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Anotace 

První polovina práce je věnována rešerši popisující problematiku fluidní vrstvy. 

Rešerše se zejména zabývá vznikem a typy fluidní vrstvy, geometrickými  

a fyzikálními vlastnostmi inertních materiálů ovlivňující její chování a vznik. Dále 

rešerše obsahuje vybrané vzorce, které se používají pro stanovení minimální fluidní 

rychlosti a tlakové ztráty fluidní vrstvy. Poslední část rešerše se věnuje problematice 

distributorů a základním rozdělením fluidních kotlů. Druhá polovina práce je 

experimentálně zaměřená. Rozebírá granulometrii a vlastnosti vybraných inertních 

materiálů. Dále popisem experimentálního zařízení, na kterém byla změřena tlaková 

ztráta a fluidní rychlost pro vybrané materiály. V poslední řadě je práce zaměřena na 

porovnání experimentálně a teoreticky vypočtené minimální fluidní rychlosti. 

 

Abstract 

The first half of the work is devoted to a search describing the issue of the fluidized 

bed. The research focuses mainly on the formation and types of fluidized bed, 

geometric and physical properties of inert materials affecting its behavior and 

formation. The search also contains selected formulas that are used to determine the 

minimum fluid velocity and pressure loss of the fluidized bed. The last part of the 

research deals with the issue of distributors and the basic division of fluidized bed 

boilers. The second half of the work is experimentally focused. Analyzes 

granulometry and properties of selected inert materials. Furthermore, a description of 

the experimental equipment on which the pressure drop and fluid velocity were 

measured for selected materials. Last but not least, the work focuses on the 

comparison of experimentally and theoretically calculated minimum fluid velocities. 
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Přehled a značení fyzikálních veličin 

𝑑𝑝 -střední průměr částice [𝑚𝑚] 

g -tíhové zrychlení [𝑚/𝑠2] 

H -výška fluidní vrstvy [𝑚𝑚] 

𝑅𝑒𝑝 -Reynoldsovo číslo pro částice [-] 

𝑢𝑚𝑓 -minimální fluidní rychlost [𝑚/𝑠] 

𝑢𝑡 -prahová rychlost [𝑚/𝑠] 

𝑉𝑏 -celkový objem [𝑚3] 

𝑉𝑝 -objem všech částic [𝑚3] 

𝜀 -mezerovitost [-] 

𝜙𝑠 -sféricita [-] 

𝜌𝑠 -hustota materiálu [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝜌𝑔 -hustota plynu [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝜇 -dynamická viskozita  [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] 
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1. Úvod 

Fluidace je proces, kdy se pevný sypký materiál chová vlivem proudění tekutiny jako 

kapalina. Historicky se poprvé fluidace začala využívat ve 20. letech 20. století 

k zplyňování uhlí pomocí Wiklerova procesu, avšak tento proces byl komerčně 

neúspěšný. Ve 40. letech minulého století našla fluidace uplatnění v petrochemickém 

průmyslu při fluidním katalitickém krakování (tzv. FCC), což je jedním 

z nejdůležitějších konverzních procesů získávání benzínu z těžších ropných zbytků. 

Následně pak byla fluidní technologie aplikována na minerální a metalurgické 

procesy. V 70. letech našla fluidace uplatnění pro syntézu polyethylenu. V energetice 

se zejména fluidace využívá při spalování a zplyňování uhlí a biomasy. Tento proces 

má v současnosti široký rozsah využití v potravinářském průmyslu při sušení  

a chlazení. Dalším využitím, které nachází uplatnění v řadě průmyslových odvětví, je 

fluidní pneumatický transport prášků a povlakování pevných látek ve fluidním loži. 

[1] 

Fluidní vrstva při spalovacích procesech se skládá z paliva a inertního materiálu, 

kterého je pro dosažení stabilní fluidní vrstvy potřeba větší množství než samotného 

paliva. Inertním materiálem může být samotný popel paliva nebo přidaný materiál, 

jako je písek či keramzit při spalování biomasy, která má nízký obsah popelovin. 

Valná většina běžně spalované biomasy by měla bez inertního materiálu problém 

přejít do vznosu a vytvořit stabilní fluidní vrstvu. [2]  

Vlastnosti inertních materiálů, které ovlivňují vznik a udržitelnost fluidní vrstvy, se 

velmi mění v závislosti na parametrech fluidní nádoby. Tudíž se budou jednotlivé 

inertní materiály chovat různě v rozměrově odlišných zařízeních. To má za následek, 

že se i fluidní vrstva v malých a velkých kotlích chová odlišně. Při navrhování 

fluidních jednotek je důležité porozumět fyzikálním a geometrickým vlastnostem  

a tokové charakteristice částic. [3] 
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2. Charakteristika fluidní vrstvy 

2.1. Vznik fluidní vrstvy 

Na pevnou částici v gravitačním poli obtékanou tekutinou směrem vzhůru působí 

gravitační, vztlaková síla a odporová, přičemž odporová je jako jediná závislá na 

rychlosti. To znamená, že s rostoucí rychlostí roste. Jestliže pevné částice obtéká plyn 

(nebo kapalina) směrem vzhůru při nízkém průtoku, je měrná váha částice větší než 

měrná váha tekutiny. Plyn proniká pouze mezi stacionárními částicemi. Mluvíme tedy 

o fixní vrstvě (obr.1-a). Vzájemná poloha částic nezávisí na průtoku plynu až do určité 

mezní hodnoty, kdy se změní kvalitativní vlastnosti celého systému. Se zvyšujícím se 

průtokem se částice pohybují od sebe a lehce kmitají v omezených oblastech. Při stále 

vyšší rychlosti dosáhneme stavu vyrovnání sil. Stav nazýváme stavem fluidace 

(vznosu) a vrstvu částic označuje jako minimální fluidní vrstvu (obr.1-b). Rychlosti, 

při které dosáhneme tohoto stavu, říkáme prahová rychlost umf. Po přechodu do 

vznosu částice postupně expandují. Pokud budeme dále zvyšovat průtok nad prahovou 

rychlost částic, vzdálenosti mezi jednotlivými částicemi se budou zvětšovat, a tudíž 

bude růst i objem fluidní vrstvy. Fluidní vrstva dále expanduje až do mezní hodnoty 

(prahu úletu), která závisí na výšce nádoby. Při dosažení prahu úletu se začnou částice 

pneumaticky transportovat z nádoby při prahové rychlosti ut. Vrstva částic je ve stavu 

fluidace, jestliže rychlost proudící tekutiny je v rozmezí rychlostí umf − ut. Velikosti 

rychlostí závisí na tvaru, velikosti a fyzikálních vlastnostech částic a fyzikálních 

vlastnostech tekutiny. Fluidní vrstva působí na stěny hydrostatickým tlakem.  [1] [3] 

 

Obrázek 1: Fixní vrstva a Minimální fluidní vrstva [3] 
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2.2. Typy fluidní vrstvy 

Tekutina při ustáleném průtoku může protékat směrem vzhůru různými způsoby. 

Závisí to zejména na tvaru, množství a velikosti částic ale i na tvaru nádoby, 

uspořádání distributoru a fluidní rychlosti. Pokut částice mají různý tvar a velikost, 

třídí se ve vrstvě podle velikosti a měrné váhy. Lehčí (menší) částice se nachází ve 

vyšší části fluidní vrstvy a těžší (větší) u dna.  [4] 

a) Rovnoměrná fluidní vrstva (Hladká fluidní vrstva) 

Vzniká nejčastěji při průtoku kapaliny fluidní vrstvou (výjimečně plynu) a to jen za 

předpokladu, že částice jsou stejného tvaru a velikosti. Vytkneme-li kontrolní objem 

ve fluidní vrstvě, vlivem míšení bude do pozorovaného objemu přitékat stejné 

množství částic, jaké v každém okamžiku obtéká. Koncentrace částic v rovnoměrné 

fluidní vrstvě nezávisí na čase ani na umístění kontrolního objemu. [3] [4] 

b) Bublinkující vrstva 

Vrstvou probublává plyn, který proráží hladinu vrstvy. Bubliny plynu se postupně 

zvětšují, jak stoupají k hladině. Pohyb bublin skrz vrstvu vede k oběhu částic vrstvou. 

