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ty a tepla. Alternativou přirozeného pulzního toku je umě-
lý pulzní tok vyvolaný periodickou modulací toku, např. 
přeru�ovaným nástřikem fází (vět�inou kapaliny) do reak-
toru3−5. 

Pro popis toku v reaktoru se nejčastěji pou�ívají dva 
hydrodynamické modely6 − pseudohomogenní s pístovým 
tokem fází a pseudohomogenní s axiálním promícháváním. 
Parametry těchto modelů lze získat z měření distribuce 
dob prodlení stopovací látky v systému6.  

 
 

Experimentální část 
 
Experimenty byly vedeny jak s kontinuálním, tak 

i periodicky modulovaným nástřikem kapaliny za kon-
stantního průtoku plynu. Byl pou�it systém voda-vzduch 
za atmosférického tlaku a laboratorní teploty (20 °C). 
Zkrápěný reaktor byl tvořen 500 mm vysokým skleněným 
válcem o vnitřním průměru 108 mm opatřeným bočními 
tubusy pro připojení elektrod (stavebnice Kavalier Sáza-
va). 33 cm vysoká vrstva náplně byla tvořena extrudáty 
aktivního uhlí (Chemviron Carbon) o ekvivalentním prů-
měru 4,6 mm nebo skleněnými kuličkami o průměru 
5 mm. Kapalina byla čerpána ze zásobní nádr�e skleněným 
čerpadlem s teflonovým vlnovcem do přepadové nádr�e 
umístěné 3,5 m nad základnou. Z nádr�e zaji�ťující kon-
stantní přetlak stékala kapalina samospádem a přes rota-
metr, regulační a solenoidový ventil natékala do sprchové 
hlavice, kterou byla rozstřikována nad náplň. Tlakový 
vzduch z kompresorového rozvodu byl po redukci tlaku 
veden přes rotametr a regulační ventil na hlavu kolony, 
kde byla snímána tlaková ztráta jako přetlak vůči atmosfé-
ře U-manometrem a můstkovým elektrickým čidlem. Po 
průchodu vrstvou náplně a separátorem fází byl odplyn 
veden do atmosféry a kapalina se vracela do zásobní nádr-
�e. Řízení nástřiku kapaliny, tj. ovládání solenoidu, a mě-
ření vodivosti a tlakové ztráty bylo realizováno prostřed-
nictvím modulů Adam 4000 (Advantech) propojených 
s počítačem přes seriové rozhraní RS 485. Řídící, monito-
rovací a vyhodnocovací programy byly vytvořeny 
v programovém prostředí Matlab (MathWorks). Byla také 
měřena volně vyteklá dynamická zádr� kapaliny jako ob-
jem kapaliny vyteklý z náplně po zastavení nástřiku. 

Metoda rozdělení dob prodlení stopovací látky vyu�í-
vala měření odezvy vodivosti ve vrstvě katalyzátoru na 
nástřik nasyceného roztoku chloridu draselného. Vodivost-
ní elektrodu tvořila nerezová síť nesoucí náplň reaktoru 
a měděný drát zasunutý bočním tubusem do náplně ve 
vzdálenosti 5 cm na sítí. Vyhodnocení bylo provedeno 
momentovou metodou a identifikací parametrů modelu 
kaskády míchaných buněk6, který je ekvivalentní modelu 
pístového toku s podélným promícháváním. 

Hodnoty signálu naměřené vodivostní elektrodou při 
periodickém nástřiku kapaliny byly ovlivněny také pro-
měnlivou rychlostí průtoku kapaliny. Na obrázku 1 je uve-
den příklad srovnání měřené signálové odezvy po nastřík-
nutí stopovací látky a periodicky se měnící hodnoty pozadí 
signálu způsobené proměnlivým průtokem kapaliny. Aby 
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Úvod 

 
Výkon zkrápěného reaktoru mů�e být nepříznivě 

ovlivněn nerovnoměrným tokem kapalné fáze a neúplným 
smočením lo�e katalyzátoru. Informace o toku a mno�ství 
kapalné fáze v katalytickém lo�i zkrápěného reaktoru lze 
získat metodou měření rozdělení dob prodlení stopovací 
látky v systému nebo stanovením volně vyteklé dynamické 
zádr�e kapaliny1. Cílem této práce bylo studium vlivu pa-
rametrů periodicky modulovaného nástřiku kapaliny na 
hydrodynamické vlastnosti zkrápěného reaktoru pilotního 
měřítka, zejména na dynamickou zádr� kapaliny, míru 
podélného promíchávání a tlakovou ztrátu. 

