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1 ÚVOD 
Během provozu průmyslových zařízení vzniká celá řada organických i anorganických plynných 
polutantů, jejichž emise způsobují znečištění atmosféry a globální změny klimatu. Při revitalizaci 
životního prostředí je proto snahou aplikace chemicko-inženýrských regeneračních systémů 
založených na různých fyzikálně-chemických procesech a biologických postupech. Vzhledem 
k zpřísňující se legislativě Evropské unie vede nutnost kontroly objemu a respektování 
maximálních emisních limitů plynných polutantů k vynaložení velkých finančních částek na 
pořízení, provoz a údržbu technologických systémů, zajišťujících analýzu a minimalizaci množství 
kontaminantů obsažených ve vypouštěných odpadních plynech do ovzduší. Z těchto důvodů se do 
popředí zájmu dostávají absorpční procesy, jelikož se jedná o konstrukčně jednoduchou a relativně 
investičně i provozně nenáročnou technologii s vysokým potenciálem v dosahovaných výsledcích 
separace. 

 Účinnost absorpčního procesu, tedy míra odstranění plynných polutantů ze znečištěných 
plynných směsí, je závislá na řadě faktorů, z nichž charakter a intenzita kontaktu kapalného 
absorbentu s plynným polutantem, uvnitř absorpčních zařízení během separace, hrají důležitou roli 
pro maximalizaci mezifázového styčného povrchu a přestupu hmoty mezi fázemi. Důležitým 
faktorem je tak studium hydrodynamických charakteristik tekutin uvnitř skrápěcích prostor 
absorpčních zařízení a procesů atomizace kapalných clon, produkovaných různými typy trysek, 
které může probíhat dvojím způsobem. První přístup zkoumá vyvíjené kapalinové clony 
praktickými experimenty, při použití dnes nejrozšířenějších neintruzivních optických metod jako 
LDV, PDA, PIV, Fraunhoferova difrakce a QLS. Druhý přístup řeší uvažovanou soustavu tekutin 
pomocí metod numerické simulace, která vzhledem k náročnosti na poli výpočetní techniky 
zahrnuje do matematických modelů soustavu zjednodušení. Získané výsledky jsou však schopné 
popsat celkem věrohodně rysy proudění i látkovou výměnu mezi fázemi s odpovídající přesností 
skutečnosti, dle použitých druhů modelů. V technické praxi je standardem oba přístupy 
kombinovat a porovnávat mezi sebou, pro co nejpreciznější popsání daných veličin. 

 

2 SPRCHOVÝ SCRUBBER 
V rámci projektu EPSILON TH01030820 bylo úkolem navrhnout a otestovat experimentální 
poloprovozní zařízení, pracující na bázi sprchového kapalného scrubberu pro odstranění 
anorganických plynných polutantů ze znečištěných plynných směsí, využitelné pro lokální „malé“ 
producenty emisí. Účelem bylo vyvinout dostatečně efektivní zařízení s vysokou účinností 
separace s ohledem na nízké hydraulické odpory tekutin, nízkou náchylnost k ucpávání vnitřního 
prostoru, nízké pořizovací a provozní náklady. Výstupem projektu byl pak návrh kompaktního 
sprchového scrubberu 2. generace s pojmenováním „Nikol“, který dané požadavky pro vypírku 
splňoval a byl partnerskou, na projektu spolupracující, firmou MVB Opava zahrnut do portfolia 
nabídky environmentálních zařízení jako účinná technologie pro absorpci anorganických polutantů 
z emisních plynů.   
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Obr. 1 Zjednodušený model sprchového scrubberu; zásobní nádrž kapalného absorbentu 

s výměníkem tepla (1), cirkulační odstředivé čerpadlo kapalné fáze (2), vstup znečištěné 
plynné fáze (3), posuvný deflektor (4), výstup přečištěné plynné fáze (5), víko komory 
s regulační clonou a demistorem (6), skrápěcí komora/hlava (7), nosný rám (8)[1] 

Výsledná konstrukce jednostupňového čistícího sprchového scrubberu je řešena tak, že na 
základový rám jsou podle potřeby ukotveny PP armatury, které spojují jednotlivé dílčí celky 
zařízení a vytváří tím dva cirkulační okruhy. Jeden okruh slouží k cirkulaci plynné fáze a druhý 
k cirkulaci absorpční kapaliny. Dílčími celky scrubberu se myslí např. hydrodynamicky optimálně 
modifikovaná skrápěcí hlava/komora, zásobní nádrž na skrápěcí absorpční kapalinu s výměníkem 
tepla, cirkulační čerpadlo, ventilátor, měřící MaR prvky (Obr. 1 a Obr. 2). Hlavní funkční část 
celého scrubberu představuje skrápěcí hlava, ve které dochází ke kontaktu tekutin, a tedy 
i k samotné absorpci plynných polutantů. Do protipohybu tangenciálně distribuovaného 
znečištěného plynu se přivede speciální spirálovou tryskou absorpční kapalina v ose válcové části. 
Plyn je odtahován středem válcové části směrem nahoru přes systém přepážek a demistor pro 
zachycení jemně rozptýlené zbytkové kapaliny. Kapalina stéká směrem dolů do zásobní nádrže, ze 
které je cirkulačním čerpadlem opět dopravována na spirálovou trysku.  

 

 
Obr. 2 Poloprovozní sprchový scrubber sestavený v laboratoři (A) s detailem transparentní 

sprchové komory (B); rotačního cirkulačního čerpadla (1), zásobní nádrže na skrápěcí 
kapalinu (2), deflektor (3), poloha umístění spirálové trysky (4); Spirálová tryska 
TF-28 150; A) Celkový pohled; B) Rovina XZ; C) Rovina YZ 
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3 SPIRÁLOVÁ TRYSKA 
K distribuci absorpční kapaliny a produkci optimální kapalinové clony ve vnitřním prostoru 
skrápěcí hlavy scrubberu byla využita spirálová tryska od firmy BETE s označením TF-28 s úhlem 
rozstřiku vnějšího svrchního kuželu 150°. Tryska se skládá z kompaktního kusu PTFE, její ústí je 
vyfrézované do tvaru zužující se spirály. Prstence spirály jsou rozděleny na tři sekce, dle úhlu 
sklonu odrazových ploch vzhledem k axiální ose trysky. Kapalina dopadající na jednotlivé 
odrazové plochy tvoří celistvý vodní kužel (full cone), který můžeme považovat za kombinaci tří 
clon ve tvaru dutých soustředných kuželů. Na základě polohy je lze označit za vnější „svrchní“ 
kužel, vnitřní „velký“ a vnitřní „malý“ kužel (Obr. 3).  
 Profil asymetrické spirálové trysky je zobrazen na Obr. 2, kdy 3D sken její textury byl pořízen 
kamerou ATOS Tripple Scan 8 M. Získaná polygonální síť byla metodou reverze převedena na 
celistvé těleso, kterého bylo využito v návazné simulaci CFD modelu produkce kapalinové clony. 
 Spirálovou trysku vyrobenou z PTFE lze, dle výrobce, zatížit maximálním vstupním 
tlakem 3 bar. Příklady hodnot vstupního tlaku a jím odpovídajících hodnot objemových průtoků 
shrnuje Tab. 1. 
 