Při nižších průtocích je povrch hladiny vrstvy zřetelný. Narušují ho jen zanikající 

bubliny plynu. Při vyšších průtocích hladina přestává být zřetelná. Tato vrstva 

vykazuje svými vhodnými vlastnosti dobré využití při spalování. Četnost bublin 

v průřezu ovlivňuje typ distributoru. [1] [3] 

 

Obrázek 2:Rovnoměrná a Bublinkující fluidní vrstva [3] 
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c)  Bublinkující vrstva s axiálními písty  

Jedná se o bublající fluidní vrstvu, u které její účinnost snižují velké shluky částic, 

kolem kterých uniká velké množství fluidního média. Tento problém nastává hlavně 

u vysokých nádob o malém průměru. [3] 

d) Bublinkující vrstva s plochými písty 

Bubliny tekutiny mohou rozdělovat vrstvu na více oddělených částí, na tzv. písty. 

Nadnášený materiál po čase opět padá dolů. Tento jev se opakuje a připomíná pohyb 

pístu válce. Jev je nežádoucí, neboť způsobuje vibrace a může poškodit konstrukci 

zařízení. Vrstva převážně vzniká u zařízení malých rozměrů, kde kapalina je schopna 

zaplnit celý průřez zařízení. [3] 

e) Turbulentní fluidní vrstva 

Když jsou jemné částice fluidizovány při dostatečném průtoku plynu a překročí se 

prahová rychlost, hladina vrstvy mizí. Namísto bublin můžeme pozorovat turbulentní 

pohyb pevných shluků a dutin plynu o různých velikostech a neurčitých tvarech. 

Koncentrace částic v kontrolním objemu v tomto typu vrstvy velmi závisí na čase. 

V jednom okamžiku může být v kontrolním objemu velmi málo částic a v druhém 

může být zcela zaplněn. [1] [3] 

 

Obrázek 3: Bublinkující vrstvy s axiálními a plochými písty a Turbulentní fluidní vrstva [3] 
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f) Rychlá fluidní vrstva 

Vysoké rychlosti plynu a nízký nepravidelný přívod částic do lože má za následek vznik 

této vrstvy. Dalším důležitým faktorem pro vznik této vrstvy je neustálá recirkulace 

materiálu, kterou zajišťuje cyklon. Částice se pohybují ve shlucích (tzv. klastrech). 

Koncentrace částic se snižuje směrem k vršku nádoby. Míšení částic je velmi intenzivní 

v axiálním i příčném směru. Klastry, které jsou příliš velké, aby dokázali opustit nádobu 

při stanovené rychlosti plynu, se rozpadají na menší. Jejich velikost závisí na fluidní 

rychlosti a hmotnostním toku recirkulovaného materiálu (obr.4-a). [1] [4] 

g) Řídká fluidní vrstva 

Vrstva vznikne při překročení prahové rychlosti úletu. Přesáhneme-li tuto rychlost, jsou 

částice okamžitě transportovány z nádoby, přestože jsou stále dopravovány nad 

distributor a opětovně se mohou vracet pomocí cyklonu do lože (obr.4-b). Částice se 

neshlukují, ale pohybují se samostatně a přímočaře. Hmotnostní průtok částic je nízký. 

Tato vrstva se využívá zejména při sušení. [1] [3] 

 

Obrázek 4: Rychlá a Řídká fluidní vrstva [1] 

 

h) Kanálkující vrstva 

Nežádoucí vliv může mít na vrstvu elektrostatické pole, které může vznikat při 

fluidaci plynu a jemných částic. Silové účinky elektrostatického pole mohou utlumit 

nebo až zastavit směšovací pohyb částic. To má za následek, že se částice po dosažení 
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prahu fluidace přestanou mísit a plyn si prodere cestu úzkými kanálky skrz 

znehybnělou vrstvu. Takou vrstvu neřadíme mezi fluidní vrstvy, neboť nevykazuje 

trvalé vlastnosti, které jsou dány míšením. Fluidace se dá opětovně dosáhnout 

přidáním větších částic do systému. [4] 

 

Obrázek 5: Kanálkující vrstva [4] 

 

V průmyslovém využití se setkáme jen s některými z těchto vrstev. Vlivy některých 

jsou nežádoucí nebo mají sníženou účinnost. V praxi nemluvíme o vrstvách ale 

fluidních režimech. Pro spalování částic se nejčastěji využívá bublající, turbulentní 

fluidní režimy nebo režim rychlé fluidace. [1] 
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2.3. Chování bublinkující fluidní vrstvy v porovnání s fixním vrstvou 

Bublající fluidní vrstva má při malých průtocích poměrně vodorovnou hladinu, kterou 

nanejvýše čeří bublinky proudícího plynu. Tento stav je při konstantním průtoku 

plynu neměnný. Tvar povrchu fixní vrstvy závisí na distribuci materiálu (obr.6-a). 

Přidáme-li inertní materiál do fixního lože, zůstane na povrchu. Ve fluidním loži se 

materiál okamžitě smísí a vytvoří homogenní směs (obr. 6-b). Umístíme-li do lože, 

které začne fluidovat, dvě tělesa o rozdílné hustotě, můžeme pozorovat, jak se těleso 

s menší hustou, než má fluidní vrstva, začne vznášet na hladině. Těleso s větší 

hustotou klesne ke dnu. Totožná tělesa by ve fixním loži jen bezhybně ležela (obr. 6-

c). Jestliže zahříváme stěny nádoby fixního lože, materiál ve středu nádoby se ohřeje 

až po dlouhé době. Ve fluidním loži se materiál vlivem neustálého mísení bude ohřívat 

rovnoměrně a jeho celkové zahřátí na požadovanou teplotu bude trvat daleko kratší 

dobu (obr. 6-d). Fluidní vrstva ve dvou spojených nádobách má hladinu ve stejné 

úrovni, neboť se chová velmi podobně jako kapalina (obr. 6-f). Je-li v roštu fixní 

vrstvy otvor, sypký materiál se ze středu bude transportovat a v rozích bude nádoby 

bude zůstávat. V případě otvoru v distributoru fluidního lože bude materiál unikat 

rovnoměrně z nádoby a hladina vrstvy bude stále vodorovná (obr. 6-e). [1] 

 

Obrázek 6: Rozdíly chování fluidní vrstvy a fixního lože [1] 



17 

2.4. Geometrické a fyzikální vlastnosti inertních materiálů 

Ve fluidním kotli je fluidní vrstva tvořena z většiny inertními materiály o různých 

velikostech částic. Při spalování uhlí fluidní vrstvu tvoří samotný popel. U nízko 

popelnatých paliv, mezi která patří například biomasa, využíváme k dosažení fluidace 

písky nebo keramzity. Vlastnosti fluidní vrstvy jsou velmi závislé typu, tvaru, 

velikosti a pórovitosti částic. [1] 

 

2.4.1. Geldartova klasifikace částic 

Chování jednoho materiálu můžeme využít jako parametr k popisu podobného 

materiálu. Na této úvaze Geldart založil svoji klasifikaci. Jako první zaměřil na 

vlastnosti částic, díky kterým jsou částice různými způsoby fluidizovány. Materiály 

rozdělil do čtyř skupin. [1][3] 

