
Chem. Listy 99, 330 − 338 (2005)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy                         

330 

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY 

fluidní vrstvy, odvozený na základě průběhu  vlastností 
spektrálních parametrů tlakových fluktuací v sledované 
vrstvě během změny průtoku plynu od nulové hodnoty a� 
k průtokům, za nich� dochází k trvalému úletu částic 
z vrstvy. Cílem této práce je určit vztahy mezi fyzikálními 
stavy vrstvy a její fluktuační charakteristikou plynoucí 
z vý�e zmíněného modelu. 

 
 

Experimentální část 
 

A p a r a t u r a  
Celkové uspořádání experimentálního zařízení je 

schematicky znázorněno na  obr. 1. 
Základním fluidním prostorem je skleněný válec 

o průměru 8 cm a vý�ce  600 cm. Přívod vzduchu je reali-
zován spodem přes kruhový ro�t s propustnou plochou cca 
12 %. Ro�t zaručuje nepropustnost částic od 0,1 mm vý�e. 
V horní části je zařízení ukončeno odlučovačem částic 
(cyklonem). Z něj jsou částice po úletu vedeny zpět přes 
fluidní uzávěr  do kolony cca 60 cm nad ro�t.   
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Úvod 

 
Fluidizace je důle�itou průmyslovou operací ji� desít-

ky let. Mezi první technologie, ve kterých byla fluidní 
vrstva úspě�ně aplikována, patří např. fluidní krakování 
uhlovodíků a zplyňování nebo spalování hnědého uhlí1,2. 

Fluidní vrstva umo�ňuje účinný kontakt mezi zrnitý-
mi materiály a vertikálně proudící fluidační tekutinou, 
kterou bývá nejčastěji plyn. Způsob fluidizace nebo hydro-
dynamický re�im fluidních vrstev je velice proměnlivý. Je 
ovlivňován hlavně fyzikální charakteristikou částic a rych-
lostí proudění  fluidačního média. Významný je té� vliv 
geometrie fluidní kolony či reaktoru. 

Rozdílné re�imy fluidní vrstvy lze podle rostoucí 
rychlosti plynu rámcově seřadit následovně: nehybná vrst-
va, bublinové fluidace, pístová fluidace, turbulentní pří-
padně rychlá fluidace a pneumatický transport. Podrobně 
jsme se stavy v systémech tuhá látka � plyn zabývali ve 
svých dřívěj�ích pracích3,4.  Hydrodynamické chování 
těchto systémů je velmi slo�ité. S výjimkou několika silně 
zjednodu�ených případů není potřebný hydrodynamický 
popis dosud dostupný. Přechody mezi jednotlivými re�imy 
nejsou obvykle ostré a a� na některé výjimky jsou stanovo-
vány  vizuálním pozorováním.   

U�itečné informace o hydrodynamice systému lze 
získat ze studia fluktuací tlaku uvnitř vrstvy. Je zřejmé, �e 
tlakové fluktuace jsou vyvolávány vznikem a pohybem 
bublin (plynných kapes) a shlukem částic ve vrstvě. Na 
druhé straně  řada detailů kolem �íření tlakových vln ve 
vrstvě  zůstává  nejasná5�8 . 

Ve své dřívěj�í práci8  jsme navrhli fluktuační model 
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Obr. 1. Experimentální systém;1 � reaktor, 2 � cyklon, 3 � fluidní 
uzávěr, 4 �  přívod vzduchu, 5 � fluidní vrstva, 6 � uzávěr vzdu-
chu, 7 � průtokoměr, 8 � teploměr, 9 � tlakové čidlo, 10 � analogo-
vě-digitální převodník, 11 � počítač, 12 � digitální videokamera, 
13 � záznam na digitální videopásce 
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Přívod vzduchu je regulován elektricky ovládaným 
uzávěrem. Zdrojem plynu je centrální rozvod tlakového 
vzduchu (0,4�0,5 MPa), který umo�ňuje dosahovat ve 
fluidním prostoru lineární rychlosti plynu U a� 4 m s�1. 
Aktuální  rychlost U plynu je měřena clonovým průtoko-
měrem. Současně je elektrickým teploměrem o rozsahu 0 
a� 200 °C měřena teplota T přiváděného vzduchu. Průtok i 
teplota jsou v analogovém tvaru vedeny na vstup analogo-
vě-digitálního převodníku. 

Tlak plynu P ve vrstvě je snímán ve středu válce 4 cm 
nad ro�tem. Měděná trubička průměru 5 mm je vyvedena 
gumovou propustí mimo skleněný válec. Na jejím konci je 
připevněno tlakové čidlo s rozsahem 0�100 kPa. Analogo-
vý signál  je veden z čidla na vstup analogově-digitálního 
převodníku. 

Analogové signály, reprezentující okam�itý stav prů-
toku, teploty a tlaku jsou po převodu do digitální formy 
on-line zpracovávány počítačem.  

Fluidní prostor je během experimentů snímán digitál-
ní videokamerou se záznamem na pásky DVD. Po ukonče-
ní experimentu lze záznamy počítačem zpracovat na krat�í 
videoklipy.  

 
P r a c o v n í   p o s t u p 

S cílem srovnat vlastnosti fluktuací plynu ve fluidních 
vrstvách pro různé materiály byla provedena série experi-
mentů, a to v unifikovaném provedení. Přehled zkouma-
ných materiálů  je uveden  v  tabulce I. 