Obr. 3 Znázornění hlavních proudů kapalinové clony (vlevo) a dopadového vzoru (vpravo) 
spirálové trysky TF-28 150 [2] 
 

3.1 SOUČASNÝ STAV POZNÁNÍ V OBLASTI SPIRÁLOVÉ TRYSKY 
Bylo nalezeno několik prací zabývající se studiem různých typů spirálových trysek. Většina z nich 
se zaměřila na charakterizaci spreje produkovaného za různých hydrodynamických podmínek [3-5, 
7, 17]. Li a kol. [3] zkoumali charakteristiky sprejů produkovaných spirálovými tryskami 
používaných při odsiřování spalin. Zjistili, že průtok kapaliny byl lineární s druhou odmocninou 
tlaku a velikost průměru kapek byla mocninou funkcí tlaku. Změny průměru kapek s tlakem byly 
podobné u spirálových trysek s různými otvory, zatímco úhel rozstřiku se mírně měnil při tlacích 
vyšších než 40 kPa. Zhang a kol. [4] studovali sprejové charakteristiky spirálových trysek 
o různých průměrech s využitím metody PIV (Particle image velocimetry) při různých tlacích 
rozstřiku kapaliny. Pozorovali vliv tlaku rozstřikované kapaliny i průměru trysky na úhel rozstřiku, 
průměr výsledných kapek, uniformitu velikosti kapek a průměr velikosti rozprašované oblasti. Při 
experimentech s pyrolýzou biomasy zjistili, že tryska o průměru 5,6 mm a tlaku kapaliny 2 bar je 
ideální pro zhášení par vyvíjejících se během pyrolýzy. V další studii, Zhou a kol. [5] provedli 
experimenty vedoucí k charakterizaci distribuce toku kapaliny u nízkotlaké spirálové trysky 
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s vysokým průtokem za použití systému testování distribuce toku. Analyzovali vliv velikosti 
trysky na distribuci toku kapaliny změnou několika parametrů jako rozměry samotné trysky 
(poměr délky trysky k jejímu průměru), radiálního průtoku, polohy postřikovaného povrchu a úhlu 
postřiku. Výsledky ukazují, že se zvyšujícím se poměrem délky trysky k jejímu průměru se průtok 
kapaliny snižuje, a naopak se zvyšuje úhel rozstřiku. Se vzrůstajícím aplikovaným tlakem byly 
vztahy stejné jako ve výše zmíněných pracích. Dong a kol. [6] porovnávali odsiřovací výkon 
scrubberů s využitím spirálových a Dynawave trysek. Li a kol. [8] vyvinuli model povrchově 
sprejové geometrie spirálové trysky s evolventní atomizací. Model dále simulovali pomocí 
programu Matlab, který ověřil jeho účinnost a poskytl teoretický základ pro návrh a výrobu 
spirálových trysek. Wasik a kol. [9] studovali vliv typu trysky (včetně spirálové trysky TF6) na 
hmotnostní hustotu rozstřiku. Cong a kol. [10] využili soustavy spirálových trysek k sestavení 
speciálních přepážek uvnitř destilační kolony pro zvýšení účinnosti přestupu hmoty při separaci 
cyklohexanu a n-heptanu. Tanner a Knasiak a Jiang a kol. [11, 12] zkoumali využití spirálových 
trysek v systémech protipožární ochrany. Kalata a kol. [13] studovali charakteristiky spirálové 
trysky dopované vzduchem při návrhu chladících systémů. Další práce na téma spirálových trysek 
jsou uvedeny v literaturách [14, 15]. Charakter vytváření kapalinové clony spirálovité trysky 
TF-28 150 je zcela odlišný ve srovnání s tryskami se spirálovým kanálkem [16] nebo spirálovou 
tryskou z literatury Hun Kim a kol. a Matsuo a kol. [17, 18].   
 

3.2 INTRUZIVNÍ MĚŘENÍ KAPALINOVÉ CLONY 
Měření tlakové dopadové stopy neboli měření impaktů, bylo realizováno následovně. Během 
provozu trysky dopadala vyvíjená kapalinová clona na plochu spojenou s elektronickým 
tenzometrickým tlakovým senzorem. Tato plocha byla spolu se senzorem umístěna na 
polohovacím systému X-Y. Pohyb plochy byl ovládán speciálním programem z prostředí počítače. 
Při provozu se zaznamenávala skutečná hodnota dopadového tlaku, která se ukládala v závislosti 
na poloze snímače vzhledem k trysce.  
 Dopadová plocha byla řešena rovinnou deskou o průměru 200 mm s vyvrtaným otvorem 
o průměru 1 mm v jejím středu. Tento otvor by na spodní straně spojen s tenzometrickým 
tlakovým senzorem a před samotným měřením byl zcela zalit vodou. Při provozu trysky byl poté 
nárazový tlak fluktuací kapaliny přenášen na senzor.  Při měření činil rozsah naskenované oblasti 
240 mm v obou směrech a posun ramen v každém kroku byl nastaven na hodnotu 3 mm. Všechna 
měření probíhala v hladině 2, tedy ve vzdálenosti 70 mm od počátku ústí trysky (Obr. 4). 
Experimenty probíhaly při různých hodnotách vstupních tlaků kapaliny na trysce a jím 
odpovídajících průtoků, které shrnuje Tab. 1. Teplota okolí byla 23 °C a hodnota atmosférického 
tlaku 1026 hPa. 
 Prezentované grafy znázorňují tlakovou dopadovou stopu blízkého pole vytvářené kapalinové 
clony pro dva vnitřní kužely. Vnější kužel s markantním úhlem rozstřiku 150° se nacházel mimo 
vymezenou skenovací oblast. Vývoj kapalinové clony do volného prostoru byl testován při 
podmínkách bez protiproudu plynné fáze. Na Obr. 5 se nachází příklad záznamu dopadové stopy 
v hladině 2 pro měření 3, tedy při vstupním tlaku kapaliny 1,5 bar na trysku. Další záznamy 
měření prezentované nejsou, jelikož dopadová stopa je tvarově velmi podobná, mění se jen její 
intenzita. Tuto intenzitu lze pozorovat na Obr. 6, kdy pohled v rovině XZ odpovídá poloze a 
natočení trysky při experimentech. Záznamy nárazových tlaků s upravenou dopadovou plochou 
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během druhé etapy vykazovaly o dva řády vyšší hodnoty, jejich maxima v průměru dosahovala 
19,98% tlaku kapaliny aplikované na trysku. Záznamy nárazových tlaků lze považovat za 
odpovídající skutečnosti. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že úhel rozstřiku vnitřního 
„velkého“ kuželu byl už vcelku markantní pro měření impaktů, proto je zaznamenaná intenzita 
nárazových tlaků poměrně nízká. 

 

Obr. 4 Znázornění spirálové trysky TF-28 150; 
znázornění vzdálenosti jednotlivých dopadových 
ploch (hladin), vodních paprsků (tyrkysová 
barva) a vzdáleností zdrojů paprsků od počátku 
ústí trysky při měření impaktů 

 

Tab. 1 Vstupní tlaky (pn) a průtoky 
kapaliny (Vn) při měření 
impaktů  

 

 
 

Obr. 5 Příklad rozložení tlaku dopadající kapalinové clony v hladině 2 pro vstupní tlak 
kapaliny 1,50 bar 
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Obr. 6 Záznam impaktových tlaků u jednotlivých měření v hladině 2; pohled zepředu dle 

umístění trysky při měřeních 
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3.3 VIZUALIZACE KAPALINOVÉ CLONY 
Porovnáním sady pořízených fotografií během provozu trysky a snímků bez rozstřiku kapaliny, 
byly vyčleněny hlavní vodní paprsky produkující kužely kapalinové clony při dané konfiguraci 
zkoumané trysky (Obr. 7), konkrétně při hodnotě vstupního tlaku 2 bar a průtoku kapaliny 1,77 l·s-

-1. Natočení trysky při experimentech odpovídalo případu B na Obr. 2, tedy čelnímu pohledu 
v rovině XZ. Vyhodnocení odklonu úhlů jednotlivých paprsků od svislé osy trysky bylo 
realizováno v programu Stream Motion. Z hodnot úhlů jednotlivých paprsků byl poté spočítán 
efektivní úhel rozstřiku vnějšího i vnitřních kuželů kapalinové clony. Průměrná hodnota 
efektivního úhlu rozstřiku vnějšího „svrchního“ kuželu byla odečtena na 152,25°, hodnota 
vnitřního „malého“ kuželu činila 58,01° a vnitřního „velkého“ kuželu 111,12°.  