Skupina C  

Do této skupiny patří materiály velmi kohezní a jemné prášky, které velmi obtížně 

fluidují. Síly mezi částicemi jsou větší než síly proudícího plynu. Materiál se tudíž 

shlukuje. U užších nádob částice vytváří zátku, která postupně stoupá. U širších nádob 

vzniká fixní vrstva, skrz kterou proudí plyn kanálky. Těmto jevům můžeme zabránit 

přidáním stejného materiálu o větších rozměrech (skupiny B) do fluidní vrstvy. Jemné 

částice se nebudou shlukovat a vydrží ve vrstvě dostatečnou dobu, aby proběhla 

dostatečná fyzikální nebo chemická přeměna, než uletí. [1] [3] 

Skupina A 

Tyto materiály mají malou a střední velikost částic a nízkou hustotu do 𝜌𝑝 <

1400 𝑘𝑔/𝑚3. Částice, které jsou snadno provzdušnitelné, dobře fluidují již při 

malých rychlostech plynu, kdy tvoří hladkou fluidní vrstvu. Při vyšších rychlostech 

vrstvou probublávají malé postupně zvětšující se bubliny plynu, které obvykle 

nepřesáhnou velikost větší než 10 cm. Bubliny procházejí emulzí rychleji než zbytek 

plynu. [1] [3] 

Skupina B 

Sem patří materiály, které jsou velmi vhodné pro fluidaci. Jejich velikost se pohybuje 

v rozmezí od 40 do 500 µm a hustota od 1400 do 4000 𝑘𝑔/𝑚3. Materiál velmi dobře 
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fluiduje a bublající fluidní vrstva vzniká hned po dosažení minimální rychlosti 

fluidace 𝑢𝑚𝑓. Bubliny se při stoupání směrem vzhůru přibližně lineárně zvětšují  

a jejich velikost je skoro nezávislá na střední velikosti částic. Stejně jako u skupiny A 

je rychlost bublin větší než intersticiální rychlost plynu v emulzní fázi. Silné 

probublávání zajišťuje rovnoměrné míšení částic v celé fluidní vrstvě. [1] [3] 

Skupina D 

Do poslední skupiny patří materiály o velké hustotě a rozměrech částic, které se 

obtížně přivádí do vznosu a udržení stálé fluidní vrstvy je velmi obtížné. Vrstva se 

v hlubokých nádobách chová velmi nepravidelně. Bubliny plynu se spojují, rostou do 

velké velikosti a následně explodují nebo zaplní celý průřez nádoby a vytvoří ploché 

písty. Bubliny stoupají pomaleji než zbytek plynu. Další možností je, že se ve vrstvě 

vytvoří kanálky, které snižují schopnost vrstvy fluidovat. Velké lože se využívají jen 

zřídka, neboť k dosažení fluidace potřebujeme obrovské množství plynu. Avšak 

v některých průmyslových odvětvích (např. zpracování zemědělských produktů  

a chemická aglomerace) nemáme jinou možnost. U materiálů skupiny D nejsnadněji 

dosáhneme k probublávání v mělkých ložích s dostatečným průměrem. [1] [3] 

Geldartovu klasifikaci popisuje následující graf závisející na střední velikosti  

a hustotě částic. 

 

Obrázek 7: Geldartova klasifikace částic [3] 
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2.4.2. Sféricita 

Sféricita byla zavedena jako tvarový součinitel pro případy, kdy počítáme s vnější 

plochou částic, neboť povrchová plocha nepravidelné částice může být větší než 

povrchová plocha sférické částice o stejném objemu. Nepravidelné částice mají jiné 

hydrodynamické vlastnosti než částice sférické. Součinitel je obvykle definován jako 

poměr plochy povrchu koule ku povrchu nepravidelné částice o stejném objemu.  

[1] [2] 

 

 

[1] 

 

𝜙𝑠 = (
𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑘𝑜𝑢𝑙𝑒

𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 čá𝑠𝑡𝑖𝑐𝑒 𝑠𝑡𝑒𝑗𝑛éℎ𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑚𝑢
) 

 

                      (1) 

Hodnota sféricity nabývá od 0 do 1. Čím se koeficient částice blíží více jedné, tím je 

částice více podobná kouli. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty sféricity pro 

běžné tvary paliva a fluidních materiálů, které byli naměřeny ve fluidních vrstvách se 

stejnými rozměry a stejnou uvažovanou mezerovitostí. Tyto faktory zajišťují stejný 

třecí odpor při měření. [3] 

Tabulka 1: Sféricita běžných materiálů [3] 

Druh částice Sféricita 𝜙𝑠 

Koule 1,00 

Krychle 0,81 

Kvádr  

         h=d 0,87 

         h=5d 0,70 

         h=10d 0,58 

Válec  

         h=d/3 0,76 

         h=d/6 0,60 

         h=d/10 0,47 

Aktivní uhlí  0,70-0,90 

Uhlí  

         antracit 0,63 

         přírodní 0,65 

         práškové 0,73 

Částice rozdrceného skla 0,65 

Magnetity 0,58 

Slídové vločky 0,28 

Písek  

         kulovitý 0,86 

         ostrý 0,66 

         plážový 0,86 

         říční 0,53 

Wolframové prachy 0,89 

Obilí 0,85 
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2.4.3. Mezerovitost 

Vyjadřuje poměr mezi celkovým objemem prázdného prostoru mezi částicemi  

a objemem lože. Mezerovitost závisí u fixní vrstvy na velikosti, tvaru, stavu povrchu 

částic a distribuci materiálu. Mezerovitost je nejmenší u pevných lóží. Vztahuje se na 

všechny stavy a režimy fluidního lóže. [1] 

 

[1] 

𝜀 =
𝑉𝑏 − 𝑉𝑝

𝑉𝑏
 

 

                                 (2) 

2.4.4. Sypná hustota (objem) 

Sypná hustota je vždy menší než skutečná hustota pevné částice, neboť objem lože 

zahrnuje také objem dutin a mezer mezi částicemi. Sypná hustota závisí stejně jako 

mezerovitost hlavně na velikosti a tvaru částic. V úvahu musíme brát také 

možnost usazování částic způsobeného například střásáním a vibracemi. V takovém 

případě může dojít ke zvýšení sypného objemu až 1,5krát. Podle uvedené definice 

můžeme sypný objem vypočíst z následujícího vztahu. [1] 

 

 

[1] 

 

𝜌𝑏 =
𝑚𝑏

𝑉𝑏
 

 

                             (3) 

    Podle sypného objemu materiály dělíme na tři skupiny: 

a) Lehké materiály 𝜌𝑏 < 600 𝑘𝑔/𝑚3 

b) Středně těžké materiál 600 𝑘𝑔/𝑚3 < 𝜌𝑏 < 2000 𝑘𝑔/𝑚3 

c) Těžké materiály 𝜌𝑏 > 2000 𝑘𝑔/𝑚3 

Porovnání sypné hustoty a skutečné hustoty je uvedeno v následující tabulce: 

Tabulka 2:Sypná a skutečná hustota běžných materiálů [1] 

Materiál 𝜌𝑏 [𝑘𝑔/𝑚3] 𝜌 [𝑘𝑔/𝑚3] 

Písek 1200-1600 2500-2650 

Uhlí 600-1000 1900-2300 

Popel 750-1500 1900-2300 
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2.5.  Určení minimální fluidní rychlosti  

Při dosažení minimální fluidní rychlosti se všechny částice začnou vznášet a mísit. Při 

možnosti vizuálně sledovat lože, můžeme takto pozorovat dosažení mezní fluidace  

a přechod z fixního lóže na fluidní vrstvu. Avšak v mnohých případech nemáme 

možnost vidět do fluidního reaktoru. [1] [3] 

2.5.1. Tlaková ztráta 

Kvalitu fluidní vrstvy a samotnou minimální fluidní rychlost je možné určit pomocí 

diagramu tlakové ztráty jako funkci fluidní rychlosti (tzv. fluidní diagram). Při 

dosažení minimální fluidní rychlosti, hodnota tlakové ztráty nabývá svého maxima. 