Pro ka�dý materiál byly pořízeny tři řady měření, a to 
pro klidové objemy m vrstvy 400, 700 a 1000 ml. Tyto 
objemy odpovídají vý�kám vrstvy cca 8, 14 a 20 cm. Ka�-
dá experimentální řada je reprezentována 30 a� 35 experi-
mentálními body, které odpovídají diskrétně vzrůstajícím 
rychlostem vzduchu od 0 a� do cca 3,8 m s�1. Měření 
v ka�dém experimentálním bodě bylo zahájeno a� po ustá-
lení stavu sledovaného systému. Probíhala při teplotách 
vzduchu 20�21 °C. 

Během měření v jednom experimentálním bodě byly 
digitalizované hodnoty tlaku P, rychlosti plynu U a teploty 
T snímány bez přeru�ení do vnitřní paměti počítače. Délka 
snímání činila 64 s při počtu 512 vzorků za sekundu. Sou-
časně byla po celou dobu snímání  pořizována digitální 
videokamerou obrazová sekvence, zaznamenávající vizu-
álně děj, probíhající ve fluidní vrstvě během měření. Po 
uplynutí intervalu 64 s bylo snímání přeru�eno, přečtené 
hodnoty přepočteny podle kalibrační tabulky a výsledná 
data ulo�ena jako jediný soubor na pevný disk počítače.  

Po ukončení experimentu na jedné experimentální 
řadě byla pořízená data doplněna protokolem o experimen-
tu a ulo�ena do archivu na nezávislá velkokapacitní média.  

Protokol experimentu obsahuje tyto parametry � ná-
zev experimentu, název a frakčnost zkoumaného materiá-
lu, objem a vý�ku vrstvy v klidovém stavu, hmotnost vrst-
vy a prahovou rychlost daného materiálu. Prahová rychlost 
(práh fluidace) byla určena pro ka�dý materiál předem 
nezávislým experimentem. 

 

 
Z p r a c o v á n í    e x p e  r i m e n t á l n í c h    d a t 

Pro účely určování vztahu mezi fluktuacemi plynu ve 
fluidních vrstvách na jedné straně a jim odpovídajících 
fluidních re�imů na straně druhé byla zvolena metoda 
fluktuačních charakteristických křivek, popsaná v cit.8, 
zalo�ená na spektrální analýze tlakových fluktuací. Jejím 
základem je zpracování časových řad metodou diskrétní 
Fourierovy transformace (dále FFT), která je uvedena na-
příklad v  cit9.   

Experiment je zpracováván postupně po jednotlivých  
experimentálních bodech, odpovídajících určitým rychlos-
tem U proudění plynu. Podél sekvence hodnot tlaku P 
délky 64 s (U konstantní) je postupně posunováno časové 
okno o délce 4 s, a to s krokem posuvu 1 s. Původních 
2048 vzorků připadajících na časový interval 4 s je redu-
kováno postupným průměrováním na počet 512 vzorků. 
Na datovou řadu ka�dého okna je aplikován algoritmus 
FFT. Obdr�íme  256 hodnot ci (komplexních čísel), která 
reprezentují hodnoty spektrálních čar z oboru frekvencí 
fi ∈ [ fmin, fmax], kde fmin = 0,25 Hz a fmax = 64 Hz. Komplex-
ní spektrum je přepočteno na spektrum amplitudové 
(ai = |ci|) . Amplitudy ai  jsou následně setříděny sestupně 
podle svých hodnot. 

Pro vlastní vyhodnocení je třeba spočítat následující 
veličiny:  

Tabulka I 
Charakteristika pou�itých zrnitých materiálů 

Veličina Balotina  Vápenec  Keramzit 

Velikost částic, mm 0,8−1 0,5−0,65 1−1,25 
Střední velikost částic,  
mm 

0,9 0,575 1,125 

Hustota částic, kg m−3 2510 2700 1490 
Sypná hustota ρV, kg m−3 1570 1390 780 

Tvar a povrch částic kulový, 
hladký 
povrch 

nepravi-
delný, 
povrch 
hladký 

nepravi-
delný, 
povrch 
nerovný 

Práh fluidace Umf ,   
m s−1 a 

0,50 0,15 0,51 

Počátek turbulentní 
fluidace Uturb, m s−1 b 

0,97 0,70 1,11 

Počátek řídké vrstvy 
Udil , m s−1 b 

2,06 1,22 1,44 

Počátek trvalého úletu 
Uout, m s−1 b 

3,50 2,53 2,80 

a Stanoveno klasickou metodou tlakové ztráty, b stanoveno 
na základě fluktuační charakteristiky  



Chem. Listy 99, 330 − 338 (2005)                                                                                                        Laboratorní přístroje a postupy                         

332 

Medián fM setříděného spektra  je definován jako  

kde  iM   splňuje podmínku 
                                                                                 

Výkon spektra W je dán vzorcem  

                                               
Fluktuace tlaku v daném časovém okně jsou charakterizo-
vány dvojicí hodnot M a E  definovaných vztahy 

Veličina M nabývá hodnot z intervalu [0,66, 1] a lze ji 
chápat jako míru dominantnosti spektra. Pro náhodný sig-
nál M → 0,66, pro signál s jedinou (dominantní) frekvencí 
M → 1  (cit.8).  

Hodnoty M(U) a E(U), přiřazené určitému experimen-
tálnímu bodu U, definujeme jako  výsledek průměrování 
hodnot M a U ka�dého 4. sekundového okna podél jeho 
posuvu 64 sekundovým záznamem dat. 