Zkrápěný reaktor je třífázový vertikálně orientovaný 
trubkový reaktor naplněný tvarovaným heterogenním kata-
lyzátorem. Kapalná fáze stéká po katalytické náplni reak-
toru obvykle souproudně s reagujícím plynem. Tyto reak-
tory jsou vyu�ívány při velkokapacitních hydrogenacích, 
zejména hydrodesulfurizaci ropných frakcí, nebo také pro 
oxidační reakce, např. oxidace polutantů v odpadních vo-
dách. Výkon, energetické nároky, �ivotnost katalyzátoru 
i stabilitu a bezpečnost provozu významně ovlivňuje hyd-
rodynamika2 toku fází reaktorem. Re�im toku, tlaková 
ztráta, zádr� a distribuce kapaliny, podélné a radiální pro-
míchávání a míra smočení povrchu katalyzátoru ovlivňuje 
transport reaktantů a tepla. Při ni��ích průtocích fází kapa-
lina teče ve formě filmu a praménků tzv. zkrápěným to-
kem, při vysokých průtocích dochází k periodickému zahl-
cování částí lo�e kapalinou při přirozeném pulzním re�i-
mu. Hranice mezi zkrápěným a pulzním tokem se nachází 
přibli�ně u hodnot mimovrstvových hmotnostních průtoků 
20 kg . m−2.s−1 pro kapalnou a 0,2 kg . m−2.s−1 pro plynnou 
fázi. Při pulzním re�imu dochází k intenzivní interakci 
mezi fázemi, která vede k periodickému obnovování smo-
čeného povrchu katalyzátoru a intenzivněj�í výměně hmo-
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bylo mo�né vyhodnotit odezvy momentovou metodou, 
bylo třeba od odezvy vodivosti stopovací látky odečíst tyto 
hodnoty pozadí. Výsledná křivka po normalizaci na frek-
venční funkci E(t) je vykreslena plnou čarou. Střední doba 
prodlení stanovená jako první moment normalizované 
křivky pak činila 16,6 s. Alternativní metodou by byla 
integrace obou křivek zvlá�ť a následné odečtení integrálu, 
který představuje pozadí. Výsledek by ale byl zatí�en vět�í 
chybou díky chvostování a nastavení nulové linie. 

Vyhodnocení bylo provedeno standardním postupem 
� momentovou metodou6. 

Hodnoty normalizované distribuční funkce E lze zís-
kat z časové řady naměřeného signálu napětí U podle vzta-
hu: 

(1) 
 
 
 
 

a obecný r-tý moment Mr křivky je definován následujícím 
integrálem: 

 
(2) 

                          
    
  

Nultý moment charakterizuje celistvost, první moment 
střední dobu prodlení a druhý moment lze vyu�ít pro výpo-
čet rozptylu a následně Pecletova kritéria charakterizující-
ho podélné promíchávání. 

Pomocí střední doby prodlení tm, ekvivalentní první-

mu momentu M1 a známého průtoku kapaliny QL lze vypo-
číst hodnotu efektivní dynamické zádr�e kapaliny Hef vzta-
�ené na objem výplně Vr podle následujícího vztahu: 

 
(3) 

    
    

               
Doba prodlení τ vzta�ená na celý volný objem lo�e, nikoli 
jen na objem kapaliny, pou�itá pro stanovení relativní dél-
ky periody nástřiku kapaliny, se vypočte za pomoci meze-
rovitosti výplně ε: 
 

 (4) 
     
                              

Druhý obecný moment křivky slou�í k výpočtu relativního 
rozptylu σ podle vztahu: 

  
 (5) 

    
                 

Vztahy mezi parametrem hydrodynamického modelu − 
Pecletovým kritériem (Pe), charakterizujícím axiální pro-
míchávání, a číselnými charakteristikami (momenty) ode-
zvových křivek jsou publikovány6 pro různé okrajové pod-
mínky. Pro systém z obou stran uzavřený, tzn., �e 
k podélnému promíchávání dochází pouze uvnitř systému, 
platí: 

   
 (6) 

 
 