Dále se již v ideálním případě mění pozvolna. [1] 

 

Obrázek 8: Diagram závislosti tlakové ztráty vrstvy na rychlosti [3] 

 Průběh závislosti tlakové ztráty vrstvy na rychlosti nám poskytuje velké množství 

informací o charakteru fluidní vrstvy a vlastnostech inertního materiálu. Tlaková 

ztráta je jedním z nejdůležitějších veličin, které při provozu pomocí měřících čidel 

pozorujeme. Sledování tlakové ztráty je důležité zejména při najíždění kotle. Tvar 

křivky před a po dosažení mezní fluidace se liší podle vlastností inertního materiálu. 

U monodisperzního materiálu s bezvýznamnými mezi částicovými silami křivka roste 

a po dosažení minimální fluidní rychlosti přejde náhle do konstantního průběhu (obr.9 

- křivka a). U částic, které jsou nepravidelné, různě velké, drsné či pórovité nebo mají 

velké kohezní síly, je určení přechodu složitější. Vyšší pokles tlaku před dosažením 

minimální rychlosti fluidace nastává při působení intenzivních soudržných sil mezi 

částicemi (obr.9 - křivka b). Při snižování rychlosti dochází k hysterezi (obr.9 - křivka 

c). V případě polydisperzních materiálů, u kterých se menší částice začínají vznášet 

při nižších rychlostech, je přechod pozvolný (obr.9 - křivka d). Minimální rychlost 
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fluidace je u takových materiálů určena pomocí průniku extrapolované levé a pravé 

křivky poklesu tlaku. Při rychlostech mezi 𝑢𝑚𝑓 − 𝑢𝑡 může tlaková ztráta začít klesat 

vlivem třídění částic tzv. elutriace (obr. 9 - křivka e). [1] 

 

 

Obrázek 9: Diagram závislosti tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro odlišné typy materiálů [1] 

 

2.5.2. Výpočet tlakové ztráty 

Ergunova rovnice, která závisí na rychlosti proudění, platí téměř pro všechny 

materiály. Do prahu fluidace má tvar: 

 

∆𝑝 =
150 ∙ 𝐻 ∙ (1 − 𝜀)2 ∙ 𝜇

𝜀3 ∙ 𝛷2 ∙ 𝑑𝑝
2 ∙ 𝑢 +

1,75 ∙ 𝐻 ∙ (1 − 𝜀) ∙ 𝜌𝑔

𝜀3 ∙ 𝛷 ∙ 𝑑𝑝
∙ 𝑢2 

 

 (4) 

[5] 

Po dosažení mezní fluidace a přechodu do ustálené fluidní vrstvy platí: 

 ∆𝑝𝑏 = (1 − 𝜀) ∙ (𝜌𝑠 − 𝜌𝑔) ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 

 

           (5) 

 

[5] 
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2.5.3. Výpočet minimální fluidní rychlosti: 

Minimální fluidní rychlost se dá tedy určit jako průnik rovnic (4) a (5) z fluidního 

diagramu. Existuje mnoho výpočtových vzorců 𝑢𝑚𝑓, které mají omezenou platnost. 

[3] 

Pro částice malé velikosti (𝑅𝑒𝑝,𝑚𝑓 < 20) může být použit vztah: 

 
𝑢𝑚𝑓 =

𝑑𝑝
2(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

150𝜇

𝜀𝑚𝑓
3 𝜙𝑠

2

1 − 𝜀𝑚𝑓
 ;       𝑅𝑒𝑝,𝑚𝑓 < 20 

 

     (6) 

    [3] 

Pro velmi velké částice platí: 

 
𝑢𝑚𝑓

2 =
𝑑𝑝(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

1,75𝜌𝑔
𝜀𝑚𝑓

3 𝜙𝑆 ;        𝑅𝑒𝑝,𝑚𝑓 > 1000 

 

   (7) 

 

     [3] 

Při znalosti parametrů fluidního systému lze pro výpočet použít univerzální rovnici 

(8), která zohledňuje více faktorů ovlivňující velikost 𝑢𝑚𝑓: 

1,75

𝜀𝑚𝑓
3 𝜙𝑆

(
𝑑𝑝𝑢𝑚𝑓𝜌𝑔

𝜇
)

2

+
150(1 − 𝜀𝑚𝑓)

𝜀𝑚𝑓
3 𝜙𝑠

2
(

𝑑𝑝𝑢𝑚𝑓𝜌𝑔

𝜇
) =

𝑑𝑝
3𝜌𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

𝜇2
 

 

(8) 

[3]  

  Dále tento vzorec můžeme upravit: 

 

1,75

𝜀𝑚𝑓
3 𝜙𝑆

𝑅𝑒𝑝,𝑚𝑓
2 +

150(1 − 𝜀𝑚𝑓)

𝜀𝑚𝑓
3 𝜙𝑠

2
𝑅𝑒𝑝,𝑚𝑓 = 𝐴𝑟  

 

(9) 

  Kde 𝑅𝑒𝑝,𝑚𝑓: 

 𝑅𝑒𝑝,𝑚𝑓 =
𝑑𝑝𝑢𝑚𝑓𝜌𝑔

𝜇
                            (10) 

 

    [3] 
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a Ar:  

 
𝐴𝑟 =

𝑑𝑝
3𝜌𝑔(𝜌𝑠 − 𝜌𝑔)𝑔

𝜇2
 

                              

                      (11) 

   [3] 

 

2.6.  Distributory 

Základním požadavkem na distributor je schopnost rovnoměrně distribuovat plyn 

napříč ložem. Tlaková ztráta distributoru  ∆𝑝𝑑 závisí na tlakové ztrátě fluidní vrstvy 

a má splňovat následující vztah: 

 ∆𝑝𝑑 = (0,2 − 0,4)∆𝑝                                 (12) 

 [6] 

Spodní hranice intervalu zajišťuje rovnoměrnou hranici plynu. Zvyšování nad horní 

hranici povede ke zvýšeným požadavkům na čerpací výkon plynu, což je jeden 

z hlavních provozních nákladů. Dalším faktorem ovlivňující správnou činnost 

distributoru je velikost, typ a rozmístění otvorů. [6] 

 

2.6.1. Typy distributorů: 

a) Perforované a vícestupňové distributory 

Jsou průmyslově široce využívány pro svoji nízkou cenu. Na následujícím obrázku 

lze vidět 4 základní varianty. Varianta (a) je složen z dvou desek, mezi kterými je 

kovové síto. To zabraňuje propadávání materiálu. Druhá varianta (b) se skládá s dvou 

odstupňovaných desek. Pro velká zatížení se používá prohnutá varianta (c). Poslední 

varianta (d) je složena z rovnoběžných roštových tyčí. Má však jen omezené využití. 

Průměr otvorů v perforovaných distributorech se pohybuje kolem 1-2 mm. Hlavní 

nevýhodou těchto provedení je, že se nedají použít v náročných provozních 

podmínkách způsobených vysokou teplotou a vysoce reaktivním prostředím. [3] 
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Obrázek 10: Základní provedení perforovaných distributorů [3] 

 

b) Distributory s tryskami  

Tato provedení distributorů zajišťují velmi dobrou distribuci plynu. Konstrukce trysek 

zamezuje propadávání drobných částic skrz distributor. Jednou z nevýhod je 

usazování částic mezi tryskami na distributor. Varianty (b), (c), (d) mají vstup trysky 

zúžen, což zajišťuje stejný průtok plynu. Trysce typu (a) rovnoměrný průtok zajišťuje 

porézní výstup. Složitější konstrukce zvyšuje cenu distributorů, avšak jsou více 

odolné proti vysokým teplotám a korozi. [3] 

 

Obrázek 11: Základní provedení distributorů s tryskami [3] 

Volba vhodného distributoru závisí na typu inertního materiálu, fluidním režimu  

a průměru nádoby. Distribuce plynu se u jednotlivých typů liší. Konstrukce 

distributoru ovlivňuje tvorbu, počet a velikost plynových bublin a jejich průchod skrz 

vrstvu. Pórovité distributory vytváří malé drobné bublinky plynu, které se při 

průchodu skrz vrstvu spojují a zvětšují svůj objem, jak lze pozorovat na variantě (a). 

