Hodnota koeficientu ztrát u dna KB je výrazně ovlivněna vzdáleností B, ale jen  

do hodnoty B=1, poté jiţ koeficient ztrát u dna KB zůstává konstantní (podobně jako  

na Obr. 6). Hodnota koeficientu ztrát u hladiny KT není změnou vzdálenosti T výrazně 

ovlivněna. Z toho důvodu byl zaveden celkový koeficient ztrát K (KB+KT). 

 

Obr. 6 Vliv polohy sací trubice na koeficient ztrát 

Hodnoty koeficientu ztrát K při vzdálenosti B≈1 pro zbylé poměry ddf /dc jsou uvedeny  

v Tab. 1. Z Tab. 1 je patrné, ţe sniţování poměru ddf /dc vedlo k několikanásobnému 

zvýšení koeficientu ztrát K. 

Tab. 1 Vliv geometrie sací trubice na koeficient ztrát 

ddf /dc 

[-] 
B 

[-] 

T 

[-] 

K 

[-] 

0,35 0,93 0,53 52,3 

0,48 0,91 0,53 13,4 

0,61 0,96 0,53 4,1 
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Hodnota koeficientu ztrát K je tvořena součtem všech ztrát tvořených tokem kapaliny 

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

o 180° ale i zúţení prostoru mezi spodním okrajem sací trubice a dnem. 

6.1.2 Zádrž plynu v riseru 

Zádrţ plynu v riseru εr a v downcomeru εd jsou důleţité parametry při studiu 

hydrodynamiky reaktorů se sací trubicí, neboť právě rozdíl mezi zádrţemi je hnací silou 

cirkulace kapaliny. Z experimentů bylo zjištěno, ţe zádrţ plynu v riseru εr narůstá 

s narůstajícím průtokem plynu Qg (viz Obr. 7). 

 

Obr. 7 Závislost zádrže plynu v riseru na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 

Rozdíl mezi experimentálními daty a výsledky CFD simulace způsobil předpoklad 

homogenní distribuce velikosti bublin v reaktoru a zanedbání koalescence a rozpadu 

bublin v modelu bublinového toku pouţívaného v programu COMSOL Multiphysics. 

Homogenní distribuce velikosti bublin v reaktoru, která je typická pro bublané kolony 

(Kaštánek a Sharp, 1993) v našich experimentálních podmínkách nenastala. U malých 

vnitřních průměrů sacích trubic, které byly pouţity v našem experimentu, převládá spíše 

dvoufázový pístový tok. 
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6.1.3 Zádrž plynu v downcomeru 

Z experimentů bylo zjištěno, ţe zádrţ plynu v downcomeru εd vzrůstá s rostoucí 

cirkulační rychlostí kapaliny v downcomeru Uld. Vliv geometrie sací trubice na zádrţ 

plynu v downcomeru εd je vidět na Obr. 8. Zádrţ plynu εd vzrůstá s vzrůstajícím 

poměrem ddf /dc při stejné hodnotě průtoku plynu Qg. Na Obr. 8 je vidět místy výrazný 

rozdíl mezi experimentem a výsledky CFD simulace, hlavně u geometrií s poměry 

ddf /dc=0,48 a 0,61. Tyto rozdíly souvisí s počátkem cirkulace bublin u geometrie  

s poměrem ddf /dc=0,61 a s naplněním downcomeru bublinami u geometrie s poměrem 

ddf /dc=0,48. Právě pro oblast vysokých zádrţí plynu v downcomeru εd před začátkem 

recirkulace bublin se jiţ začíná projevovat hraniční moţnosti vyuţití 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 

uţivatelský zásah do výpočetních rovnic. 

 

Obr. 8 Závislost zádrž plynu v downcomeru na průtoku plynu pro různé geometrie sací 

trubice 
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6.1.4 Cirkulační rychlost kapaliny 

Na Obr. 9 je vidět, ţe s klesajícím poměrem ddf /dc, stoupá cirkulační rychlost kapaliny 

v riseru Ulr. Data z CFD simulace velice dobře odpovídají naměřeným hodnotám 

cirkulačních rychlostí kapaliny Ulr. Cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr  

i v downcomeru Uld je vzdálenostmi B a T ovlivněna jen minimálně. Cirkulační 

rychlosti kapaliny Ulr u geometrie s poměrem ddf /dc=0,35 byla při stejném průtoku 

plynu výrazně vyšší neţ u geometrií s poměry ddf /dc=0,48 a ddf /dc=0,61. Z toho se dá 

vyvodit, ţe geometrie s poměrem ddf /dc=0,35 bude vhodná pro experimenty 

s třífázovým tokem. 