Trojici hodnot p = [E(U), M(U), U]  z třírozměrného 
prostoru F ≡ E × M × U  nazýváme fluktuačním bodem 
(stavem) fluidní vrstvy při rychlosti U proudícího plynu. 
Pro danou fluidní vrstvu je p funkcí průtokové rychlosti 
plynu U,  t.j. p = p(U)  . Pro U ∈ [0,Umax]  reprezentuje p
(U) křivku v prostoru F, kterou nazýváme fluktuační cha-
rakteristikou (fluidní vrstvy). Projekcí křivky do rovin 
E × M   a E × U   obdr�íme graf fluktuační charakteristiky. 
Do tohoto grafu zaneseme změřené body p(Ui) pro 
i = 1,2...,nexp , kde nexp je počet experimentálních bodů 
daného experimentu. 

Jestli�e se během provozu nemění �ádný jiný provoz-
ní parametr fluidní vrstvy kromě rychlosti průtoku U, na-
zýváme tuto skutečnost konkrétní realizací fluidní vrstvy. 
Fluktuační charakteristika konkrétní realizace fluidní vrst-
vy je reprezentována křivkou  neměnnou  v čase. Změnou 
realizace fluidní vrstvy dochází obecně ke změně  průběhu 
její charakteristické křivky. 

Příklad grafu fluktuační charakteristiky určité realiza-
ce fluidní vrstvy je uveden na  obr. 2. 

 
 

Výsledky a diskuse  
 

O b e c n é    v l a s t n o s t i    f l u k t u a č n í c h    c h a r 
a k t e r i s t i k 

 
Fluktuační charakteristiku je mo�no rozdělit na něko-

lik typických úseků. Ty velice dobře korespondují s jed-
notlivými třídami fluidních re�imů, definovanými dle ta-
bulky II. Z tohoto důvodu pojmenujeme jednotlivé úseky 
fluktuační charakteristiky stejnými názvy, jakými jsou 
označeny odpovídající třídy re�imů fluidací.  

Přesto�e globální vlastnosti fluktuačních charakteris-
tik byly ji� prezentovány v literatuře8,  z na�í současné 
experimentální práce vyplynuly   jisté změny a korekce. 
Uvádíme je zde proto znovu poměrně podrobně. Pro ilu-
straci výkladu slou�í obr. 3.  

Úsek F-B odpovídá nehybným  vrstvám. Pro rostoucí 
rychlost plynu U je veličina E prakticky konstantní, a to 
s velice malou hodnotou. Vlastní vrstva nevytváří �ádné 
fluktuace tlaku, malá hodnota veličiny E reprezentuje �um 
pozadí resp. �um při průchodu plynu mezi nehybnými 
částicemi. Veličina M se pohybuje v okolí hodnot 0,66 a� 
0,67.   

Úsek B-T (počáteční rychlost Umf)  je charakterizován 
prakticky lineárním růstem hodnoty E při rostoucím průto-
ku U. Tento úsek reprezentuje bublinové re�imy fluidací.  
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Obr. 2. Příklad grafu fluktuační charakteristiky; a − projekce 
fluktuační charakteristiky do roviny E × M , b − projekce do 
roviny E × U . Příklad reálné vrstvy: balotina, frakce 0,65 a�  
0,9 mm, objem 700 ml, hmotnost 1135 g, sypná vý�ka 13,9 cm, 
prahová rychlost 0,5 m s−1  
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Tabulka II 
Přehled re�imů vrstvy zrnitého materiálu vertikálně protékané plynema 

Statické vrstvy Bublinové vrstvy Turbulentní vrstvy Řídké vrstvy 

a Rychlost plynu a mezerovitost vrstvy stoupají shora dolů a zleva doprava  

nehybná 
vrstva 

četné 
bubliny, 
částice 
v pohybu 

střední  
turbulence 

začínající 
úlet 
částic 

sporadické 
bubliny,  
částice 
v klidu 

velké  
bubliny 

plná 
turbulence 

řídká 
vrstva 

explodující 
bubliny 

transportní 
řídká vrstva 

pístování 

Rozhodující podíl fluktuací je vytvářen částicemi husté 
fluidní vrstvy. Převládajícím směrem pohybu částic je 
směr vertikální. Veličina M roste monotónně od 0,68 a� 
k hodnotě Mmax na konci úseku. Velikost Mmax závisí na 
vlastnostech fluidní vrstvy a představuje schopnost 
(ochotu) vrstvy k pístování. Podle vizuálního pozorování 
vrstva pístuje pro hodnoty  M od 0,96 vý�e. 