Distributor (b) má tryskající efekt, který již v blízkosti distributoru tvoří velké 

bubliny. Trysky u distributorů (c) a (d) vytváří rovnoměrně velké bubliny. Liší se 

hlavně v četnosti a počtu bublin plynu. Kontakt plynu s inertním materiálem 

v blízkosti distributoru je velmi důležitý pro rychlý přenos tepla, hmoty a správný 

chod reakčních procesů. [3] 
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Obrázek 12: Tvorba plynových bublin u rozdílných distributorů [3] 

 

2.7.  Přenos tepla a hmoty ve fluidní vrstvě 

Fluidní kotle se oproti roštovým kotlům liší hlavně v nižší teplotě spalovacího 

procesu, která dosahuje 800-900 °C. Druhým velkým rozdílem je koncentrace 

pevných částic, která je u fluidních kotlů mnohem větší. Tepelný přenos probíhá tedy 

třemi mechanismy zářením, prouděním plynu a přenosem tepla kontaktem pevných 

částic. Pevné částice disponují velkou tepelnou kapacitou, což přispívá k malým 

tepelným rozdílům. Teplota plynu vždy závisí na teplotě částic a ne naopak. Tento 

přenos mezi pevnými částicemi a plynem velmi ovlivňuje procesy, které probíhají ve 

fluidní vrstvě. Studený nebo předehřátý vzduch je přiváděn do vrstvy přes distributor, 

kde se dostává do styku s horkými částicemi inertního materiálu. Velký měrný povrch 

částic zajišťuje velmi rychlý ohřev vzduchu. Teplotní rozdíly jsou nižší jen 

v bezprostřední blízkosti distributoru (5-10 cm). Průměrná teplota ve fluidním loži se 

dramaticky nemění podél výšky díky intenzivnímu míchání částic ve vodorovném i 

svislém směru. Teplota plynu a pevných částic na výstupu z lože má prakticky stejnou 

teplotu jako fluidní vrstva. Ke správné modelaci spalovacího procesu je velmi důležité 

sledovat přenos tepla inertních částic paliva na lože a jeho komponenty. I přes velmi 

dobrou schopnost lože udržovat konstantní teplotu je třeba dát pozor při spalování 

paliv s vysokým obsahem těkavých látek. Ty mohou mít za následek vznik lokální 

výroby tepla a přehřívání, které může vést k provozním problémům. [1] 
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2.8. Výhody a nevýhody využití fluidní vrstvy 

2.8.1. Výhody: 

1)  Konstantní tok pevných částic, který je podobný toku kapalin, zajišťuje nepřetržité        

automaticky řízené operace se snadnou manipulací. Rychlé míšení pevných látek ve 

fluidní vrstvě vede téměř k izotermickým podmínkám. [3] 

2)  Fluidní vrstva uvnitř reaktoru (nádoby) má velkou setrvačnou tepelnou kapacitu, 

která je schopna pokrýt náhle změny provozních podmínek a poskytuje velkou 

rezervu bezpečnosti při vyhýbání se teplotním výkyvům při vysoce exotermických 

reakcích. [3] 

3)  Cirkulací pevných látek jsme schopni odvést nebo přivést velké množství tepla 

mezi dvěma reaktory podle potřeby. Rychlost přenosu tepla a hmoty mezi plynem  

a částicemi je vyšší než u klasických technologií. Výměníky tepla ve fluidních kotlích 

potřebují relativně malé povrchové plochy. [3] 

4)  Možnost částečného odsíření spalin s vysokou účinností suchou aditivní metodou 

díky dobře udržitelným teplotám v rozmezí 800-900 °C. Drcený vápenec se přímo 

přidává do spalovacího procesu. [7] [8] 

5)  Malé fluidní kotle mohou spalovat sirnatá paliva při dodržení emisních limitů  

a nepotřebují odsiřovací zařízení, která by byla pro malé výkony velmi drahá. [7] 

6)  Fluidní kotle mohou spalovat uhlí s nízkou výhřevností a méně hodnotná paliva 

např. kaly z čističek. [7] [8] 

2.8.2. Nevýhody. 

1) Vyšší investiční náklady [7] 

2) Konstrukce a řízení systému je složitější. [7] 

3) Nároky na údržbu, provoz a obsluhu jsou vyšší než u jiných technologií. [7] 

4) Materiály uvnitř fluidní nádoby a cyklonu jsou velmi namáhány abrazivními 

účinky částic fluidní vrstvy, a to zejména u cirkulačních fluidních kotlů. [3]  
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2.9. Fluidní kotle 

2.9.1. Stacionární fluidní kotle 

Jsou první variantou, která se během 70 let. minulého století dostala na světový trh a 

byla průmyslově využívána. Jsou nejrozšířenějším typem fluidních kotlů  

a celosvětově je jich v provozu přes 10 000. Pracují v režimu bublající fluidní vrstvy 

při nižších fluidních rychlostech, kdy je zřetelná fluidní hladina. Palivo může mít větší 

granulometrii (do 10 mm). V kotlích se stacionární fluidní vrstvou se mohou spalovat 

různé druhy paliva nejčastěji hnědé uhlí. V ohništi s fluidní vrstvou je ponořen 

výparník. Přívod paliva a suchého aditiva je obvykle umístěn nad fluidní vrstvu. 

Vyhořelé částice jsou unášeny horkým vzduchem do cyklonu a následně do 

odlučovače pevných částic. Tento typ kotlů má běžně výkon do 100 MW. Nejčastěji 

jsou využívány k produkci páry, horké vody nebo horkých plynů a vzduchu. [1] [5] 

 

Obrázek 13: Stacionární fluidní kotel [5] 

 

2.9.2. Fluidní kotle s cirkulující fluidní vrstvou 

Jsou druhým typem fluidních kotlů hojně využívaných v průmyslu. Zejména se 

využívají k výrobě elektrické energie. Výkon celosvětově využívaných zařízení do 

roku 2005 se pohyboval v rozmezí 1 až 340 MWe. Od stacionárních fluidních kotlů 

se liší hlavně fluidní rychlostí na prahu úletu částic a rozdílným fluidním režimem. 

Vrstva během spalovacího procesu cirkuluje (tzv. rychlá fluidace). Unášené částice 

putují do cyklonu, kde jsou odděleny od horkého vzduchu a jsou transportovány zpět 

do fluidní vrstvy. Tento proces vyžaduje kvalitní a správně připravené palivo s nižší 
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granulometrií. Ohniště se zpravidla rozšiřuje s rostoucí výškou. Palivo a suché 

aditivum je obvykle přidáváno přímo do fluidní vrstvy. [1] [5] 

 

Obrázek 14: Fluidní kotel s cirkulující fluidní vrstvou [5] 
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3. Experimentální část 

3.1. Popis experimentálního zařízení 

Všechna měření inertních materiálů byla provedena na modelu zařízení, které je 

svými rozměry totožné se stacionárním fluidním kotlem o výkonu 30 kW v laboratoři 

Ústavu energetiky na Julisce. Samotný reaktor se skládá s dvou dílů, mezi kterými je 

umístěn distributor. Ten je složen z děrované ocelové desky a drátové síťky, která 

zabraňuje propadu jemných částic materiálu. Reaktor je zhotoven z polykarbonátu. 