  
Obr. 7 Porovnání obdržených fotografií 

s vyznačením hlavních paprsků (1 až 7) 
a úhlů (pro 2. měření), které svírají se 
svislou osou trysky 

Obr. 8 Vývoj kapalinové clony s instalovanou 
přepážkou pro otevření kapalinové 
clony; v levém horním rohu 
detailnější pohled na trysku 
s aplikovaným filtrem 

Při vizualizaci kapaliny bylo též snahou proniknout přes vnější povrch vytvářené kapalinové 
clony blíže ke stěnám jednotlivých spirál trysky a získat tak podrobnější představu o tvaru a vývoji 
jednotlivých kapalinových kuželů, především ve spodních částech ústí trysky. Byla zvolena 
metoda, kdy na stěnu trysky v její axiální ose byla upevněna přepážka a tím bylo dosaženo 
otevření jednotlivých paprsků. K zajištění minimálního ovlivnění distribuce kapalinových kuželů, 
kapalinou odraženou od povrchu přepážky, byla její šířka pouhých 5 mm a v podélném směru byla 
ohnuta do tvaru písmene „U“ po proudu kapaliny šířící se od odrazových ploch trysky do okolního 
prostředí. Na  Obr. 8 lze pozorovat výsledný záznam vývoje kapalinové clony při provozním tlaku 
2 bar.  

Instalovaná přepážka sice nedovolovala odečíst přesné úhly vnějšího „svrchního“ a vnitřního 
„velkého“ kapalinového kuželu, jelikož šířka přerušených clon nepřesahovala přes celou rovinu 
XZ. Nicméně se naskytla možnost pozorovat naprosto neovlivněný vnitřní „malý“ kapalinový 
kužel. V detailnějším zobrazení v levém horním rohu na Obr. 8 bylo možné, po aplikaci filtru 
eliminujícího jemnější okolní koncentraci kapalinové mlhy, rozeznat snadněji okraje proudů 
vnitřního „malého“ kapalinového kuželu a vyhodnotit jejich vnitřní úhly. Efektivní úhel rozstřiku 
byl změřen na 53,8° (28,6° + 25,2°), což činí hodnotu menší o 7,3 % oproti měření z úvodu této 
kapitoly. Jemnější mlha nacházející se mezi 2 a 3 vodním paprskem (Obr. 4) je způsobena 
přechodem mezi vnitřními kapalinovými kužely. Jinými slovy, konstrukce sklonu 
vysoustružených odrazových ploch v přechodové oblasti mezi geometriemi jednotlivých spirál 
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prochází skokovou změnou, což má za následek lokální posun paprsku a menší koncentraci 
kapalinového spreje v daném místě.   

3.4 NEINTRUZIVNÍ MĚŘENÍ KAPALINOVÉ CLONY 
Měření charakteristik generovaného spreje spirálovou tryskou bylo realizováno také ve vnitřním 
prostoru zmenšeného modelu skrápěcí hlavy absorpčního scrubberu vyrobeného z PVC-glas. 
Transparentní model skrápěcí hlavy byl společně se zásobní nádrží osazen na základovém rámu 
a instalované odstředivé čerpadlo zajišťovalo cirkulaci kapaliny přes spirálovou trysku.  Testy byly 
provedeny za pokojové teploty (20 °C), cirkulující kapalinou byla kohoutková voda se vstupním 
tlakem na trysce 1 bar (V̇n = 1,25 l·s-1). Bohužel vyššího vstupního tlaku nebylo možné dosáhnout, 
jelikož výkon čerpadla byl poddimenzován. Zmenšený model testovacího zařízení byl dodán jako 
celek od partnerské firmy MVB Opava a vzhledem k návaznosti jednotlivých úkonů 
a zamluvenému datu v laboratoři nebylo možné zařízení osadit zavčasu výkonnějším čerpadlem.  

Pro detailnější posouzení morfologie generovaného spreje byla využita modifikovaná verze 
klasické fotografie, kde modifikace spočívala v typu použitého osvětlení, které se ve velké míře 
podílí na kvalitě výstupů. Původně zamýšlená PIV metoda se nakonec z důvodu velké náročnosti 
nastavení a omezeného optického přístupu k jednotlivým kapalinovým clonám (kuželům) 
nevyužila. Druhou neintruzivní metodou v rámci měření uvnitř zmenšeného modelu byla metoda 
Laser Doppler Anemometry, která v našem případě přinesla informaci o radiální a tangenciální 
rychlosti kapaliny v daném prostoru. 

Obě sady měření byly provedeny pomocí osvětlení s pulzním laserem Nd:YAG s délkou pulzu 
5 ns. Obraz byl zachycen fotoaparátem Canon D70 s objektivem Canon EF 100 mm f/2.8 USM 
Macro. Optické přístroje byly umístěny ve vzájemně kolmých rovinách, přičemž pulzní laser 
osvětloval vyvíjející kapalinu z boční strany. 

 

3.4.1 Velikost kapek  
Během neintruzivního experimentálního zkoumání kapalinového spreje byly metodou 
modifikované verze klasické fotografie pořízeny série snímků vnější „svrchní“ kapalinové clony. 
Snímky byly zachyceny v různých vzdálenostech ve směru kolmém na vnější kapalinovou clonu. 
Z fotografického záznamu se stanovila morfologie vnějšího „svrchního“ spreje a rozměrovou 
analýzou se vyhodnotily velikosti jednotlivých kapek. Vyhodnocení se realizovalo v programu 
Stream Motion. 

Vodní stěna zůstává celistvá do vzdálenosti zhruba 80 mm od axiálního středu trysky (Obr. 9, 
případ A), i když zcela kontinuální je pouze v nejbližším okolí těla trysky a ve vzdálenějších 
oblastech této fáze distribuce lze pozorovat vývoj lokálních poruch v podobě perforací o různých 
velikostech (např. Obr. 9 případ A, Obr. 10 případ A). Mohou též vznikat poruchy, které se šíří 
v rámci celého objemu kapalinového filmu (Obr. 9 případ B). Hodnota Weberova čísla 
kapalinového proudu dosahuje v tomto případě velikosti více jak 22000. V tomto režimu se dá 
očekávat velmi krátká radiální rozpadová vzdálenost a rapidně se ztenčující tloušťka kapalinové 
clony. Tloušťka kapalinové clony byla stanovena na 2,47 mm na okraji odrazové plochy spirály, 
která se s narůstající radiální vzdáleností postupně stále snižuje. Ve vzdálenosti 78 mm od axiální 
osy trysky, kdy pozorujeme přechod z kompaktní kapalinové clony na první ligamenty, byla 
tloušťka kapalinové clony stanovena na 330 m. Z detailnějších snímků okraje kapalinové clony 
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byla také stanovená šířka vyvíjené kapalinové clony. Měření probíhala na jejím okraji, před 
samotným rozpadem kapaliny na fragmenty, i v rámci vnitřního objemu na okraji děr. Průměrná 
hodnota šířky vnějšího „svrchního“ spreje byla stanovena na hodnotu 622 m. Stanovená tloušťka 
kapalinové clony také klesá se zvyšujícím se průtokem kapaliny. Následuje fáze rozstřiku do 
vzdálenosti zhruba 125 mm (Obr. 9, případ A), kdy se integrita vodní clony postupně narušuje 
markantněji, ať už vlivem vznikajících nových děr či rozšiřováním i spojováním děr dřívějších, 
za vzniku podlouhlých ligamentových útvarů (Obr. 9, případ B). První naměřené ligamenty 
(ve vzdálenosti 78 mm) měly velikost 1,86 ± 0,57 mm s vypočítaným časem rozpadu 10,9 ms, 
která se postupně snižovala na hodnotu 0,75 ± 0,19 mm s časem rozpadu 2,8 ms (ve vzdálenosti 
přibližně 120 mm). Stanovený průměr ligamentů byl spočítán na hodnotu 0,70 mm. 