Úsek T-E odpovídá turbulentním re�imům fluidních 
vrstev (počáteční rychlost Uturb). Pro rostoucí U veličina E 
roste pomaleji ne� lineárně (konkávně), ale stále monotón-
ně. Fluktuace jsou vytvářeny turbulentně se pohybujícími 
částicemi. Stále více částic je ve formě gejzírů vyvrhováno 

nad blízké okolí horní části vrstvy. Konkávnost průběhu 
charakteristické křivky lze poměrně dobře vysvětlit tím, �e 
jistý podíl hmoty v gejzírech setrvává mimo aktivní 
prostor vrstvy po čas srovnatelný s délkou časového okna 
pou�itého k výpočtu FFT. Tyto částice pak přispívají 
k vytváření fluktuací (ve zvoleném frekvenčním pásu) 
podstatně méně ne� zbytek vrstvy. Hodnoty veličiny M pro 
rostoucí U zpravidla mírně klesají, mohou ale vytvářet 
i men�í nevýrazná lokální maxima. Přesto v�ak setrvávají 
na poměrně vysokých hodnotách (nad 0,9). Tomu odpoví-
dá i fakt, �e vizuálně lze pozorovat i v turbulentních vrst-
vách výrazné periodicity pohybu částic. 
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 Úsek E-D (počáteční rychlost Udil) má průběh pod-
statně komplikovaněj�í ne� úseky předchozí. Reprezentuje 
re�imy fluidací, označených v  tabulce II  jako řídké vrst-
vy. Za počáteční bod E pova�ujeme bod na grafu charakte-
ristiky, ve kterém veličina E poprvé začíná klesat. Od to-
hoto bodu  setrvává jistý podíl částic me  nad vrstvou del�í 
časový interval ne� je délka časového okna pro FFT.  Tyto 
částice nazveme řídkou fluidační frakcí. Řídká frakce se 
nepodílí (resp. podílí velmi málo) na vytváření fluktuací ve 
frekvenčním pásmu daném délkou  časového okna a po-
čtem vzorků v okně obsa�ených. Zbytek částic mk 
s periodou  pohybu krat�í ne� je časové okno nazveme 
fluktuačním jádrem vrstvy. Fluktuace ve vrstvě jsou gene-
rovány výhradně fluktuačním jádrem. Přitom celkový kli-
dový objem částic ve vrstvě m = mk + me . Definujme spe-
cifickou veličinu Es (generovanou jednotkou hmoty 
v jádře) jako: 

Potom: 

Průběh veličiny E pro rostoucí rychlost U je dán vý-
slednicí dvou faktorů: růstem specifické hodnoty Es na 
straně jedné a poklesu objemu mk  ve fluktuačním jádru na 
straně druhé. V počáteční partii  úletových re�imů mů�e 

mít funkce E(U) několik lokálních maxim a minim. Tento 
efekt je způsoben frakčností materiálu vrstvy. Pro vět�í 
rychlosti U  funkce E(U) monotónně klesá, resp. je funkcí 
nerostoucí. Hodnoty veličiny M pro rostoucí U po poměr-
ně dlouhý úsek mírně klesají, pro extrémně velká U v�ak 
nelze průběh jednoznačně charakterizovat.  

Pro určení prahu Udil řídkých re�imů existuje jako 
alternativa poněkud spolehlivěj�í kriterium. Definujme 
relativní veličinu Er vztahem 

kde ∆P je tlaková ztráta mezi místem odběru tlakových 
fluktuací a tlakem na výstupu z  fluidního prostoru. Pra-
hem Udil pro úletovou třídu fluidací pak lze označit průtok, 
při kterém hodnota Er  začíná klesat. Situace je zobrazena 
na obr. 4. Základním kritériem, rozli�ujícím husté fluidač-
ní re�imy od vrstev řídkých (resp. ji� částečně řídkých, 
úletových),  je pak následující tvrzení: 

V hustých fluidačních vrstvách relativní veličina fluk-
tuací Er s rostoucím průtokem roste,  v re�imech řídkých 
(úletových) tato veličina s rostoucím  průtokem U klesá.  

 
F l u k t u a c e    v e     f l u i d n í c h    r e � i m e c h 

V následujícím textu popí�eme detailně vlastnosti 
fluktuační charakteristiky v jednotlivých fluidačních tří-
dách a jejich re�imech, uvedených  v  tabulce II. Diskuto-
vány jsou také souvislosti těchto vlastností s ději uvnitř 
vrstvy, tak jak se nabízejí z  pozorování videozáznamů, 
pořízených během experimentů. 
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Obr. 3. Úseky (třídy) fluktuační charakteristiky; Úsek F-B 
konstantní (pevná vrstva), B-T lineární (bublinové re�imy), T-E 
rostoucí konkávně (turbulentní re�imy), E-D oscilující, klesající 
resp. nerostoucí (řídké vrstvy). Přeru�ovaná čára  označuje lineár-
ní trend. Úseky jsou demonstrovány na provedeném experimentu: 
keramzit, frakce 1 a�  1,2 mm, objem 700 ml, hmotnost 545 g, 
sypná vý�ka 13,9 cm, prahová rychlost 0,47 m s−1 

E 

Obr. 4.  Rozhraní hustých a řídkých fluidních vrstev; E práh 
úletových tříd, křivka E(U), závislost Er = E/∆P  na U.  Rozhraní 
je  demonstrováno na  výsledku experimentu:  keramzit, frakce 
1,0 a� 1,2 mm, objem 700 ml, hmotnost 545 g, sypná vý�ka 
13,9 cm, prahová rychlost 0,47 m s−1 
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Třída  statické vrstvy 
Třída obsahuje re�imy: 
Re�im 1 � pevná vrstva. Funkce E(U) je konstantní. 

Její hodnoty  jsou velice malé, představují náhodný �um 
pozadí. Veličina M nabývá hodnot kolem 0,66. Částice 
vrstvy jsou nepohyblivé, vizuálně je vrstva zcela v klidu. 