 

Obr. 9 Závislost cirkulační rychlost kapaliny v riseru na průtoku plynu pro různé 

geometrie sací trubice 

Hodnota cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru Uld (vypočtená z Ulr pomocí 

rovnice kontinuity) výrazně ovlivňuje zádrţ plynu v downcomeru εd, neboť z její 

hodnoty se dá určit velikost bublin, které jiţ budou do downcomeru strhávány. 
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6.1.5 Průtok kapaliny 

Průtok (transport) kapaliny Ql je důleţitou veličinou při charakterizaci chování uvnitř 

reaktoru, protoţe ovlivňuje rychlost přenosu hmoty a tepla v probublávaných reaktorech 

(Koide et al., 1988). Průtok kapaliny v reaktoru vypočteme z rovnice kontinuity: 

                    (6) 

Závislost průtoku kapaliny Ql na průtoku plynu Qg pro různé poměry ddf /dc je vidět  

na Obr. 10. Při průtoku plynu okolo Qg=0,28 dm
3
/s je zřetelné překříţení 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. Toto překříţení je způsobeno recirkulací 

bublin z downcomeru do riseru. 

 

Obr. 10 Závislost průtoku kapaliny na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 

6.2 Cirkulační režim bublin 

Cirkulační reţimy bublin a přechody mezi nimi byly charakterizovány pomocí veličiny 

alfa, která vyjadřuje podíl zádrţe plynu v downcomeru εd k zádrţi plynu v riseru εr. 

Začátek recirkulace bublin z downcomeru do riseru je charakterizován maximální 

hodnotou alfa. Na Obr. 11 je zobrazen vývoj veličiny alfa s rostoucím průtokem plynu 
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Qg pro tři různé geometrie sací trubice. Pro studium cirkulačních reţimů bublin byly 

pouţity průtoky plynu Qg=0,11-1,40 dm
3
/s.  

U geometrie s poměrem ddf /dc=0,35 můţeme pozorovat chybějící maximální hodnotu, 

po které by následoval pokles hodnoty alfa. To odpovídá skutečnosti, ţe cirkulační 

reţim III nebyl na této geometrii pozorován. U geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 byl 

cirkulační reţim III dosaţen jiţ při průtoku plynu Qg=0,4 dm
3
/s, zatímco u geometrie 

s poměrem ddf /dc=0,48 aţ u průtoku Qg=0,73 dm
3
/s. Díky dřívějšímu přechodu  

na cirkulační reţim III je u geometrie s poměrem ddf /dc=0,61 vyšší průtok kapaliny,  

viz Obr. 10., coţ je vhodné např. pro bioreaktory. 

 

Obr. 11 Závislost veličiny alfa na průtoku plynu pro různé geometrie sací trubice 

6.3 Vliv geometrických parametrů na suspendaci částic 

Experimenty s třífázovým tokem byly provedeny na geometrii s poměrem ddf /dc=0,35. 

Tato geometrie byla vybrána na základě výsledků měření dvoufázové hydrodynamiky. 

Jako pevná fáze byla pouţita balotina (skleněné kuličky). 

Základními vypočtenými veličinami pro detekci suspendace částic jsou hustota disperze 

v riseru ρDr a v downcomeru ρDd a cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr. Na těchto 

veličinách je dobře viditelná hystereze, viz Obr. 12. Z hystereze byly odhadnuty hodnoty 
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kritického průtoku plynu pro suspendaci částic. Při zvyšování průtoku plynu došlo 

k suspendaci částic při průtoku Qg=0,28 dm
3
/s, zatímco při sniţování průtoku plynu byl 

posledním průtokem, kdy částice byly ještě suspendovány, průtok plynu Qg=0,17 dm
3
/s. 

Tyto průtoky můţeme označit jako kritické průtoky pro suspendaci částic Qc 

s označením Qc1 pro zvyšování průtoku a Qc2 pro sniţování průtoku plynu. 

 

Obr. 12 Závislost změny hustoty disperze v downcomeru na průtoku plynu 

Na Obr. 13 je vidět, ţe při průtoku plynu Qg=0,11 dm
3
/s se hodnota hustoty disperze ρDr 

pohybuje okolo hodnoty 950 kg/m
3
, coţ je hodnota niţší, neţ je hustota vody. Z toho  

se dá usuzovat, ţe částice leţí na dně a sací trubicí prochází pouze bubliny vzduchu.  