Díky tomu lze i vizuálně zkoumat vznik a režimy fluidní vrstvy. Tlaková ztráta je 

měřena ve spodním díle reaktoru pod distributorem a přibližně v polovině horního 

dílu (freeboardu) pomocí tlakového čidla Siemens Sitrans P320, které má rozsah od  

0 až 10 kPa. Průtok fluidačního média je měřen tlakovou ztrátou na clonce v potrubí. 

Data z tlakových čidel jsou zaznamenávány každou sekundu pomocí měřícího 

modulu NI USB-6009 a softwaru LabVIEW. Pro kontrolu se používá i plováčkový 

průtokoměr o rozsahu 20-160 𝑚3/ℎ. Průtok vzduchu zajišťuje dmychadlo INECO 

INW 71 H26 o výkonu 3 kW, které je vybaveno frekvenčním měničem Teco. Jedním 

z hlavních rozdílů oproti skutečnému kotli je, že vzduch je přiváděn přes dno 

spodního dílů ne ze strany jako je to u zmiňovaného kotle. Když vzduch opustí 

freeboard, pokračuje do cyklonu, kde se odděluje úlet inertních materiálů. 

 

Obrázek 15: Model experimentálního zařízen 
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3.2.  Zkoumané inertní materiály 

Měření bylo provedeno se čtyřmi křemennými písky ze Střelče o rozdílné 

granulometrii s technickým označením 01/06, 03/08, 05/10 a 03/30. Přírodní 

upravené písky z dolu Střeleč mají vysoký obsah 𝑆𝑖𝑂2 a malý obsah 𝐹𝑒2𝑂3. Využívají 

se zejména ve vodárenství k filtrování vody, ve strojírenství pro technologie přesného 

lití, jako plnivo ve stavebnictví a jako hasivo do pojistek vysokého napětí. [9] 

Dále byly měřeny dva keramzity Liapor s označením výrobce 0-2 a 2-4. Tato lehká 

keramická kameniva (LWA) se vyrábí výpalem a expandací třetihorních jílů 

v rotačních pecích. Vznikají tak keramické perly, které obsahují minerály jako illit, 

kaolinit, křemík, úlomky slíd a fosilní zbytky. Liapor vyniká svou nízkou objemovou 

hustotou, vysokou pevností, objemovou stálostí a odolností vůči žáru. [10] 

Posledním materiálem, který byl zkoumán, je popel hnědého uhlí z dolu Bílina 

vzniklý spalováním ve fluidním kotli. Fotografie použitých materiálů jsou uvedeny 

na obrázcích 16 až 22. 

Některé hodnoty veličin keramzitů a písků v následující tabulce jsou čerpány 

z technických listů prodejců těchto materiálů. V technických listech Liaporu se uvádí 

chyba ± 15 % u hustoty i sypného objemu. Proto byly hodnoty Liaporu přeměřeny 

pracovníky Ústavu energetiky a spolu s údaji popelu mi byly poskytnuty vedoucím 

bakalářské práce.  

Tabulka 3:Základní fyzikální vlastnosti inertních materiálů 

Materiál Technické 

označení 

Hustota ρ 

[𝑘𝑔/𝑚3] 
Sypná hmotnost 𝜌𝑏 

[𝑘𝑔/𝑚3] 
Mezerovitost 

ε 

[-] 

Písek 

Střeleč 

01/06 2650 1520 0,426 

03/30 2650 1500 0,434 

05/10 2650 1500 0,434 

03/08 2650 1500 0,434 

Keramzit 

Liapor 

0-2 1000 575 0,425 

2-4 800 560 0,300 

Popel - 2195 790 0,640 
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Obrázek 16: Detail písku Střeleč 01/06 

 

Obrázek 17: Detail písku Střeleč 03/30 

 

Obrázek 18: Detail písku Střeleč 05/10 

 

Obrázek 19: Detail písku Střeleč 03/08 

 

Obrázek 20: Detail keramzitu Liapor 0-2 

 

Obrázek 21: Detail keramzitu Liapor 2-4 

 

Obrázek 22: Detail popelu z hnědého uhlí Bílina 
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3.3. Popis experimentu 

K experimentu bylo přistupováno dvěma způsoby. Nejprve byly všechny materiály 

měřeny při stejné hmotnosti 3,1 kg.  Díky rozdílné hustotě byla i výška fluidní vrstvy 

rozdílná. Následně byly měřeny při zachování stejného objemu 2,7l, tedy stejná výška 

fluidní vrstvy pro všechny materiály, ovšem rozdílné hmotnosti. 

Tabulka 4: Záznam měření 

 

 

 

 

 

Stejná 

hmotnost 

Materiál Technické 

označení 

Hmotnost 

[𝑘𝑔] 
Objem 

[𝑙] 

Písek Střeleč 01/06 3,1 2,04 

03/30 3,1 2,07 

05/10 3,1 2,07 

03/08 3,1 2,07 

Keramzit 

Liapor 

0-2 3,1 5,39 

2-4 3,1 6,89 

Popel - 3,1 3,9 

 

 

 

Stejný objem 

Písek Střeleč 01/06 4,25 2,7 

03/30 4,45 2,7 

05/10 4,15 2,7 

03/08 4,07 2,7 

Keramzit 

Liapor 

0-2 1,55 2,7 

2-4 1,22 2,7 

Popel - 2,13 2,7 

 

Inertní materiál se nasypal do reaktoru. Následně se nechal přivést do vznosu a rychle 

zpět do fixního stavu. Tím vznikla hladká a vodorovná vrstva. Průtok vzduchu byl 

dále rovnoměrně postupně zvyšován po 45 sekundách do maximální hodnoty kolem 

140 𝑚3/ℎ.  

Získaná data bylo nutné profiltrovat od nahodilých chyb při měření, kdy tlaková ztráta 

šla do záporných hodnot. Následně byla data zprůměrována. 

Dále bylo nutné změřit tlakovou ztrátu distributoru, který se chová jako standardní 

místní odpor. Měřená tlaková ztráta je tedy součet ztráty fluidní vrstvy a distributoru. 

Odečtením tlakové ztráty distributoru získáme výslednou požadovanou tlakovou 

ztrátu fluidní vrstvy. Tlaková ztráta distributoru má exponenciální průběh, jak lze 

vidět na následujícím grafu. Označení v diagramech „up“ značí, kdy byl průtok 

zvyšován a naopak „down“ snižován. 
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Obrázek 23: Tlaková ztráta distributoru 
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4. Výsledky a diskuze 

4.1. Granulometrie 

Zkoumané materiály jsou směsi zrn o různé velikosti, proto bylo nutné vyhodnotit 

granulometrické charakteristiky, podle kterých lze usuzovat jisté chování při fluidaci. 

V následujících dvou diagramech křivek rozsevu a četnosti lze pozorovat rozdílnost 

vybraných inertních materiálů. Křivky jsou popsány pomocí Rosin-Rammlerovy 

aproximace. Písky Střeleč mají nízkou polydisperzitu částic. Písky s označením 

01/06, 05/10 a 03/08 jsou téměř monodisperzní. Naopak keramzity a popel jsou velmi 

polydisperzní. Zejména popel má velký rozsah velikostí jednotlivých zrn. Příloha 

obsahuje detailní graf rozsevu a četnosti pro každý materiál. 

Obrázek 24: Porovnání křivek rozsevu jednotlivých materiálů 
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Obrázek 25: Porovnání křivek četnosti jednotlivých materiálů 

 

Z granulometrie byly dále určeny střední průměry pro jednotlivé materiály, které jsou 

nezbytné pro teoretický výpočet minimální fluidní vrstvy. 