Z těchto ligamentů dále v rámci úzké oblasti vznikají jednotlivé kapky, jejichž velikost 
a struktura se s narůstající vzdáleností od trysky mění pouze minimálně (Obr. 10, případ C). 
Proces rozpadu ligamentů na jednotlivé kapky lze považovat za hranici, kdy rozlišujeme přechod z 
režimu primárního rozpadu kapalinové clony na režim sekundárního rozpadu tvořící výsledné 
kapky, ikdyž v tomto případě by se dalo hovořit spíše o kvazi-sekundárním rozpadu kapaliny. 
Vytvářené kapalinové clony kvalitativně podobných charakteristik byly v odborné literatuře 
nalezeny pouze málo, přičemž nejvíce podobné spreje produkují podle literatury atomizéry 
protipožární ochrany. Tyto atomizéry se sestávají z konvergentní trysky s kužel-diskovým 
deflektorem umístěným v definované vzdálenosti pod tělem trysky a produkující kruhovou 
kapalinovou clonu. Proces vzniku kapalinové clony u obou typů trysek (spirálové a protipožární) 
je prakticky stejný.  

Bezrozměrné Weberovo číslo pro plynou fázi, vypočítané pro dané velikosti výsledných kapek 
(viz níže) a radiální rychlosti kapaliny (kapitola 3.4.2 Rychlost kapaliny), bylo nižší než hodnota 
11. Podle některých studií tato hodnota značí buď absenci sekundárního rozpadu či přítomnost 
deformačního režimu rozpadu kapek nebo vibračního režimu rozpadu. Na základě vizuálního 
pozorování pořízených fotografií vyvíjené kapalinové clony lze usuzovat na poslední dva 
jmenované rozpadové režimy. Je však nutné si uvědomit, že rozsahy Weberova čísla, definující 
jednotlivé režimy sekundárního rozpadu, byly původně odvozeny a definovány pro kapalinové 
proudy. V kapalinových kónických clonách může být situace odlišná. 

  
Obr. 9 A) Jednotlivé fáze distribuce kapalinové clony; B) Kapalinová clona, ligamenty (1) a 

protržení kapalinové clony v celém objemu (2) 



14 

 

  
Obr. 10 A) Kapalinová clona, porucha-díra (1); Detail okraje kapalinové stěny (B); Rozpad na 

jednotlivé kapky-sekundární atomizace (C) 

Z detailnějších snímků oblastí sekundární atomizace kapalinové clony byly v programu Stream 
Motion vyhodnoceny průměry vybraných kapek. Za průkaznou kapku byl brán zřetelně 
definovaný objekt s ostrými okraji. U kapek sférického tvaru byl měřený pouze jeden průměr, 
zatímco v nesymetrických případech byly měřeny dva průměry (Feretovi průměry) na sebe kolmé 
a z nich byl spočítán aritmetický průměr, který reprezentoval velikost dané kapky. Konečný 
soubor, který byl tímto způsobem vyhodnocen, čítá 1773 průměrů kapek.  

Z naměřených průměrů kapek byly sestaveny diferenciální diskrétní a kumulativní spojité 
distribuce v závislosti na počtu, celkovém povrchu a celkovém objemu/hmotnosti všech kapek 
v jednotlivých velikostních třídách. Na osách X, reprezentující ekvivalentní průměry kapek, jsou 
vyznačeny odpovídající průměry rozsahů jednotlivých velikostních tříd (Obr. 11).   

Sestavené početně, povrchově i objemově/hmotnostně vážené histogramy rozložení kapek 
ve vnější „svrchní“ kapalinové cloně byly postupně otestovány proložením normální, log-normální 
a Rosin-Rammler distribučními funkcemi, přičemž byla pozorována jejich optimální korelace 
s naměřenými daty po stránce grafické i testováním metodami matematické statistiky. Jako 
statistická metoda byl vybrán Kolmogorov-Smirnovův test, který srovnává vypočítané P-hodnoty 
s kritickou hodnotou pro danou hladinu významnosti. Ze statistického porovnání P-hodnoty 
a kritické hodnoty plyne, že jedinou hypotézou charakterizující adekvátně proložení naměřených 
velkostí kapek ve všech typech rozložení je log-normální distribuční funkce. 
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Obr. 11 Početní (modrá barva), povrchová (zelená barva) a objemová/hmotnostní (oranžová 

barva) vážená distribuce kapek v jednotlivých velikostních třídách s proloženými 
teoretickými distribučními funkcemi 
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Distribuci kapek ve spreji lze definovat jako monodisperzní pokud [24]: 
 
 < 0,1 (3.1)

   
kde σ je směrodatná odchylka a μ je průměrná hodnota velikosti kapek. V našem případě, dle 

početního rozložení kapek ve spreji, nabývá jejich poměr hodnoty 0,475 a jedná se tedy 
o polydisperzní rozdělení výsledných kapek 

Na Obr. 12 jsou znázorněny výsledné vybrané střední průměry kapek z experimentálního 
neintruzivního měření na vnější „svrchní“ kapalinové cloně. Jelikož použitou neintruzivní 
metodou nebylo z principiálního hlediska možné zkoumat vývoj velikostí výsledných kapek 
i v oblastech ostatních kapalinových clon, jsou tyto zjištěné velikosti kapek předpokládány v rámci 
celého spreje. Průměrná velikost kapek (Dp) je 0,815 mm, přičemž největší počet průměrů kapek 
se procentuálně (8,7 %) nachází kolem velikosti 0,587 mm (modus, Dm). Povrchově střední 
průměr (D20) má hodnotu 0,997 mm a Sauterův střední průměr (D32) má hodnotu 1,201 mm. Další 
interpretací a možné ověření hodnoty vypočítaného Sauterova průměru je z průměrné hodnoty 
velikosti kapek v rámci povrchově váženého rozložení kapek, které má hodnotu 1,205 mm (Obr. 
11, zelená barva). Další možností výpočtu Sauterova středního průměru je z rovnice [19]:  

 
 =	  (3.2)

 
z níž vyplývá D32 roven hodnotě 1,281 mm. Všechny tři metody poskytují velmi podobné 

výsledky Sauterova středního průměru. 
Nejčetnější procentuální zastoupení povrchu kapaliny ve výsledném spreji (6,6 %) je 

ve velikostech průměru kapek kolem 0,911 mm (Obr. 11, zelená barva). Charakter vlivu větších 
kapek je patrný i na histogramu zastoupení objemu v kapalinovém spreji (Obr. 11, oranžová 
barva), kdy se střední hodnota průměru kapek posunuje směrem doprava po ose X k velikosti 
1,423 mm. Objem kapaliny je nejčetněji zastoupen (5,8 %) v průměru kapek o velikosti 1,108 mm. 

 

 
Obr. 12 Početní histogram se zvýrazněnými hodnotami vybraných středních průměrů 
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3.4.2 Rychlost kapaliny 
Metodou laserové Dopplerovské anemometrie (Laser Doppler Anemometry, LDA) bylo 
uskutečněno neintruzivní měření radiálních a tangenciálních rychlostí kapaliny ve vnější „svrchní“ 
kapalinové cloně produkované spirálovou tryskou.  

Měřené pozice LDA metodou jsou znázorněny na Obr. 13. Měření proběhlo v 8 horizontálních 
řezech (osa Z), v každé horizontální rovině byly měřeny dvě na sebe kolmé osy (osa X ve směru 
proudu, osa Y kolmá na proud). Počátek měření na ose X byl 110 mm od axiální osy trysky, 
s krokem 5 mm bylo měřeno 12 pozic do vzdálenosti 165 mm od středu trysky. Na ose Y byla 
uskutečněna měření ve vzdálenosti 145 mm od axiální osy trysky v rozsahu od −80 mm do 
+80 mm (tzn. celkově 33 pozic). V každé pozici bylo měřeno 30 000 vzorků nebo po dobu 30 s. 
V ose Z odpovídal bod 0 mm pozici nad sprejem a po kroku 10 mm bylo provedeno měření 
do vzdálenosti 70 mm od tohoto bodu. Hraniční body byly voleny tak, aby vnější „svrchní“ 
kapalinová clona byla zhruba uprostřed mezi těmito body.    