Re�im 2- � sporadické bubliny, částice v klidu. Oblast 
fluktuační charakteristiky kolem bodu B (viz obr. 3). 
Funkce E(U) přechází plynulým ohybem k začátku úseku 
B-T, její hodnoty mírně rostou. Veličina  M ∈ [0,66, 0,7]  . 
Částice vrstvy ve vzájemném dotyku. Mezi částicemi je 
mo�no pozorovat sporadický průchod drobných bublin. Ty 
jsou také zdrojem mírných fluktuací procházejícího plynu. 
Re�im 2- existuje v poměrně malém intervalu hodnot prů-
toku U . V tomto intervalu le�í také prahová rychlost flui-
dace Umf, určitelná i jinými klasickými metodami. 

 
Třída  bublinové re�imy 

Tato třída obsahuje fluidní re�imy  2+   � četné  bubli-
ny, částice v pohybu, 3 � velké bubliny, 4 � explodující 
bubliny a 5 � pístování. Funkce E(U) roste lineárně (viz 
obr. 3) . Mno�ství částic mk  fluktuačního jádra je kon-
stantní a je rovno celkovému  mno�ství částic m ve vrstvě. 
Lineárně tedy roste i veličina Es, definovaná vztahem (6). 
Mno�ství částic me  ve stavu řídkém je rovno 0. 

Jednotlivé re�imy bublinové třídy lze spolehlivě iden-
tifikovat intervaly hodnot, kterých nabývá fluktuační veli-
čina M. Porovnáním hodnot M pro experimenty z archivu 
dat  s  vizuálními záznamy fluidací během experimentů 
byla sestavena tabulka intervalů hodnot M pro jednotlivé 
bublinové  re�imy (tabulka III a obr. 5). Z tabulky je patr-
no, �e jednotlivé intervaly veličiny M pro bublinaté re�imy 
se částečně překrývají. Tato jejich vlastnost je zcela přiro-
zená,   vyjadřuje jistý stupeň neurčitosti a subjektivity při 
vizuálním rozhodování, jaký pozorovaný re�im ve vrstvě 
právě probíhá. Stejně neurčitý charakter mají ostatně pře-
chody mezi re�imy  ve v�ech třídách i přechody mezi tří-
dami samotnými. 

 
Třída  turbulentní re�imy 

 Třídu turbulentních re�imů (re�imy 6 a 7 v tabulce 
II) mů�eme ve smyslu rostoucí rychlosti U pova�ovat za 
nejvy��í skupinu re�imů je�tě plně hustých. Ve�kerá hmota 
ve fluidačním prostoru patří k fluktuačnímu jádru (mk º m). 

Nad horní část husté vrstvy v�ak vystřelují gejzíry, jejich� 
částice setrvávají mimo vrstvu, a to čas krat�í, ne� je délka 
časového okna pro výpočet FFT spektra. Proto�e  návrat 
částic do vrstvy je současně kontinuálně provázen novým 
výronem gejzírů, jeví se z hlediska tvorby fluktuací děj 
tak, jako by permanentně byl v hustém jádru přítomen 
poněkud men�í klidový objem  hmoty ne� celkové m. Tato 
disproporce se zvy�uje s růstem U, hmota v gejzírech ros-
te. 

V důsledku popsaného děje roste veličina E(U)  po-
stupně stále více pomaleji ne� linárně. Průběh křivky E(U) 
má konkávní charakter (viz úseky 6 a 7 na obr. 6). Relativ-
ní veličina Er(U)  v turbulentních re�imech je�tě roste, 
naopak veličina M(E)  ji� klesá. Přechody mezi v tabulce 
II uvedenými turbulentními re�imy (6 � střední turbulence 
a 7� plná turbulence) jsou při pozorování v reálu po vizu-
ální stránce  velice tě�ko rozenatelné a nejednoznačné. To 
je ve shodě s faktem, �e toté�  platí i pro přechody mezi  
úseky 6 a 7 na fluktuační charakteristice.  

 
Třída  řídké (úletové) re�imy 

 Ve spodní části vrstvy (nad ro�tem) v�dy existuje 
hustá turbulentní vrstva (fluktuační jádro),  která je rozho-
dujícím zdrojem tlakových fluktuací.  S rostoucí rychlostí 
U v�ak stále více částic opou�tí hustou vrstvu a setrvává ve 
vy��ích partiích fluidačního prostoru ve stavu řídké vrstvy. 
V řídké vrstvě částice přispívají k vytváření fluktuací dale-
ko méně. Část z nich se mů�e vracet zpět do ni��ích poloh, 
ale s periodami daleko převy�ujícími  délku časového okna 
pro výpočet FFT. Pokud jejich pohyb vůbec vytváří tlako-
vé fluktuace, potom díky jejich dlouhým periodám jsou 
zahrnuty do konstantní slo�ky FFT a tudí� ignorovány ve 
spektru. S dal�ím zvy�ováním rychlosti U se stále vět�í 
podíl částic volně vzná�í a posléze i opou�tí vlastní flui-
dační prostor. Jinými slovy, zmen�uje se mno�ství mk já-
dra ve prospěch mno�ství me řídké slo�ky.  