Pro srovnání bylo testováno i ře�ení pro systém otevřený 
na vstupu, ale odchylky výsledků le�ely v mezích chyb 
experimentů. Pecletovo kritérium bylo z těchto vztahů 
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Obr. 1. Odezva na impulzní nástřik stopovací látky a periodic-
ké pozadí vodivostního signálu při modulovaném nástřiku 
kapaliny. Normalizovaná výsledná odezva frekvenční funkce na 
impulzní nástřik stopovací látky po odečtení pozadí vodivostního 
signálu při periodickém nástřiku kapaliny, perioda 40 s, split 0,5, 
střední doba prodlení tm = 16,6 s. �� distribuční funkce E(t),  - -  
odezva na impuls U, −·−·− pozadí signálu U 

Obr. 2. Ře�ení odezvy modelu kaskády 20 míchaných buněk 
při periodickém nástřiku kapaliny a konstantní zádr�i kapali-
ny;  �� distribuční funkce E(t),  −·−·− modulovaný nástřik 
kapaliny QL, perioda 40 s, split 0,5 
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vyhodnoceno nelineární regresí simplexovou metodou 
ře�itelem programu Matlab. 

Pro popis zkrápěné vrstvy byl formulován model dva-
cetičlenné kaskády ideálně míchaných buněk, vyu�ívající 
parametry stanovené metodou rozdělení dob prodlení. 
Periodický nástřik byl simulován Fourierovou funkcí. Vý-
sledky ře�ení modelu ve formě vypočteného průběhu frek-
venční funkce uvedené na obr. 2 byly v dobrém souladu 
s experimentálními daty a potvrdily jejich věrohodnost. 
Rozdíl mezi ře�ením a experimentálními daty, který byl 
dán předpokladem konstantní hodnoty zádr�e kapaliny 
v čase, ukazuje, �e tento předpoklad při modulovaném 
nástřiku není splněn a v závislosti na nástřiku dochází také 
k periodické změně zádr�e. 

Kromě sledování vodivosti byla také tlakovým pře-
vodníkem měřena při experimentech tlaková ztráta vrstvy 
náplně. Byly pozorovány oscilace hodnot tlakové ztráty 
a signálu odpovídajícího vodivosti při periodicky přeru�o-
vaném nástřiku kapaliny do reaktoru. Oscilace tlakové 
ztráty lze vysvětlit periodickým zahlcováním lo�e kapali-
nou ve fázi nástřiku kapaliny a vypuzením kapaliny z lo�e 
proudícím plynem ve fázi zastavení jejího přívodu. 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
 Sledovanými veličinami byly velikost efektivní 

zádr�e kapaliny stanovené metodou rozdělení dob prodlení 
a dynamické zádr�e stanovené jako objem kapaliny vytek-
lý z náplně po zastavení nástřiku. Vyhodnoceno bylo také 
Pecletovo kritérium podélného promíchávání kapaliny 
a byla měřena tlaková ztráta lo�e. Řídícími veličinami byly 
průtoky kapaliny a plynu a při periodické modulaci nástři-
ku kapaliny také parametry modulace: délka periody a její 
split (tj. podíl periody, po který byla do lo�e dávkována 
kapalina). Pro porovnání vlastností extrudovaného aktivní-
ho uhlí byla také prováděna měření na standardní náplni 
z 5 mm skleněných kuliček. Vliv toku kapalné fáze na 
sledované veličiny při periodicky modulovaném nástřiku 
byly porovnávány při délkách period odpovídajících střed-
ním dobám prodlení, tj. pro ReL = 3, 10 a 19 činily délky 
period 200, 60 a 40 s. Za těchto podmínek se projevovaly 
nejvýrazněj�í rozdíly v měřených veličinách. 