Při průtoku plynu Qg=0,17 dm
3
/s u experimentu s klesajícím průtokem se jiţ hodnota 

hustoty disperze ρDr pohybuje okolo hodnoty 1000 kg/m
3
, coţ je přibliţně hodnota 

hustoty vody. Protoţe procházející plyn sniţuje hustotu disperze, je z této hodnoty 

zřejmé, ţe jsou v riseru i částice pevné látky, které jsou udrţovány ve fluidní disperzní 

vrstvě. Při suspendaci částic začíná hustota disperze ρDr klesat, neboť podstatná část 

pevných částic je jiţ suspendována a v riseru s narůstajícím průtokem plynu narůstá 

zádrţ plynu. 
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Obr. 13 Závislost změny hustoty disperze v riseru na průtoku plynu 

6.3.1 Vliv navážky částic 

Byly pouţity dvě naváţky (10 a 20 hm. %) skleněných kuliček o velikosti částic 0,3-0,4 

mm při vzdálenosti B=1 a T=0. Na Obr. 14 je dobře viditelný vzrůstající kritický průtok 

plynu Qc při rostoucím mnoţství částic pevné látky.  

 

Obr. 14 Vliv navážky částic na kritický průtok plynu pro suspendaci částic 
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Kritický průtok Qc1 pro naváţku 20 hm. % byl při zvyšování průtoku 2,6 krát vyšší,  

neţ při sniţování průtoku. Kritický průtok Qc1 pro naváţku 20 hm. % byl 2 krát vyšší, 

neţ kritický průtok Qc1 při naváţce 10 hm. %. 

 

7 ZÁVĚR 

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 navrţena experimentální aparatura. Na sestavení této 

aparatury byly pouţity 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 drţákem, který současně slouţí 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 zádrţe plynu, hustoty disperze, 

koeficientu ztrát a cirkulační rychlosti kapaliny. Jako kapalina se pouţívala voda  

z vodovodního řádu a jako plyn byl pouţit 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, ţe 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 louţení 

metalurgických odpadů, rud a jiných pevných materiálů v kyselinách, je potřeba vysoká 

cirkulační rychlost kapaliny v riseru Ulr (pro vyzdviţení pevných částic od dna)  

a zároveň je potřeba co nejniţší zádrţ 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≈0,5). Při pouţití menšího poměru ddf /dc, by mohly nastávat potíţe  

s nedostatečnou cirkulací kapaliny, které souvisejí se sniţováním schopnosti transportu 
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kapaliny Ql při zvyšujícím průtoku plynu Qg (zvyšující zádrţí plynu v riseru),  

viz Wichterle a Obalová (1999). 

Ve výsledku méně náročnou metodou vyhodnocení moţných variant geometrických 

parametrů je numerická simulace. Předpoklady pro volbu simulačního modelu byly jeho 

jednoduchost, moţnost tvorby parametrických studií, krátký výpočetní čas a moţnost 

řešení na standardním kancelářském PC. Z komerčních softwarů byl vybrán program 

COMSOL Multiphysics 3.5a. Předností toho softwaru před častěji uţívaným 

programem FLUENT je moţnost 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 zádrţ 

plynu. Rozdíl u zádrţe plynu v riseru εr byl způsoben předpokladem modelu ohledně 

homogenního bublinového toku, který v laboratorním reaktoru se sací trubicí naší 

velikosti nemůţe být dosaţen. Výrazný rozdíl mezi naměřenými daty a výsledky CFD 

simulace byl u zádrţe plynu v downcomeru εd, hlavně u geometrie s poměrem 

ddf /dc=0,61, kde jiţ při nízkém průtoku plynu Qg dochází k recirkulaci bublin,  

tedy k jevu, který není moţné 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, ţe pouţitý model je vhodný pro CFD simulaci zařízení s vysokou 

cirkulační rychlostí kapaliny a nízkou zádrţí plynu v downcomeru. Model tedy 

vyhovuje našim poţadavků pro hledání vhodné geometrie pro louţení rud 

metalurgického odpadu.  