Z experimentů vyplývá, �e je výhodné třídu  řídkých 
vrstev rozčlenit na tři re�imy (viz tabulka II), jejich� kvali-
tativní rozdíl je patrný jak při vizuálním pozorování, tak 
i na vlastnostech příslu�ných partií charakteristické fluktu-
ační křivky. 
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Obr. 5. Znázornění vzájemných proporcí a překrývání inter-
valů hodnot veličiny M pro statické a  bublinové re�imy fluid-
ních vrstev; čísla re�imů jsou stejná jako v tabulce II 

Tabulka III 
Hodnoty fluktuační veličiny M pro statické a bublinaté 
re�imy vrsteva  

Čísla 
re�imů 

Re�im  M 

1,2- nehybná vrstva, sporadické bubli-
ny, částice v klidu 

0,66�0,71 

2+ četné bubliny, částice v pohybu 0,69�0,91 

3 velké bubliny 0,90�0,96 

4 explodující bubliny 0,95�0,97 

5 pístování 0,96�0,99 
a Označení a čísla re�imů jsou stejná jako v tabulce II 
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 Re�im 8 � začínající úlet částic. Na křivce E(U) 
odpovídá části kolem jejího globálního maxima. Funkce 
E(U) má z počátku trend růst ale v detailu mů�e vytvářet 
řadu drobných lokálních maxim a minim. Za počátek re�i-
mu 8  lze pova�ovat rychlost Udil, při které E(U) poprvé 
(byť lokálně) začne klesat. V ka�dém případě v�ak od 
začátku tohoto re�imu permanentně klesá relativní veličina 
Er(U)  (viz obr. 4). Za konec re�imu 8 lze pova�ovat rych-
lost, při které začne veličina E(U) na fluktuační charakte-
ristice trvale klesat. Veličina M(E) v tomto re�imu trvale 
mírně klesá. Fakt, �e hodnota E(U) pro rostoucí U má ně-
kolik lokálních maxim a minim, odpovídá představě, �e 
v re�imu 8 dochází k výraznému rozdru�ování částic, které 
je dáno byť i mírnými odli�nostmi fluidujích částic, a to 
nejen jejich velikostí, ale hlavně  jejich aerodynamickými 
vlastnostmi. Jestli�e při růstu U přejde do řídkého prostoru 
vět�í mno�ství částic stejných vlastností, klesá vlivem 
zmen�ení hmoty mk  jádra hodnota E(U). V opačném pří-

padě (mk beze změny) roste energie fluktuačního jádra a 
veličina E(U) pak opět (lokálně) roste. V ka�dém případě 
platí pro celý re�im 8  mk + me = m, t.j. celkové mno�ství 
částic ve fluidačním prostoru zůstává zachováno. 

Při vizuálním pozorování lze re�im 8 charakterizovat 
takto: 

Dolní hustá vrstva silně turbuluje. Její gejzíry proni-
kají do podstatné části horní řídké vrstvy. Řídká frakce je 
stále v patrném pohybu, jen málo částic se ale vzná�í vol-
ně.  

Re�im 9 � řídká vrstva. Z  vizuálního hlediska lze 
tento re�im popsat následovně: Fluktuační jádro při rostou-
cím U  získává na turbulentní dynamice, ale zcela evident-
ně rychle ztrácí svou hmotnost. Horní mez turbulující slo�-
ky včetně gejzírů expandujících do řídké vrstvy nad ní se 
postupně limitně blí�í jakési (v dané vrstvě) maximálně 
dosa�itelné hodnotě. Naopak nad ní existující řídká vrstva 
poměrně rychle nabývá na vý�ce. V její dolní části lze 
zaznamenat výrazný chaotický pohyb, vyvolaný přede-
v�ím pronikáním gejzírů z ni��ích částí. Směrem k vrcholu 
řídké vrstvy v�ak vzniká stále  objemněj�í část, ve které se 
částice volně vzná�ejí a vykonávají pohyb podobný Brow-
novu pohybu. Mezerovitost vrstvy podél vý�ky zaručuje, 
�e lokální průtoková rychlost Ulok (y)  (závislá na vertikál-
ní souřadnici) je prakticky rovna individuálním pádovým 
rychlostem ue jednotlivých částic. Při jakémkoliv zvý�ení 
průtokové rychlosti U  přibude mno�ství  me v řídké vrst-
vě. Současně se zvý�í vý�ka řídké vrstvy a mezerovitost se 
přeskupí do nové konfigurace, zaručující podél vý�ky lo-
kální rychlosti rovné ue. S jistým příměrem lze tuto vlast-
nost nazvat �nasyceností� řídké vrstvy. 

Proces pokračuje a� do okam�iku, kdy řídká část 
fluidní vrstvy dosáhne horního konce fluidního prostoru. 
Rychlost U, odpovídající tomuto stavu, pova�ujeme za 
konec re�imu 9, označíme ji symbolem Uout  a nazveme 
prahem úletu fluidní vrstvy. Jakékoliv  dal�í zvý�ení rych-
losti U  vede k tomu, �e část částic opou�tí fluidní prostor 
(ať ji� trvale v klasické fluidní vrstvě nebo do zpětného 
transportu ve fluidní vrstvě s vněj�í cirkulací). Důle�itým 
faktem je, �e pro v�echny re�imy, které pracují před dosa-
�ením rychlosti  Uout  je splněna podmínka mk + me = m, t.j. 
celkové mno�ství částic ve fluidním prostoru zůstává za-
chováno. 

Z hlediska vlastností fluktuační charakteristiky lze 
re�imu 9 odpovídající úsek popsat takto. Veličina E(U) 
trvale klesá.  Hodnoty veličiny M(E) mírně klesají, ale 
stále odpovídají turbulentnímu chování hustého fluktuační-
ho jádra.  