 
V l i v  r y c h l o s t i  t o k u  f á z í  n a  h o d -
n o t y  z á d r � e  k a p a l i n y  

Vliv průtoku kapalné a plynné fáze na mno�ství kapa-
liny zadr�ované ve zkrápěném lo�i byl studován na náplni 
tvořené skleněnými kuličkami nebo katalyzátorem. Byla 
provedena měření pro tři střední hodnoty průtoku kapali-
ny, jak při kontinuálním toku, tak pro periodickou modula-
ci nástřiku kapaliny. Výsledky jsou prezentovány na ob-
rázku 3 jako závislost efektivní dynamické zádr�e kapaliny 
v lo�i, stanovené pomocí metody rozdělení dob prodlení, 
na Reynoldsově kritériu proudění kapaliny. Efektivní dy-
namická zádr� kapaliny roste s rostoucím průtokem kapali-
ny při kontinuálním i modulovaném toku. Uvedené závěry 
platí jak pro náplň ze skleněných kuliček tak tvořenou 

výtlačky aktivního uhlí. U aktivního uhlí se projevuje jeho 
vět�í smáčivost a porozita, efektivní zádr� je mnohem vy�-
�í ne� u skleněných kuliček a je méně citlivá na průtok 
kapaliny zejména pro ni��í hodnoty Re kritéria. Příčinou 
bude existence stabilních menisků kapaliny mezi částicemi 
katalyzátoru. Dále bylo nalezeno, �e efektivní dynamická 
zádr� dosahuje při periodickém nástřiku ni��ích hodnot, 
a to pro obě testované náplně. Při délce periody přibli�ně 
rovné vypočítané střední době prodlení a splitu blízkého 
hodnotě 0,5 dochází v re�imu s periodickým nástřikem 
kapaliny k nejvýrazněj�ímu sní�ení efektivní dynamické 
zádr�e kapaliny oproti toku kontinuálnímu.  

Experimentálně byl sledován i vliv průtoku plynné 
fáze na zádr� kapaliny, hodnota zádr�e klesala s rostoucím 
průtokem plynu. Ze závislostí efektivní zádr�e kapaliny na 
Reynoldsově kritériu proudění vzduchu bylo také patrné, 
�e k nejvýrazněj�ímu sní�ení efektivní dynamické zádr�e 
kapaliny, tj. největ�í citlivosti k průtoku plynu, dochází při 
ni��ích hodnotách průtoku vzduchu, zatímco při vysokých 
hodnotách proudění efektivní dynamická zádr� kapaliny 
s průtokem vzduchu klesá jen málo, proto�e její hodnota je 
nízká díky vypuzení pseudostabilních menisků kapaliny 
z lo�e proudícím plynem.  

Kromě efektivní dynamické zádr�e byla pro srovnání 
stanovována také volně vyteklá dynamická zádr� kapaliny. 
Předpokládá se, �e je tvořena hlavně kapalinou proudící 
lo�em a jen částečně pseudostabilními menisky kapaliny 
mezi částicemi náplně. Její hodnota by tedy proti efektivní 
zádr�i měla být ni��í. Na obr. 4 je uvedena závislost dyna-
mické zádr�e na Reynoldsově kritériu proudění kapaliny 

Obr. 3. Srovnání závislosti efektivní dynamické zádr�e kapali-
ny na hodnotě Reynoldsova kritéria kapaliny pro katalyzátor 
(▲ kontinuální, ∆ pulzní tok) a skleněné kuličky (● kontinuální, 
○ pulzní tok); vý�ka vrstev 33 cm, perioda 40 s, split 0,5 periodic-
kého nástřiku kapaliny, ReG = 6,7 
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stanovená na katalyzátoru při různém průtoku plynu. Po-
tvrdil se předpoklad, �e dynamická zádr� je přibli�ně polo-
viční proti efektivní zádr�i kapaliny a podobně jako 
u efektivní zádr�e hodnoty odpovídající pulznímu toku 
jsou ni��í ne� pro tok kontinuální. Obdobné výsledky byly 
získány i pro lo�e skleněných kuliček, velikost dynamické 
zádr�e byla podobně jako u efektivní zádr�e v lo�i skleně-
ných kuliček ni��í ne� u porézního aktivního uhlí. 

 
V l i v  p a r a m e t r ů  m o d u l a c e  n á s t ř i -
k u  k a p a l i n y  

 Umělý pulzní tok byl vytvářen periodickou modu-
lací nástřiku kapaliny řízeným otevíráním a zavíráním 
solenoidového ventilu. Perioda představuje časový interval 
mezi dvěma následujícími počátky otevření ventilu a split 
podíl doby otevření z celkové délky periody. Délka perio-
dy a její split významně ovlivňují hydrodynamiku v lo�i, 
zejména je-li perioda souměřitelná s prodlením kapaliny 
v lo�i. Proto bylo dále pou�ito kritérium relativní periody 
zahrnující délku periody i dobu prodlení. 