Při vyhodnocování schopnosti dané geometrie sací trubice (vyjádřené poměrem ddf /dc) 

transportovat kapalinu Ql bylo zjištěno, ţe průtok kapaliny Ql byl ovlivněn recirkulací 

bublin z downcomeru do riseru. Z experimentů bylo zjištěno, ţe typ cirkulačního 

reţimu bublin závisí na cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru Uld. Bubliny jsou 

strhávány do downcomeru od hodnot cirkulačních rychlostí kapaliny v downcomeru 

Uld>0,15 m/s. Recirkulace bublin z downcomeru zpět do riseru pak nastává  



21 

při cirkulační rychlosti kapaliny v downcomeru Uld>0,28 m/s. Pro klasické louţení 

metalurgických odpadů je důleţité, aby v downcomeru nebyly přítomny bubliny,  

coţ znamená udrţovat cirkulační rychlost kapaliny v downcomeru Uld pod hodnotou 

0,15 m/s. Poslední dobou narůstá pouţívání probublávaných reaktorů i pro účely 

biologického louţení metalurgických odpadů. Při biologickém louţení musí být plyn 

dobře distribuován po celém objemu reaktoru, protoţe zde neplní pouze funkci nositele 

hybnosti pro suspendaci částic do kapaliny, ale je zde také jako nositel ţivin  

pro mikroorganismy. Při biologickém louţení metalurgických odpadů je z pohledu 

přísunu ţivin pro mikroorganismy důleţitá přítomnost bubliny v downcomeru. Na 

druhou stranu u bublin, které zůstávají v downcomeru při cirkulačních rychlostech 

kapaliny Uld=0,15-0,28 m/s můţe dojít k vyčerpání kyslíku. Proto je důleţité,  

aby v downcomeru docházelo k obměně bublin a tím i stálému přísunu ţivin pro 

mikroorganismy. Můţu tedy říci, ţe v případě návrhu reaktoru pro bio-louţení  

je vhodný reţim, kdy bubliny jsou strhávány do downcomeru, procházejí jím aţ ke dnu 

a tam poté vstupují zpět do riseru. 

Z měření dvoufázového toku byla pro studium třífázového toku navrţena geometrie  

s poměrem ddf /dc=0,35 a se vzdálenostmi B≈1 a T=0 (nebo T=0,5). Jako třetí fáze byly 

pouţity částice balotiny (skleněné mikrokuličky) s danou distribucí velikosti částic.  

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 tohoto hysterezního chování byly stanoveny kritické 

průtoky plynu pro suspendaci částic při zvyšujícím průtoku plynu označovaný jako Qc1 

a při sniţujícím průtoku plynu označovaný jako Qc2. Při experimentech s třífázovým 

tokem bylo zjištěno, ţe kritický průtok plynu Qc2 pro suspendaci částic je vţdy niţší, 

neţ Qc1. Je to dáno tím, ţe na vyzdviţení částic od dna je třeba vţdy dodat více 

kinetické energie (vyšší průtok plynu), neţ pro udrţování suspendace částic v reaktoru. 

Návrh třífázového reaktoru pro louţení 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 leţících na dně probubláváním (Mehrotra a Shekhar, 2001). Zařízení typu 

Pachuca vyuţívají 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  
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k zahlcení sací trubice plynem, a tím ke sníţení cirkulační rychlosti kapaliny, můţe být 

vnitřní průměr sací trubice v laboratorním reaktoru jen o něco málo menší neţ 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 umoţnil pouţití geometrií 

sacích trubic s poměrem ddf /dc=0,1-0,2. Dále bude vhodné pouţít i jiné částice neţ 

balotinu, neboť např. ţelezité a zinečnaté kaly mají hustotu okolo 5000 kg/m3, coţ je asi 

2 krát více neţ u skleněné balotiny a tento rozdíl hustot výrazně ovlivní hodnoty 

kritických průtoků plynu Qc pro suspendaci částic. 

Vybudované experimentální zařízení zůstává v laboratořích chemického inţenýrství  

a je vyuţíváno při výuce studentů. 

Závěrem lze konstatovat, ţe vytýčené cíle disertační práce byly beze zbytku splněny. 

 

 

Výzkum byl financován z prostředků Grantové agentury České republiky v rámci 

projektu GAČR 104/07/1110 Hydrodynamika a transportní jevy ve vícefázových 

soustavách: od mikroměřítka k makroměřítku a z prostředků Ministerstva školství 

v rámci projektů SP2011/41, SP2012/17 a SP2012/196. 
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