Důle�itou vlastností fluktuačních charakteristik flud-
ních vrstev, provozovaných výhradně pro rychlosti 
U < Uout, tj. v re�imech 1 a� 9, je jejich stacionarita: tvar 
charakteristické křivky nezávisí na čase. Při zvolené 
(v čase konstantní) rychlosti U  se poloha stavového bodu 
p = p(U) ≡ [E, M, U] nemění. Při libovolné změně  U < Uout 
směrem k men�ím hodnotám se bod p = p(U)  pohybuje po 
stejné charakteristické křivce (efekt podobný hysterezi 
nelze pozorovat). Jinými slovy, za předpokladu konstant-
ních provozních podmínek určité fluidní vrstvy se charak-

Obr. 6. Přehled poloh fuidačních re�imů na fluktuační cha-
rakteristice; čísla re�imů jsou stejná jako v tabulce II. Polohy 
jsou demonstrovány na  experimentu: keramzit, frakce 1,0 a�  
1,2 mm, objem 700 ml, hmotnost 545g, sypná vý�ka 13,9 cm, 
prahová rychlost 0,47 m s�1  
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teristická křivka nemění, pokud ov�em nenastanou určité 
materiálové a fyzikální změny provozu. 

 
Re�im 10 � transportní řídká vrstva. Re�im začíná při 

průtokové rychlosti U = Uout. Tato hodnota průtoku silně 
závisí pro daný materiál na vý�ce fluidačního prostoru 
(s vý�kou roste) a na mno�ství materiálu v zařízení. Pro 
velmi vysoké zařízení ( nekonečný sloupec) mů�e být tak 
veliká, �e  pro daný materiál k úletu mimo fluidační 
prostor vůbec nemusí dojít. Klesá-li mno�ství materiálu ve 
fluidním prostoru, rychlost Uout roste. V zařízení s vněj�í 
cirkulací pak k cirkulaci vůbec nedochází. V takovém zaří-
zení při dané realizaci fluidní vrstvy je  nejvy��ím dostup-
ným re�imem re�im 9. 

Nechť daná realizace fluidní vrstvy připou�tí přechod 
do stavu re�imu 10. Přechodem  se změní podmínka 
mk + me = m na relaci mk + me <m. Dal�í průběh charakteris-
tické křivky i dějů ve vrstvě probíhajících se nedá popsat  
zcela jednoznačně. Podstatným faktorem je okolnost, zda 
jde o fluidní prostor bez cirkulace (s nevratným úletem) 
nebo prostor s vněj�í cirkulací částic. Proberme oba přípa-
dy. 

 
Prostor bez cirkulace 

Děj ve fluidní vrstvě je v tomto případě nestacionární. 
Při zachování daného   konstantního průtoku Ukonst > Uout  
pokračuje transport částic mimo zařízení. To se projeví 
postupným sni�ováním fluktuační veličiny E v závislosti 
na čase, přičem� souřadnice Ukonst  grafu E(U) zůstává 
nezměněna. Celý pokles trvá do té doby, ne� ze zařízení 
nevratně ulétne část materiálu (zpravidla částic drobněj-
�ích frakcí). Tím se posunuje hodnota prahu Uout směrem 
k vy��ím hodnotám. Děj se ustálí v okam�iku, kdy je spl-
něna relace Ukonst ≈ Uout . Jinými slovy, vrstva přejde k jiné 
realizaci a to ke konci re�imu 9. Po případném novém 
zvý�ení průtoku Ukonst se celý nestacionární děj opakuje 
(obr. 7). Celý cyklus končí při  úplném vyprázdnění celého 
fluidního prostoru, kdy E(U) → 0 . Jestli�e u neprázdné 
vrstvy přejdeme sni�ováním průtoku U k re�imům 9 
a ni��ím, lze na křivce  E(U)  pozorovat silný  hysterezní 
efekt   (obr. 8). Ten je dán jako důsledek faktu, �e v zaříze-
ní pracuje při zpětném sni�ování hodnoty U  ji� jiná reali-
zace fluidní vrstvy, ne�  se kterou se pracovalo původně.  
Oproti původní je v této realizaci men�í mno�ství m částic 
a obsahuje zpravidla hrub�í frakce. 

  
Prostor s vněj�í cirkulací 

V tomto případě  nelze dost dobře uvést obecně platné 
vlastnosti fluktuační charakteristiky. Děje ve fluidní vrstvě 
i fluktuační charakteristiky  závisí na  celé řadě faktorů, 
resp. způsobu cirkulace (vynucený transport, spojitost či 
nespojitost, rychlost zpětného toku atd.). Re�im 10 lze pak 
nazvat cirkulující vrstvou.  Pro takový re�im je vhodné 
zkoumat děje ve vrstvě jinak uspořádanými experimenty. 
Zcela zřejmé je, �e pro posuzování dějů v cirkulující vrst-
vě je daleko důle�itěj�í např. měřit a zpracovávat tlakové 
fluktuace  v jiných místech fluidního aparátu jako např.  