 
Vliv délky relativní periody nástřiku 

Relativní periodu představuje podíl skutečné doby 
periody nástřiku a střední doby prodlení kapaliny vypočte-
né ze známého objemového průtoku kapaliny a volného 
objemu lo�e.  

 Závislosti efektivní dynamické zádr�e na relativní 
periodě vykazují minimum pro hodnoty relativní periody 
blízké jedné. Při re�imu s periodickým nástřikem kapaliny 
je efektivní dynamická zádr� kapaliny ni��í oproti hodno-
tám odpovídajícím kontinuálnímu toku. Obdobné výsledky 

byly naměřeny i na skleněných kuličkách, ale pokles efek-
tivní zádr�e při periodickém re�imu nebyl tak výrazný 
a minimum se nacházelo v okolí hodnot relativní periody 
0,7. Stejné závislosti byly pozorovány rovně� při studiu 
vlivu periodického nástřiku kapaliny na hodnotu volně 
vyteklé dynamické zádr�e. Zjednodu�eně lze předpokládat, 
�e při re�imu s periodickým nástřikem kapaliny se oproti 
kontinuálnímu re�imu sni�uje průměrná tlou�ťka filmu 
kapaliny, ve skutečnosti dochází k obnovování filmu na 
povrchu částic. Tohoto jevu  mů�e být vyu�ito v systé-
mech, kde rychlost reakce je br�děna nedokonalým trans-
portem plynných reakčních komponent k částicím kataly-
zátoru, neboť se sní�ením tlou�ťky filmu kapaliny nebo 
jeho obnovením se jejich transport urychluje. 

Vliv délky relativní periody na podélné promíchávání 
při periodickém nástřiku a kontinuálním nástřiku kapaliny 
byl vyjádřen hodnotami Pecletových kritérií při průtoku 
plynu, jemu� odpovídá Reynoldsovo kritérium 6,7. Vý�ka 
vrstvy aktivního uhlí byla 33 cm. Hodnoty Pecletova krité-
ria při periodickém nástřiku kapaliny vykazují maximum 
opět v okolí hodnot relativní periody rovné jedné. Tato 
maxima přesahují hodnoty naměřené při kontinuálním 
toku a s rostoucím středním průtokem kapaliny se vzdalují 
hodnotám pro kontinuální tok.  

Nejvýrazněj�í zvý�ení Pelcetova kritéria a tedy sní�e-
ní podélného promíchávání kapaliny a přibli�ování se pís-
tovému toku se projevuje stejně i na náplni ze skleněných 
kuliček při re�imu s periodickým nástřikem kapaliny. 

Při relativních periodách blízkých jedné dochází 
k nejvýrazněj�ímu sní�ení hodnot efektivní i dynamické 
zádr�e kapaliny a tedy ke sní�ení tlou�ťky filmu kapaliny 
a následně i zmen�ení promíchávání kapaliny v axiálním 
směru, proto�e se sni�uje hodnota kapacity zádr�e kapali-
ny, co� mů�e mít pozitivní vliv na selektivitu případných 
následných reakcí provozovaných v tomto typu reaktoru. 

 
Vliv splitu periody při jednotkových relativních periodách 

Vliv splitu při jednotkové hodnotě relativní periody 
modulace nástřiku byl studován na vrstvě katalyzátoru 
(vý�ka vrstvy = 33 cm). Byla zvolena taková délka perio-
dy, při které dochází k nejvýrazněj�ímu sní�ení efektivní 
dynamické zádr�e kapaliny a současně dosa�ení maxima 
Pecletova kritéria, tj stav, kdy je systém na modulaci nej-
citlivěj�í. 

Měření byla provedena pro různé nástřiky kapaliny, při 
periodách délky 40 s, 60 s a 200 s a středním průtoku 20, 70 
a 130 l.h−1. Objemový průtok vzduchu činil 800 lN.h−1. 
Z výsledků vyplývá, �e k nejvýrazněj�ímu sní�ení efektiv-
ní dynamické zádr�e kapaliny dochází při hodnotách splitu 
blízkých 0,5, tj. první polovinu periody je kapalina dávko-
vána do reaktoru a během druhé poloviny samovolně odté-
ká. 