Z měření vyplývá, že příspěvek tangenciálních rychlostí v kapalinové cloně byl velmi malý 
s velmi úzkou distribucí. Při pohledu na studovanou spirálovou trysku by se očekával výraznější 
přínos tangenciální složky rychlosti. Výsledný točivý efekt kapalinové clony je zapříčiněn 
dostředivě orientovanými dopadovými plochami spirál, avšak pouze při nižších rychlostech 
proudící kapaliny. Při vysokých rychlostech kapaliny (což je dle měření již při aplikovaném tlaku 
1 bar) je tento účinek omezený v důsledku vysoké impaktní síly kapaliny, která způsobuje 
markantní odraz kapaliny do prostoru z povrchu spirál v radiálním směru, čímž se eliminuje točivý 
moment toku kapaliny. 

 

  

Obr. 13 Vizualizace měřených pozic při měření rychlosti kapaliny metodou LDA (A); detailnější 
popis měřených pozic pro lepší představu (B) 

Pro lepší orientaci a prezentaci jsou výsledky zobrazeny v 3D grafu pro osu X i pro osu Y na 
Obr. 15, v nichž byly experimentálně získané hodnoty dat vyhlazeny aproximací plochy pomocí 
metody nejmenších čtverců s váženou vzdáleností. Z 3D grafů je patrný pokles rychlostí s rostoucí 
vzdáleností od trysky. V bodech 0 a 10 mm (Z) bylo měřeno těsně nad kapalinovou stěnou, která 
má střed mezi pozicemi 40 a 50 mm. Zde tyto profily vykazují nejvyšší rychlosti, které s rostoucí 
axiální (Z) vzdáleností drobně klesají. Z naměřených hodnot radiálních rychlostí v ose X vyplývá 
nejvyšší radiální rychlost kapaliny (8,264 m·s−1) ve vzdálenosti 110 mm od axiální osy trysky 
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v hladině Z rovnající se 40 mm. V této samé hladině Z naopak nejnižší rychlost vykazuje kapalina 
v oblasti 165 mm (nejvzdálenější v rámci měření) od axiálního středu trysky a to 7,221 m·s−1, což 
odpovídá ztrátě kinetické energie kapaliny šířící se v prostoru. V hladině Z rovnající se 0 a 10 mm 
s rostoucí vzdáleností od trysky je patrný propad rychlostního profilu, který je větší, než by se dal 
očekávat v rámci ztráty kinetické energie a souvisí s klesáním kapalinové stěny, která vytéká pod 
úhlem zhruba 150°. Ve vzdálenosti mezi 110 a 165 mm od trysky lze očekávat její propad zhruba 
o 15 mm. Další ztráta kinetické energie (ve smyslu zpomalení toku) je také způsobena vysokým 
třením v důsledku komplikované konstrukce geometrie trysky. To může být vyjádřeno 
prostřednictvím Eulerova bezrozměrného kritéria. Na Obr. 14 je vyjádřena závislost Eulerova čísla 
na hodnotě Reynoldsova čísla toku kapaliny v ústí spirálové trysky (Reo). Ztráty způsobené 
vnitřním třením jsou poměrně nízké, jelikož hodnota Eu = 1 odpovídá situaci ideálního toku bez 
tření. Spirálová tryska vykazuje atypické chování, kdy ztráty vyvolané vnitřním třením s rostoucím 
Re (cca 1,4·105 až 1,6·105) nejprve mírně klesají a poté se zvyšujícím Re hodnota Eu roste až na 
hodnotu 1,28, což odpovídá vstupnímu tlaku kapaliny 2 bar na trysce. Ve všech případech hodnota 
Re vypovídá o plně vyvinutém turbulentním proudění, a tedy závislost Eu na Re nastiňuje ideální 
provozní podmínky pro tento typ trysky, neboť z pohledu absorpčních procesů je, pro odstranění 
plynných polutantů ze znečištěných plynných směsí, příznivé pracovat v režimech co možná 
nejvyšší turbulence, avšak za provozně ekonomicky přijatelných podmínek.  

 

 
Obr. 14 Eulerovo číslo v závislosti na Reynoldsově čísle ve spirálové trysce 

Měření hodnot radiálních rychlostí v ose Y byly uskutečněny ve vzdálenosti 145 mm od axiální 
osy trysky, maximální změřená radiální rychlost byla 7,615 m·s−1 opět v hladině 40 mm (Z) 
uprostřed měřené oblasti (Y = 0 mm), což je možné vidět na obrázcích níže. Pro srovnání, hodnota 
radiální rychlosti pro X = 145 mm a Z = 0 mm, která odpovídala stejnému měřenému bodu, byla 
7,652 m·s−1. Pro hladinu Z = 0 mm zasahovala měření v ose Y opět pouze na okraj šířící se 
kapalinové clony, proto jsou hodnoty radiálních rychlostí nižší v porovnání s velikostmi 
v ostatních hladinách, kde ovšem taktéž dochází k záznamu nižších rychlostí na obou koncích osy 
Y ze stejného důvodu.  
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Obr. 15 3D graf vyhlazených dat pro radiální vzdálenost X (nahoře) a pro vzdálenost Y (dole) 
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4 NUMERICKÉ SIMULACE 
V rámci práce byly také zahrnuty numerické simulace proudění modelové vzdušiny vnitřním 
prostorem skrápěcí hlavy a rozstřik modelové kapaliny přes spirálovou trysku.  
 Konstrukce zjednodušené CAD geometrie skrápěcí hlavy byla zhotovena v programu Autodesk 
Inventor Professional a následné simulace realizované v programu Ansys 18.1. Podobně tomu bylo 
v případě asymetrické spirálové trysky, kdy byl 3D sken její textury převeden na celistvé těleso 
také v programu Autodesk Inventor Professional. Při přesunu CAD geometrií v rámci těchto 
programů dochází často k různě závažným poruchám virtuálních modelů. Tyto poruchy 
v celistvosti geometrie, které mají negativní vliv na vytvoření výpočetní sítě a následně také na 
průběh výpočetních operací, byly odstraněny v přidružených modulech programu Ansys, 
konkrétně se jednalo o Design Modeler Geometry a ICEM CFD.  
 Pro vytvoření výpočetní sítě byl v obou případech simulací využit modul Mesh a následné 
výpočetní operace byly realizovány v řešiči Fluent. Vyhodnocení proběhlých CFD simulací bylo 
uskutečněno prostřednictvím modulu CFD-Post. 
 Důležité je také podotknout, že oproti experimentální části došlo ke konverzi os v kartézské 
soustavě souřadnic, které si autor povšiml až při zpracovávání a vzájemném porovnávání a již 
nebylo možné souřadný systém sjednotit. V simulacích představuje osa X osu Y v experimentální 
části, respektive osa Y osu Z a osa Z osu X. 
 

4.1 SIMULACE PROUDĚNÍ PLYNNÉ FÁZE 
Numerické simulace proudění plynné fáze ve vnitřním prostoru skrápěcí hlavy byly realizované 
pro modelovou tekutinu odpovídající vzduchu při tlaku 100700 Pa a teplotě 299,75 K. Důležité 
fyzikální vlastnosti vzduchu byly v rámci simulace nastaveny na počáteční hodnoty, které 
korespondovaly s okolními podmínkami. Jednalo se především o hustotu (ρg = 1,169 kg·m3) a 
dynamickou viskozitu (μDVg = 1,9188·10−5 kg·m−1·s−1).  