v horní části  (v řídké fázi) nad místem návratu částic do 
fluidního prostoru nebo přímo ve fluidním uzávěru a jeho 
okolí. Celá problematika fluktuací fluidujících vrstev ve 
stavu  cirkulace přesahuje ale rámec této práce. 
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Obr. 7. Postupný úlet hmoty částic  vrstvy a změna fluktuační 
charakteristiky; demonstrováno na experimentu: keramzit, frak-
ce 1 a�  1,2 mm, původní objem 700 ml, hmotnost 545 g, sypná 
vý�ka 13,9 cm, prahová rychlost 0,47 m s. Hodnoty m udávají 
ustálená zbytková mno�ství fluidující hmoty po překročení pří-
slu�ného prahu úletu a ustálení děje. Prahy trvalého úletu Uout 
jsou : Uout = 2,6 m s�1 pro m = 542 ml; Uout = 2,8 m s�1 pro 
m = 420 ml; Uout = 3,1 m s�1 pro m = 320 ml; Uout = 3,4 m s�1 pro 
m = 250 ml 
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Obr. 8.  Hystereze fluktuační křivky po nevratném úletu části 
materiálu z fluidní vrstvy;  materiál vrstvy tvoří částice vápen-
ce, ○ křivka 1 �  charakteristická křivka pro vrstvu 580 ml 
s frakcí 0,1 a� 0,65 mm, s prahem  fluidace 0,11 m s�1 a prahem  
nevratného úletu  1,25 m s�1; ● křivka 2 � charakteristika vrstvy 
po nevratném úletu části materiálu, objem vrstvy 360 ml, frakce 
0,5 a� 0,65 mm, prah fluidace 0,27 m s�1, prah nevratného úletu 
2,06 m s�1  
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Závěr 
  
Předlo�enou metodou zji�ťování aktuálních fluidač-

ních tříd a re�imů s pou�itím fluktuační charakteristiky lze 
poměrně dobře určovat stav fluidní vrstvy při daném prů-
toku plynu zařízením. Popsané příčinné vztahy mezi vlast-
nostmi fluktuačních charakteristik  a momentálními re�i-
my fluidních vrstev mohou navíc osvětlit dynamické me-
chanismy jevů fluidací systémů tuhých částic ve vertikál-
ním proudu plynů. Kromě toho vztahy mezi fluktuačními 
charakteristikami a re�imy fluidních vrstev umo�ňují defi-
novat jednotlivé re�imy na základě  definovaných úseků 
fluktuačních křivek. Definice re�imů se tak dostává z do-
savadních oblastí značně subjektivních popisů vizuálně 
pozorovaných chování do oblasti objektivně definovaných 
a měřitelných dat.  

 
 

S e z n a m    s y m b o l ů 
ai    amplituda i-té spektrální čáry 
ci    komplexní hodnota i-té spektrální čáry (příslu�né 

frekvenci  fi), Pa 
d   průměr vrstvy, cm 
E0   hodnota E pro �um pozadí. 
Er   relativní veličina, definovaná vztahem (8),  bezroz-

měrná 
Es   specifická veličina, definovaná vztahem (6),  Pa ml�1 
E(U)   charakteristická veličina tlakových fluktuací při 

rychlosti U, definovaná vztahem (5), Pa  
F   trojrozměrný prostor E × M × U  
FFT  rychlá Fourierova transformace 
fi   frekvence  spektrální čáry, Hz 
fM   medián setříděného spektra, Hz 
fmax   maximální frekvence diskrétního Fourierova spekt-

ra, Hz 
fmin   minimální frekvence diskrétního Fourierova spekt-

ra, Hz 
h   vý�ka vrstvy, cm 
m   mno�ství částic ve vrstvě (klidový objem vrstvy),  

ml 
me   mno�ství částic v řídké fluidační frakci vrstvy 

(klidový objem),  ml 
mk   mno�ství částic ve fluidačním jádru vrstvy (klidový 

objem),  ml 
M(U)   charakteristická veličina tlakových fluktuací při 

rychlosti U, definovaná vztahem (4),  bezrozměrná 
P   tlak plynu ve vrstvě,  Pa 
p   vektor [E(U), M(U), U], fluktuační stavový vektor 
∆P   tlaková ztráta, Pa 
T   teplota přiváděného plynu (vzduchu), °C 
U   rychlost plynu ve volném průřezu kolony, m s�1 
Udil  práh třídy řídkých re�imů fluidní vrsrvy,  m s�1 

ue individuální pádová rychlost jednotlivé částice, m s�1 
Uout  práh trvalého úletu fluidní vrsrvy (re�imu 10),  m s�1 

Ulok(y)  lokální lineární rychlost  (závislá na vertikální sou-
řadnici y), m s�1 

Umax   maximálně dosa�ená průtoková rychlost, m s�1 
Umf    práh fluidace fluidní vrsrvy,  m s 
Uturb   práh  třídy  turbulentních te�imů fluidní vrsrvy,  

m s�1 
W   výkon spektra, Pa2    
 
Ř e c k é    s y m b o l y 
ρV   sypná  hustota, kg m�3  

 
      Předkládaný text vznikl na základě experimentál-

ních prací v rámci grantového projektu A4072001  Gran-
tové agentury Akademie věd ČR a s podporou GA  ČR 
(grant 203/021002). 
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Chemical Process Fundamentals, Academy of Sciences of 
the Czech Republic, Prague): Characteristics of Pressure 
Fluctuations in Different Operation  Regimes of Gas-
Solid Suspensions    

 
Pressure fluctuation signals were measured in 

a transparent fluidized-bed column 8 x 600 cm. A novel 
treatment procedure using the fast Fourier transform of the 
measured pressure fluctuations was elaborated, which 
makes it possible to construct plots describing the evolu-
tion of hydrodynamic behaviour of  suspension from static 
bed to vertical pneumatic transport of  particulate materi-
als. 

 
 
 
 