Tabulka 5: Střední průměr inertních materiálů 

Materiál Technické 

označení 
Střední průměr 𝑑𝑝[mm] 

Písek 

Střeleč 

01/06 0,41 

03/30 0,80 

05/10 0,77 

03/08 0,51 

Keramzit 

Liapor 

0-2 1,03 

2-4 3,30 

Popel - 0,49 

 

Výsledky středních průměrů písku se řádově shodují s hodnotami uvedených 

dodavatelem viz. zdroj [9] až na písek 03/30, který dle technického listu má střední 

průměr 1,70 mm. Výrobce keramzitů Liapor střední průměru neuvádí. Následné 

výpočty byly provedeny s granulometricky určenými hodnotami v Tabulce 5. 
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4.2. Experimentální určení minimální fluidní rychlosti 

a) Střeleč 01/06 

Obrázek 26: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Střeleč 01/06 při hmotnosti 3,1 kg 

 

Obrázek 27: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Střeleč 01/06 při objemu 2,7 l 

 

Tabulka 6: Experimentálně určená minimální fluidní rychlost pro Střeleč 01/06 

Měření Up Down 

𝑢𝑚𝑓  při hmotnosti 3,1 kg [𝑚/𝑠] 0,130 0,146 

𝑢𝑚𝑓 při objemu 2,7 l [𝑚/𝑠] 0,123 0,161 
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b) Střeleč 03/30 

Obrázek 28: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Střeleč 03/30 při hmotnosti 3,1 kg 

 

Obrázek 29: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Střeleč 03/30 při objemu 2,7 l 

 

Tabulka 7: Experimentálně určená minimální fluidní rychlost pro Střeleč 03/30 

Měření Up Down 

𝑢𝑚𝑓  při hmotnosti 3,1 kg [𝑚/𝑠] 0,319 0,339 

𝑢𝑚𝑓 při objemu 2,7 l [𝑚/𝑠] 0,227 0,317 
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c) Střeleč 05/10  

Obrázek 30: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Střeleč 05/10 při hmotnosti 3,1 kg 

 

Obrázek 31: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Střeleč 05/10 při objemu 2,7 l 

 

Tabulka 8: Experimentálně určená minimální fluidní rychlost pro Střeleč 05/10 

Měření Up Down 

𝑢𝑚𝑓  při hmotnosti 3,1 kg [𝑚/𝑠] 0,331 0,356 

𝑢𝑚𝑓 při objemu 2,7 l [𝑚/𝑠] 0,315 0,342 
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d) Střeleč 03/08 

Obrázek 32: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Střeleč 03/08 při hmotnosti 3,1 kg 

 

Obrázek 33: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Střeleč 03/08 při objemu 2,7 l 

 

Tabulka 9: Experimentálně určená minimální fluidní rychlost pro Střeleč 03/08 

Měření Up Down 

𝑢𝑚𝑓  při hmotnosti 3,1 kg [𝑚/𝑠] 0,104 0,203 

𝑢𝑚𝑓 při objemu 2,7 l [𝑚/𝑠] 0,117 0,212 
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e) Liapor 0-2 

Obrázek 34: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Liapor 0-2 při hmotnosti 3,1 kg 

 

Obrázek 35: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Liapor 0-2 při objemu 2,7 l 

 

Tabulka 10: Experimentálně určená minimální fluidní rychlost pro Liapor 0-2 

Měření Up Down 

𝑢𝑚𝑓  při hmotnosti 3,1 kg [𝑚/𝑠] 0,299 0,312 

𝑢𝑚𝑓 při objemu 2,7 l [𝑚/𝑠] 0,305 0,293 
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f) Liapor 2-4  

Obrázek 36: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Liapor 2-4 při hmotnosti 3,1 kg 

 

Obrázek 37: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro Liapor 2-4 při objemu 2,7 l 

 

Tabulka 11: Experimentálně určená minimální fluidní rychlost pro Liapor 2-4 

Měření Up Down 

𝑢𝑚𝑓  při hmotnosti 3,1 kg [𝑚/𝑠] 0,625 0,616 

𝑢𝑚𝑓 při objemu 2,7 l [𝑚/𝑠] 0,626 0,610 
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g) Popel Bílina 

Obrázek 38: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro popel Bílina při hmotnosti 3,1 kg 

 

Obrázek 39: Závislost tlakové ztráty vrstvy na rychlosti pro popel Bílina při objemu 2,7 l 
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Hodnota minimální fluidní rychlosti byla vyhodnocena jako průnik dvou lineárních 

trendů popisující průběh ve fluidním diagramu do prahu fluidace, kdy tlaková ztráta 

stoupá, a od stavu fluidace, kdy se mění již pozvolna.  

Tabulka 13: Experimentálně určené minimální fluidní rychlosti 

Materiál Technické 

označení 

Minimální fluidní rychlosti 𝑢𝑚𝑓 [𝑚/𝑠] 

Stejná hmotnost Stejný objem 

up down up down 

Písky 

Střeleč 

01/06 0,130 0,146 0,123 0,161 

03/30 0,319 0,339 0,227 0,317 

05/10 0,331 0,356 0,315 0,342 

03/08 0,104 0,203 0,117 0,212 

Keramzity 

Liapor 

0/2 0,299 0,312 0,305 0,293 

2/4 0,625 0,616 0,626 0,610 

Popel - 0,388 0,453 0,453 0,5175 

 

Jak lze vyčíst z experimentálně určených výsledků v Tabulce 13, minimální fluidní 

rychlost nezávisí na hmotnosti fluidní vrstvy. Tento fakt potvrzuje pět ze sedmi 

měřených materiálů. Při měření písku 03/30 a popelu mohlo nastat k problémům, 

které jsou popsány v následujících odstavcích v této podkapitole. 

Při měření písku 03/30 při stejném objemu mohlo dojít k částečnému ucpání 

distributoru, který má podobný průměr otvorů, jako je střední průměr měřeného 

materiálu, a tím k prudšímu nárůstu tlakové ztráty. Příliš setřesená fluidní vrstva 

mohla způsobit menší minimální fluidní rychlost než u měření při stejném objemu. 

Během následného snižování průtoku při tomto měření minimální fluidní rychlost 

odpovídá té při stejné hmotnosti.  

Písek 03/08 vykazuje velmi rozdílný průběh křivek při zvyšujícím a snižujícím 

průtoku, tudíž i minimální fluidní rychlost je rozdílná. Tento jev může být způsobený 

potencionálními kohezními silami, které již nepůsobí při snižování průtoku. Písky 

01/06 a 05/10, které jsou svými granulometrickými vlastnostmi podobné písku 03/08, 

tento odlišný průběh tak výrazný nemají. 
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Liapor 0-2 fluidoval velmi dobře, jak lze pozorovat na obrazcích 34 a 35. Křivky „up“ 

i „down“ mají téměř totožný průběh. Shoda 𝑢𝑚𝑓 těchto křivek při obou typech měření 

vychází jednou s největší přesností. 

Měření popela a Liaporu 2-4, který již byl jednou použit při spalování ve fluidní 

vrstvě, mohlo být ovlivněno zavedením průmyslového vysavače do vývodu z cyklonu 

z důvodu velkého úletu prachových částic. Bez odsávání by došlo k znečišťování 

laboratoře. Pro měření tohoto materiálu bych doporučil instalaci prachového 

odlučovače za vývod z cyklonu. Během měření při stejném objemu popelu a Liaporu 

2-4 tlaková ztráta po dosažení  𝑢𝑚𝑓 stoupá nezvykle více než při měření při stejné 

hmotnosti.  

Nejproblematičtější bylo měření s popelem. Pravděpodobně kvůli jeho vysoké 

polydisperzitě nejsou průběhy křivek grafů obou měření jako tomu bylo u skoro 

monodisperzních písků. Velké bubliny způsobovaly třídění částic v horní polovině 

vrstvy, které pak velmi čeřily hladinu fluidní vrstvy, což mohlo mít vliv na měření 

tlakové ztráty, a tedy i na průběh křivek samotných. Rovněž při tomto měření bylo 

nutné na výstup z cyklonu umístit vysavač, za účelem zachycení jemných prachových 

částic, čímž mohlo být ovlivněno měření tlakové diference. 