Uskutečněné a následně optimalizované numerické simulace byly nastaveny pro tři různé 
hydrodynamické podmínky plynné fáze v místě tangenciálního vstupu vzdušiny do pracovní 
komory. Hodnoty hmotnostního průtoku plynu (V̇p) byly nastaveny pro případ A na 0,054 kg∙s−1, 
pro případ B na 0,099 kg∙s−1 a pro případ C na 0,129 kg∙s−1. Hmotnostní průtoky (případ A 
a případ C) odpovídaly pracovnímu rozsahu instalovaného ventilátoru v plynném cirkulačním 
okruhu.  

 

4.1.1 Geometrie skrápěcí hlavy 
V numerické simulaci distribuce vzdušiny ve vnitřním prostoru modelu skrápěcí hlavy, která 
proporčně i tvarově odpovídá finální podobě instalované pracovní komory kompaktního 
sprchového scrubberu 2. generace. V modelu jsou zahrnuta jistá zjednodušení pro urychlení doby 
numerických výpočtů, avšak stále obsahuje všechny hlavní konstrukční prvky ovlivňující 
charakter proudění. Na Obr. 16 lze pozorovat vytvořený zjednodušený model skrápěcí hlavy 
z různých pohledů, společně s označenými hlavními prvky zařízení a rozměry mezi jednotlivými 
komponentami pracovní komory.  
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 Pro simulaci proudění je třeba zjednodušený model geometrie skrápěcí hlavy převést na inverzní 
objem, ve kterém se realizují budoucí výpočetní operace. Výsledný inverzní objem skrápěcí hlavy 
byl rozdělen do celkového počtu 34 na sebe navazujících těles, která tak vytváří celistvý výpočetní 
prostor pro simulaci proudící plynné fáze. Inverzní objem byl rozdělen na větší počet objemových 
těles z důvodu realizace adekvátní částečně strukturované výpočetní sítě (tzv. mesh) 
v následujícím kroku.  
 

  
Obr. 16 Zjednodušený model geometrie skrápěcí hlavy pro 

CFD simulaci vzdušiny; vstup plynné fáze/inlet (1), 
výstup plynné fáze/outlet (2), výstup kapalné fáze (3), 
demistor/separátor kapek (4), soustava přepážek (5), 
deflektor (6)  
 

Obr. 17 Pozice oblastí ve 
skrápěcí komoře; 

orientace roviny YZ 
(1) a YX (2); 

protilehlá rovina (3) 
deflektoru (4) 

4.1.2 Vyhodnocení simulací 
Systém přepážek rozděluje vnitřní prostor skrápěcí komory na tři rozdílné zóny. Pozice horní, 
střední a spodní oblasti, na které je v následujícím textu odkazováno, jsou označeny na Obr. 17. 
 Numerické simulace ditribuce plynné fáze byly uskutečněny pro tři různé hmotnostní průtoky. 
Výsledky numerických simulací jsou prezentovány pro případ B na Obr. 18 až Obr. 20. U každého 
obrázku je znázorněna kartézská osa souřadnic, která napomáhá s orientací poloh natočení 
skrápěcí komory. Kladný směr v ose Y reprezentuje axiální směr proudění, osy X a Z pak 
představují radiální složky pohybu plynné fáze. Vertikální roviny protínají skrápěcí komoru ve 
středu skrápěcí komory (Obr. 17).  
 Ve všech případech po vstupu plynu přes tangenciálně umístěný deflektor dochází na protilehlé 
kónické stěně k rozdělení proudu do dvou směrů (Obr. 18). Část proudu pokračuje v převážně 
tangenciálním pohybu po stěně a jejím blízkém okolí směrem vzhůru, kde buď cirkuluje nadále ve 
střední části či v oblasti po jedné až jedné a čtvrt otáčce (od tangenciálního vstupu do vnitřního 
prostoru) přechází do horní části pracovní komory. Odkud je přes soustavu přepážek odváděn pryč 
z pracovní komory. Z Obr. 19 je patrné, že ve všech případech při přechodu plynu do horní části 
ve zůženém místě přepážky, plyn mění lokálně rychlost i směr proudění a jeho přechod je 
asymetrický s vyoseným středem. V místě nejmarkantnějšího přechodu navíc vzniká za obtékanou 
hranou otvoru přepážky oblast nízkého tlaku. Proud se také částečně odráží od stěny další výše 
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umístěné přepážky. Oba tyto efekty vavolají vznik lokálního zpětného proudění v rámci oblasti 
nižšího tlaku ve střední části pracovní komory. Plyn v horní části komory proudí přes systém 
přepážek, které opět mění lokálně rychlost a způsobují vývoj turbulentní kinetické energie.   
 Druhá část proudu směřuje přes otvory perforované přepážky do dolní části pracovní komory. 
V případě A, tedy nejmenšího hmotnostního průtoku, se proud opět rozdělí na dvě části. Část 
je vedena podél povrchu stěny horizontální přepážky k centrálnímu otvoru. Následně je nasávána 
v oblasti axiálního středu zpět do středové části vlivem tlakové níže uprostřed komory. Zbylá část 
krouží převážně kolem vniřní stěny pracovní komory a po čase, když ztratí kinetickou energii, je 
nasána do střední části zařízení také. V případech B a C vzniká ve spodní části vír, který má ve 
svém jádru minimální rychlost proudění. Naopak v jeho nejbližším okolí je přítomné vířivé 
proudění, které je zdrojem vzniku lokální turbulentní kinetické energie.  
 Vířivé proudění je přítomné také ve střední části pracovní komory. Hlavní složku rychlosti 
vířivého proudění představuje tangenciální rychlost, avšak se zvyšujícím se průtokem plynné fáze 
dochází ke zvyšování hodnoty a vlivu axiální složky. Uplatňuje se kaskádový přenos energie, 
který v konečném důsledku vede ke zmenšování velikosti příčného rozměru víru a současně ke 
zvyšování hodnot gradientů tangenciální rychlosti. Vířivost lze tedy definovat poměrem axiální a 
tangenciální rychlosti. 
 S roustoucím hmotnostním průtokem plynné fáze roste také velikost všech složek rychlosti. 
Režim proudění pro případ A je rozdílný od případu B a C. Lze si to vysvětlit provozem na hranici 
minimálního pracovního rozsahu instalovaného ventilátoru, kdy nedošlo zcela k náběhu soustavy 
do optimálního pracovního režimu. Případ B a C vykazují stejný charakter proudění, pouze 
s rozdílnými hodnotami velikosti veličin.    
 Instalovaná perforovaná přepážka, rozdělující vnitřní prostor skrápěcí komory na střední a 
spodní oblat, mění lokálně velikost rychlosti a režim proudění plynné fáze. Vzniká tak předpoklad 
pro účinnější absorpci při současném protiproudu kapalné fáze během provozu scrubberu. Vyšší 
relativní rychlost mezi plynnou a kapalanou fází povede ke zvýšení turbulence a přenosu kinetické 
energie i hmoty. Důležitým parametrem při konstrukci perforovaných přepážek je jejich 
mezerovitost čili poměr mezi plochou děr a celkovou plochou přepážky, která se stanovuje pro 
konkrétní případy experimentálně. 