Vliv splitu periody na hodnotu kritéria podélného 
promíchávání byl testován při třech průtocích kapaliny 
a při toku plynu, kterému odpovídá hodnota Reynoldsova 
kritéria ReG = 6,73, na aktivním uhlí. Hodnoty se pohybo-
valy v rozmezí splitů 0,3, 0,5 a 0,6. K nejvýrazněj�ímu 
nárůstu hodnot Pecletova kritéria při periodickém nástřiku 

Obr. 4. Závislost dynamické volně vyteklé zádr�e kapaliny Hd 
na Reynoldsově kritériu kapaliny ReL při periodickém nástři-
ku; ReG  = 0 (● kont., ○ pulzní), ReG=  8 (■ kont., □ pulzní), ReG  

= 20 (▲ kont., ∆ pulzní), vý�ka vrstvy katalyzátoru 33 cm, perio-
da 40 s, split 0,5 
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kapaliny ve srovnání s kontinuálním tokem dochází při 
splitu 0,5 a při maximálním (ReL = 19,42) pou�itém nástři-
ku kapaliny. Naopak při nejni��ím pou�itém toku kapaliny 
(ReL = 3,0) je zvý�ení Pecletova kritéria v re�imu 
s periodickým nástřikem proti kontinuálnímu toku kapali-
ny nevýrazné a při splitu 0,6 je dokonce jeho hodnota ni��í 
ne� při kontinuálním toku. 

Modulace nástřiku kapaliny má vliv i na tlakovou 
ztrátu vrstvy náplně kolony. Průměrný přetlak vzduchu 
proti atmosféře snímaný před vrstvou náplně odpovídá 
odporu vrstvy proudění plynu. Porovnán byl také periodic-
ký a kontinuální tok kapaliny. Experimenty byly provede-
ny při ReG = 6,7. Vliv modulace nástřiku kapaliny na tla-
kovou ztrátu souvisí s dynamickou zádr�í kapaliny, která 
představuje zú�ení průtočného průřezu pro plyn. Také 
udr�ení konstantního průměrného nástřiku kapaliny při 
různém splitu periody vede ke zvý�ení okam�itého nástři-
ku při malé hodnotě splitu a naopak ke sní�ení okam�itého 
nástřiku při splitu vy��ím. Při splitu 0,5 je průměrná hod-
nota polovinou okam�itého nástřiku. Proto�e při ni��ím 
splitu je okam�itý průtok kapaliny vy��í ne� průměrný, je 
zřejmé, �e dojde také ke zvý�ení tlakové ztráty, přesto�e 
kapalina je nastřikována krat�í dobu. Naopak při nejvy�-
�ím testovaném splitu tlaková ztráta dosahuje nejni��ích 
hodnot. Při nejmen�í hodnotě splitu 0,3 dochází při v�ech 
studovaných průtocích kapaliny ke zvý�ení tlakové ztráty 
oproti toku kontinuálnímu a při splitu 0,6 naopak ke sní�e-
ní tlakové ztráty. 

Byl také testován vliv délky relativní periody na tla-
kovou ztrátu při konstantní hodnotě splitu 0,5. Bylo nale-
zeno, �e při nejvy��ím průtoku kapaliny dochází při perio-
dickém nástřiku kapaliny ke zvý�ení tlakové ztráty oproti 
toku kontinuálnímu, naopak při ni��ích průtocích kapaliny 
dochází ke sní�ení tlakové ztráty, proto�e po zastavení 
nástřiku kapaliny dojde k vypuzení zbývající zádr�e kapa-
liny proudícím plynem.  

Vy��í tlaková ztráta znamená vy��í náklady na provoz 
procesu. Z tohoto hlediska by bylo tedy nejvýhodněj�í 
pracovat při co nejvy��ím splitu. V předcházejících kapito-
lách v�ak bylo ukázáno, �e efektivní dynamická zádr� 
kapaliny dosahuje nejni��ích hodnot při splitu 0,5 a sou-
časně Pecletova kritéria  vykazují maximální hodnotu. 
Proto byla vět�ina experimentů realizována při splitu peri-
ody 0,5. 