Obrázek 40: Porovnání fluidních diagramů při zvyšujícím se průtoku při stejné hmotnosti 
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Obrázek 41:Porovnání fluidních diagramů při zvyšujícím se průtoku při stejném objemu 
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Naopak materiály s vysokou polydisperzitou, jako je popel nebo Liapor 2-4, vykazují 

pozvolný průběh nárůstu tlakové ztráty před dosažením fluidního stavu. U keramzitů 

a popelu odpovídá velikost tlakové ztráty při dosažení fluidního stavu hmotnosti 

vrstvy. Liapor 2-4 svým středním průměrem již patří do skupiny D Geldardovy 

klasifikace částic, která je již hůře fluidovatelná. Avšak díky své nízké hustotě  

a pórovitosti to pro tento materiál neplatí, jak lze vidět na obrázku 36. 

4.3.  Sféricita 

Dalším nezbytným geometrickým parametrem pro teoretický výpočet minimální 

fluidní rychlosti je sféricita. Z křivek s klesajícím průtokem „down“ fluidních 

diagramů byly odečteny tři hodnoty fluidní rychlosti a tlakové ztráty pro každý 

materiál při stejném objemu i hmotnosti. Tyto hodnoty byly dosazeny do Ergunovy 

rovnice (4) a vypočteny sféricity, které byly následně zprůměrovány. 

Tabulka 14: Vypočtená sféricita inertních materiálů 

Materiál Technické označení Sféricita ϕ [−] 

Písek 

Střeleč 

01/06 0,817 

03/30 0,680 

05/10 0,757 

03/08 0,712 

Keramzit 

Liapor 

0-2 0,903 

2-4 0,822 

Popel - 0,611 

 

Výsledky odpovídají jak vizuálnímu pozorování, tak i výsledkům v literatuře. 

Keramzity vykazují ze sledovaných materiálů nejvyšší sféricitu. Jsou to téměř kulové 

částice. Hodnoty sféricity u písků se pohybují v intervalu od 0,68 do 0,87, což 

odpovídá i hodnotám uvedených v Tabulce 1. 
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4.4.  Porovnání experimentálního a teoretického určení minimální fluidní 

rychlosti 

Teoretická minimální fluidní vrstva byla vypočtena pomocí vzorce (9), kde 𝑢𝑚𝑓 je 

jedním z kořenů kvadratické rovnice.  

Tabulka 15: Porovnání experimentálně a teoreticky určené minimální fluidní rychlosti 

Materiál Technické 

označení 

Minimální fluidní rychlosti 𝑢𝑚𝑓 [𝑚/𝑠] 

Stejná hmotnost Stejný objem Teoretický 

výpočet up down up down 

Písky 

Střeleč 

01/06 0,130 0,146 0,123 0,161 0,126 

03/30 0,319 0,339 0,227 0,317 0,329 

05/10 0,331 0,356 0,315 0,342 0,365 

03/08 0,104 0,203 0,117 0,212 0,173 

Keramzity 

Liapor 

0-2 0,299 0,312 0,305 0,293 0,304 

2-4 0,625 0,616 0,626 0,610 0,381 

Popel - 0,388 0,453 0,453 0,5175 0,416 

 

U písku 01/06 se průměrná odchylka experimentálně a teoreticky určené 𝑢𝑚𝑓 liší 

maximálně o 12 % a pro písek 05/10 činí 8 %. Vzhledem k rozdílnému průběhu 

fluidních křivek při zvyšujícím se a snižujícím se průtoku u 03/08 je chyba 

teoretického 𝑢𝑚𝑓  větší. Více se blíží hodnotě křivky snižujícího se průtoku. U 03/30 

je větší průměrná odchylka 18 % zapříčiněna rozdílnou minimální fluidní rychlostí 

„up“ měření při stejném objemu. Když tuto jednu hodnotu pomineme, je odchylka  

3 %. 

Nejvíce se liší 𝑢𝑚𝑓 u Liaporu 2-4 a popelu. Odlišné výsledky mohla ovlivnit nutnost 

odsávaní prachových částic, což mělo za následek změnu tlaku v systému. Dalším 

faktorem může být velká polydisperzita těchto materiálů.  
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5. Závěr 

Experiment byl proveden pro porovnání teoretické a experimentálně určené 

minimální fluidní rychlosti materiálů o různých fyzikálních a geometrických 

vlastnostech. Výpočtové vztahy 𝑢𝑚𝑓 vždy nevykazují dostatečnou přesnost pro 

všechny druhy a velikosti inertního materiálu. Použitý výpočtový vztah (8) nezahrnuje 

pórovitost materiálu, která je například pro Liapor typická. Z výsledků Liaporu 0-2, 

který má velkou shodu mezi teoretickou a experimentálně určenou 𝑢𝑚𝑓, se dá 

usuzovat, že pórovitost nemusí mít vliv na přesnost výpočtu ze vztahu (8) u reaktorů 

podobné velikosti. Pro potvrzení tohoto tvrzení by bylo nutné zopakovat měření pro 

Liapor 2-4, které bylo ovlivněno nutností odsávání prachových částic na vývodu 

z cyklonu. Většina experimentálně určených 𝑢𝑚𝑓 u písků Střeleč se shoduje 

s teoretickým výpočtem. Jedinou větší odchylku zaznamenává Střeleč 03/08,  

u kterého se velmi liší průběh fluidní křivky při zvyšujícím se a snižujícím se průtoku. 

Svými geometrickými ani fyzikálními vlastnostmi se razantně neodlišuje od ostatních 

písků. Pro zjištění důvodu, proč se tento materiál chová odlišně, by bylo potřeba 

udělat více měření. Dalším faktorem, který se dal při měření pozorovat, je charakter 

hladiny fluidní vrstvy při bublinkujícím režimu. Při nižší výšce vrstvy hladinu čeří 

větší počet menších bublin vzduchu. Naopak při vyšší hladině se malé bubliny spojí 

ve velké a ty ovlivňují hladinu mnohem více. Příloha obsahuje záznam vybraných 

měření a tento jev je vizuálně znatelný hlavně u Liaporu 0-2. Viditelný přechod 

z bublikujícího do turbulentního režimu fluidní vrstvy šel pozorovat u všech materiálu 

při průtoku nad 100 𝑚3/ℎ. Při fluidaci popela docházelo k výraznému třídění částic, 

které může mít vliv na termochemické procesy při spalování. Pro provoz a navrhování 

menších fluidních jednotek je podle mého názoru ideální využívat podobné 

experimentální jednotky. Chování fluidní vrstvy není prozatím dostatečně 

matematicky modelováno a při návrzích se vychází hlavně z praxe.   
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Přílohy 

Detailní granulometrie inertních materiálů 

Obrázek 42: Granulometrie Střeleč 01/06 

 

Obrázek 43: Granulometrie Střeleč 01/06 

 

Obrázek 44: Granulometri Střeleč 05/10 
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Obrázek 45: Granulometrie Střeleč 03/08 

 

Obrázek 46: Granulometrie Liapor 0-2 

 

Obrázek 47: Granulometrie Liapor 2-4 
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Obrázek 48: Granulometrie popel Bílina 
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Videozáznam vybraných měření 

Na přiloženém disku najdete 6 videí z měření při stejné hmotnosti pro písky 03/30  

a 05/10, Liapor 0-2, Liapor 2-4 a dvě videa pro popel. Jedno obsahuje detailní záběr 

na třídění materiálu. Dále disk obsahuje 3 videa pro měření při stejném objemu, a to 

pro písek 01/06, písek 05/10 a Liapor 0-2. Doporučuji videa pouštět bez zvuku 

z důvodu hlasitosti dmychadla. 