  
Obr. 18 Velikost rychlosti proudění zobrazena pomocí proudnic a kontury rychlostí s vektory 

v horizontálních rovinách případ B (V̇p = 0,099 kg∙s−1) 
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Obr. 19 Kontury velikosti rychlosti v rovinách a kontury axiálních rychlostí v rovinách XY a YZ 

pro případ B (V̇p = 0,099 kg∙s−1) 
 

   
Obr. 20 Kontury tangenciálních rychlostí a vířivé jádro s filtrací síly nastavenou na 0,06 

společně s konturací axiální rychlosti pro případ B (V̇p = 0,099 kg∙s−1) 

Na Obr. 21, Obr. 23, Obr. 25 jsou vyznačeny kontury jednotlivých složek rychlosti pro případ 
A a B v ploše, která reprezentuje horizontální rovinu, kde by při chodu sprchové scrubberu byla 
umístěná spirálová tryska. Pro lepší orientaci je třeba zdůraznit, že počátek kartézské souřadnicové 
osy je umístěn v geometrickém středu horizontální roviny. Orientace kladného směru osy X 
směřuje netradičně vlevo a pozice prezentovaných línií jsou označeny dle polohy v ose Z. V rámci 
každé linie bylo vyneseno 300 bodů hodnot příslušných složek rychlosti do skupinových grafů 
(Obr. 22, Obr. 24, Obr. 26).  

Z porovnání záznamu hodnot jasně výplývá, že distribuce plynné fáze je pro případ A odlišná 
oproti případům B i C. Vývoj některých křivek je sice podobný, ale některé se naopak značně liší. 
Například dosti odlišný vývoj je možné pozorovat pro tangenciální rychlosti oproti ostatním 
dvoum případům. Souhlasný zůstává pouze posunutý střed víru, který ve svém centru v této 
hladině vykazuje záporný směr rotace. V případě B a C pak přechází rovnou k silně vířivému 
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prstenci s následnou klesající tendencí směrem ke stěnám pracovní komory. Oba případy se liší 
pouze intenzitou (ostatně jako i v ostatních složkách rychlosti). Naopak v případě A vykazuje 
tangenciální složka rychlosti nejvyšší hodnoty u stěn komory, soustředěné převážně v kladných 
hodnotách osy X dle Obr. 21.  

Pro složku radiálních rychlostí lze nicméně u všech případů sledovat podobný trend rozložení, 
samozřejmě s rozdílnými hodnotami velikostí. Maximální kladné hodnoty radiálních rychlostí 
(červená oblast na Obr. 23) v případě A dosahují k linii -0,05. V případě B i C dosahují zhruba do 
poloviny mezi liniemi -0,05 a -0,16. Oblast maximálně záporných hodnot radiálních rychlostí 
(tmavě modrá barva) zaujímá pro případ A větší plochu než pro zbylé případy. Plocha dosahuje 
hranice počátku souřadnicové osy.  

V porovnání axiálních rychlostí se případ A opět od ostatních liší. V případě A registrujeme 
zápornou axiální rychlost ve středu mírně vybočeného víru. Okolo se nachází oblast maximální 
kladné axiální rychlosti (červená barva) s nejvyššími hodnotami ležícími pod linii 0,00 
a v záporných hodnotách osy X. Od obvodu víru se pak nadalé směrem k vnitřní stěně komory 
axiální rychlost postupně snižuje. Oblast minimální axiální rychlosti je na Obr. 25 pro případ A 
znázorněna tmavě modrou barvou. V případě B a C je maximální axiální rychlost soustředěna 
okolo středu posunutého víru. Zobrazuje tak oblast, kde plynná fáze v převážné části opouští 
střední část skrápěcí komory.    

  
Obr. 21 Kontury tangenciálních rychlostí v ploše trysky pro případ A a B; pozice dat v grafech  

  
Obr. 22 Grafy vývoje tangenciálních rychlostí v ploše trysky pro různé pozice 
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Obr. 23 Kontury radiálních rychlostí v ploše trysky pro případ A a B; pozice dat v grafech 

  
Obr. 24 Grafy vývoje radiálních rychlostí v ploše trysky pro různé pozice 

  
Obr. 25 Kontury axiálních rychlostí v ploše trysky pro případ A a B; pozice dat v grafech 
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Obr. 26 Grafy vývoje axiálních rychlostí v ploše trysky pro různé pozice 

4.2 SIMULACE PROUDĚNÍ KAPALNÉ FÁZE 
Vícefázová numerická simulace vývoje kapalinové clony podél spirálovitého těla trysky byla 
realizovaná do volného prostoru bez protiproudu plynné fáze. Jejím smyslem bylo nalézt vhodné 
nastevení parametrů, které popisující věrohodně rozstřik kapalné fáze přes spirálovou trysku.  
 Pro potřeby numerické simulace bylo potřeba definovat vlastnosti pracovních tekutin. Okolní 
podmínky (plynná fáze) simulace byly nastaveny na tlak 101325 Pa, teplotu 298,15 K, hustotu 
okolního statického vzduchu na hodnotu 1,1845 kg·m3 (ρg) a na hodnotu dynamické viskozity 
1,91·10−5 kg·m−1·s−1 (μDVg). Fyzikální vlastnosti kapalné fáze (vody) byly v rámci simulace 
nastaveny tak, aby korespondovaly s okolními podmínkami plynné fáze. Tedy na hodnotu hustoty 
997,04 kg·m3 (ρL) a hodnotu dynamické viskozity 8,91·10−4 kg·m−1·s−1 (μDVl). Hodnota vstupního 
hmotnostního průtoku kapalné fáze pro numerickou simulaci byla nastevena na 1,759 kg∙s−1 (V̇n), 
což odpovídá pracovnímu tlaku 2 bar na vstupu do trysky.    
 

4.2.1 Vyhodnocení simulace a srovnání s experimentálními daty 
Transientní dvoufázová simulace rozstřiku kapaliny byla nejprve provedena pro 2D prostor, aby se 
nalezlo a ověřilo korektní nastavení podmínek simulace pro distribuci kapaliny. Po pokusech a 
následných modifikacích jak výpočetní sítě, tak nastavení dvoufázového modelu a modelu 
turbulence, byly obdrženy konečné hodnoty veličin charakterizující distribuci kapaliny ve 2D 
prostoru společně s výsledným optimálním výběrem parametrů nastavení. Simulace byla 
realizovaná v rovině XY.  
 Následně bylo optimalizované nastavení použité pro simulaci rozstřiku v kompletním 3D 
prostoru. Vizualizace konečné podoby paprsku je na Obr. 27. Z obrázku je patrné, že parsek 
vnějšího „svrchního“ a vnitřního „velkého“ paprsku se stýkají, což neodpovídá zcela skutečnosti. 
Vysvětlit si to lze omezeným výpočetním prostorem, kdy docházelo ke zpětnému toku tekutin do 
výpočetní oblasti a ovlivnění charakteru proudění vyvíjených kapalinových kuželů. Vliv na 
výslednou podobu má jistě i aplikace zjednodušení pro urychlení výpočetního procesu a hruběji 
definovaná výpočetní síť ve vzdálenějších oblastech od trysky, která se skládá z elementů 
s postupně rostoucími rozměry směrem k hranici výpočetní oblasti. 
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Obr. 27 Vzhled produkované kapalinové clony ve 

výpočetním prostoru reprezentovaný 
objemovým zlomkem kapalné fáze 

Obr. 28 Srovnání rozložení 
impaktních tlaků 
kapalinové clony v hladině 
2 mezi experimentem (A) a 
simulací (B) 