 
 

Závěr 
 
Byla vypracována metodika vyhodnocení odezvového 

signálu na impulzní nástřik stopovací látky do náplňové 
kolony při periodické modulaci nástřiku kapaliny. Z měře-
ní rozdělení dob prodlení byly vyhodnoceny hodnoty efek-
tivní dynamické zádr�e kapaliny a Pecletova kritéria po-
délného promíchávání. Vypočtené hodnoty byly porovná-
ny s měřením volně vyteklé dynamické zádr�e kapaliny 
a byla měřena také tlaková ztráta vrstvy. Kontinuální 
a periodicky modulovaný nástřik kapaliny byl testován na 
náplni tvořené výtlačky aktivního uhlí nebo skleněnými 

kuličkami.  
Bylo nalezeno, �e rostoucí průtok kapaliny sni�uje 

hodnoty střední doby prodlení a zvy�uje jak efektivní, tak 
dynamickou zádr� kapaliny, Pecletovo kritérium a tlako-
vou ztrátu vrstvy v kontinuálním zkrápěném i periodickém 
pulzním re�imu. 

Rostoucí průtok plynu zvy�uje tlakovou ztrátu vrstvy, 
mírně sni�uje hodnoty dynamické zádr�e kapaliny a téměř 
neovlivňuje hodnotu Pecletova kritéria ve zkrápěném 
i periodickém pulzním re�imu. 

V re�imu s periodicky modulovaným nástřikem kapa-
liny dochází ke sní�ení volně vyteklé i efektivní dynamic-
ké zádr�e kapaliny, tj. ke sní�ení tlou�ťky filmu kapaliny 
na částicích výplně, co� mů�e zlep�it transport plynných 
reaktantů. Dochází také ke zvý�ení hodnot Pecletova krité-
ria oproti zkrápěnému toku (nejvýrazněji pro hodnoty rela-
tivních pracovních period = 1 a split 0,5), tj. sní�ení axiál-
ního disperzního koeficientu, přiblí�ení k pístovému toku 
a potenciální zlep�ení selektivity při provozovaní násled-
ných reakcí. Nejvy��ích hodnot Pecletova kritéria je dosa-
hováno při stejných dobách period, při kterých dochází 
k maximální redukci dynamické zádr�e kapaliny. 

Při splitu men�ím ne� 0,5 dochází v důsledku vy��ího 
maximálního průtoku kapaliny ke zvý�ení tlakové ztráty 
a hydrodynamické parametry dosahují extrému při délce 
relativní periody men�í ne� 1, naopak při splitu vět�ím ne� 
0,5 při délce relativní periody vět�í ne� 1. 

 
Tato práce vznikla za finanční podpory M�MT ČR, 

grant VZ MSM 223100001. 
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V. Tukač and J. Hanika (Department of Organic 

Technology, Institute of Chemical Technology, Prague): 
The Effect of Modulated Feed on Liquid Hold-up and 
Pressure Drop in Trickle Bed  Reactor  

 
The performance of a trickle bed reactor can be con-

siderably affected by the liquid amount and uniformity of 
its flow through the catalyst bed. The aim of the work was 
to determine the influence of periodic modulation of liquid 
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feed on hydrodynamic properties of the pilot-scale trickle 
bed  reactor using the method of residence time distribu-
tion experiment. By evaluation of measurement, mean 
residence time, effective dynamic liquid hold-up and Pe-
clet number of longitudinal mixing were determined. Si-
multaneously, freely drained-out  dynamic hold-up  of 
liquid and pressure drop in packed bed were estimated and 
the results were compared with continuous flow measure-
ment. The experiments with the system water � air were 
made with both continuous and periodically modulated 
feed of liquid. A glass trickle bed reactor of length 500 
mm and 106 mm in diameter was filled with 4.6-mm ac-
tive carbon extrudates or glass beads 5 mm in diameter. 
Evaluation of liquid conductivity response in the catalyst 
layer to injection of a saturated KCl solution was per-

formed by the moment method and by identification of 
parameters of the   continuous stirred tank cascade  model. 
It was found that periodic liquid feed rate modulation leads 
to a decrease in the freely drained-out liquid and also in 
effective dynamic hold-up of liquid in the bed. In case of 
liquid feed rate modulation   a minimum was observed on 
the dependence of liquid hold-up at a split of 0.5 and the 
time period corresponding to the theoretical mean hold-up 
time, calculated from the flow rate of liquid and void vol-
ume in the packed bed. In the periodic feed rate modula-
tion regime under the same hydrodynamic conditions the 
values of the Peclet criterion increase compared with con-
tinuous flow. Suppression of axial dispersion in the peri-
odic regime leads to approaching to the ideal plug flow. 
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