 I přes výše popsané snahy o zjednodušení výpočtové úlohy byla časová náročnost výpočtových 
operací při dodržení požadovaného časového kroku markantní. Časový krok simulace musel být 
dodržen, aby splňoval už i tak naddimenzované Courantovo číslo s hodnotou 3 (ideální hodnota 
je 1) a konvergenci proměných v každém časovém kroku. Jen při splnění těchto podmínek bylo 
možné dosáhnout validních výsledků. Hardwarová náročnost na numerické výpočty tak byla za 
hranicí dostupného výpočetního výkonu 16 procesorového uzlu clusteru FSI, na kterém byly 
simulace realizovány. Proto konečný fyzický čas transientní úlohy vývoje kapalinové clony činil 
pouze 0,12 s. Rozhodnutí o ukončení výpočtu v uvedený fyzický čas simulace vyplynulo 
z pozorování vývoje maximálního dynamického tlaku na kontrolní hladině umístěné 70 mm od 
počátku ústí trysky, která se shodovala s hladinou 2 z intruzivního měření impaktu (kapitola 3.2). 
Po ustálení dynamického tlaku na střední hodnotě, kolem které tato veličina fluktuovala, byla 
simulace ukončena a srovnána s experimentálním intruzivním měřením rozstřiku kapaliny při 
2 bar. Vizuální srovnání rozložení dynamických tlaků dopadových vzorů kapaliny, produkované 
především vnitřním „malým“ kuželem, je na Obr. 28. Ze srovnání vyplývá velmi podobný trend 
formování kapaliny v dané hladině mezi experimentem a numerickou simulací. V obou případech 
kapalinová clona vnitřního „malého“ kuželu vytváří dopadový vzor v podobě Archimédovi 
spirály. Z výsledků numerické simulace navíc velmi zřetelně. Naznačen je i přechod na dopadový 
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vzor spirálovitého tvaru vnitřního „velkého“ kuželu, který však oproti experimentům již není 
homogenně rozložen, což vyplývá z tvaru produkované kapalinové clony na Obr. 27. Je třeba 
znovu upozornit, že orientace os v experimentální části a simulaci je rozdílná, jak je uvedeno 
v úvodu kapitoly o numerických simulacích.  
 Na Obr. 29 C je přiblížená dopadová stopa vnitřního „malého“ kuželu. Z kontur záznamu 
výpočetních simulací lze lokalizovat místa s nejvyšší hodnotou dynamického dopadového tlaku. 
Těmito místy byly vedeny linie přes celý výpočetní prostor, které byly následně vyneseny do grafu 
(Obr. 29 B). Na každé linii bylo zaznamenáno 500 vzorkovacích míst. V grafu jsou vyznačeny 
průběhy zaznamenaných hodnot dynamického tlaku v závislosti na poloze v ose Z. Velké množství 
vzorkovacích linií sice komplikuje orientaci mezi jednotlivými křivkami grafu, nicméně záměrem 
bylo tímto postupem získat graf rozložení maxim, který by se následně dal porovnat s grafem 
sestaveným ze záznamu experimentálního měření (Obr. 29 A). Osa X z praktického měření a osa 
Z ze simulací se spolu shodují. Při srovnání dopadových tlaků si můžeme všimnout, že na okrajích 
os je dopadová síla v rámci simulace vyšší než naměřená, což je způsobeno nejspíše sjednocením 
vnějšího „svrchního“ a vnitřního „velkého“ paprsku. Rozložení maxim ve střední části, 
reprezentující vnitřní „malý“ kužel, má podobný trend, který směrem doprava má klesající 
charakter. Maximální dopadový tlak v případě intruzivního experimentálního měření má hodnotu 
33,99 kPa, zatímco maximum dosažené z průměrovaných hodnot simulačního výpočtu dosahuje 
hodnoty 33,43 kPa. Porovnávané veličiny se liší pouze o 1,65 %. Obě maxima jsou navíc 
zaznamenaná v oblastech velmi blízkých, v pozicích mezi hodnoty -10 až -15 mm na ose X (Z). 
 

   
Obr. 29 Dopadový vzor vnitřního „malého“ kuželu (C) a srovnání maximálních získaných 

impaktních tlaků mezi experimentem (A) a simulací (B) 

 V kapitole 3.3 Vizualizace kapalinové clony byl uskutečněn experiment, při kterém se na vnější 
stěnu spirál v axiální ose trysky uchytila přepážka ve tvaru písmene U. Během průtoku kapaliny 
tryskou a vývoji kapalinové clony tak došlo k otevření kapalinových kuželů, což umožňovalo 
alespoň částečný pohled na tvar okrajů jednotlivých kapalinových kuželů. Především bylo možné 
pozorovat vzhled vnitřního „malého“ kuželu (Obr. 8). Získaná fotografie mohla být vizuálně 
porovnána s výsledky simulací, které jsou prezentovány formou kontur příslušných veličin na Obr. 
30. Například při porovnání experimentálně získané fotografie s konturami objemového zlomku 
kapalné fáze z výsledků simulací vyplývá, že dochází k velmi podobnému charakteru distribuce 
kapaliny v prostoru mezi spirálami i v blízkém okolí trysky. Axiální rychlost kapaliny šířící se do 
okolí nabývá pro vnitřní „malý“ kužel největších hodnot, a sice v průměru 15,52 m·s−1 v oblasti 
opouštějící trysku. Pro ostatní dva kužely nabývá podobných hodnot, v průměru 6,85 m·s−1. 
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Radiální rychlost kapaliny v bezprostředním okolí po odrazu od ploch spirál je největší pro vnější 
„svrchní“ a vnitřní „velký“ kužel s průměrnou hodnotou 13,08 m·s−1. Pro vnitřní „malý“ kužel se 
radiální rychlost pohybuje v rozmezí 6,63 až 10,93 m·s−1. Průměrná celková rychlost kapaliny, 
vyvíjené do prostoru odrazem od ploch spirál, se pohybuje v hodnotě 12,35 m·s−1.  
 Mezi jednotlivými kužely kapalinové clony vznikají velmi silné víry zpětného proudění plynné 
fáze, které způsobují fluktuaci a lokální narušení celistvosti šířících se kapalinových proudů. 
Přítomnost zpětných proudů plynné fáze lokálně také ovlivňuje vývoj turbulentní kinetické 
viskozity a způsobuje vznik turbulentní kinetické energie na fázovém rozhraní s kapalinou, což 
v důsledku vede ke zvýšení potenciálu k přestupu hmoty mezi fázemi.  

 

  

  

Obr. 30 Kontury objemového zlomku a příslušných rychlostí v blízkém okolí trysky 
 

5 ZÁVĚR 
V dizertační práci je analyzován stav současných znalostí z oblasti chemicko-inženýrských 
procesů separačních technologií. Především se práce věnuje absorpci plynných polutantů 
ze znečištěných plynných směsí s využitím poloprovozního skrápěcího zařízení zvaného scrubber 
a parametrům ovlivňující míru přestupu látek mezi fázemi. V návaznosti na absorpční pochody je 
řešena problematika dynamiky formování a následného rozpadu kapalinových clon a metody 
pozorování základních charakteristik atomizérů s využitím intruzivních i neintruzivní optických 



30 

metod. Součástí teoretické části práce je také základní rozdělení přístupů numerické simulace pro 
modelování distribuce tekutin.  
 V experimentální části byly vykonány práce vedoucí k objasnění základních charakteristik 
spirálové trysky TF-28 150 za různých hydrodynamických podmínek, která se uplatňuje při 
distribuci absorpční kapaliny ve skrápěcí komoře absorpčního scrubberu. Vystupující proud 
kapaliny z trysky je teoreticky formován do jediné celistvé kapalinové clony se spirálovou 
průsečnicí roviny kolmé na osu trysky. Ve skutečnosti se však vystupující proud kapaliny formuje 
do tří částečně se prolínajících téměř koncentrických kapalinových kuželů. Úhel maximálního 
rozstřiku je ve srovnání s klasickými tryskami markantní a dosahuje hodnoty okolo 150°. 
Za podmínek vstupního tlaku kapaliny 1 bar na trysce byly vyhodnoceny rozpadové režimy 
primární a sekundární atomizace s následným vyhodnocením distribuce kapek ve vnější 
kapalinové cloně. Sauterův průměr pro takto nastavené podmínky dosahoval průměrné hodnoty 
1,23 mm. Z neintruzivního optického LDA měření byla zjištěna maximální úletová rychlost 
v kapalinové cloně v hodnotě 8,264 m·s−1.  

Autor se zabýval rozpadem proudu kapaliny v závislosti na rozvoji Weberova kritéria, které 
nám dávalo příležitost stanovit střední velikost kapek kapaliny – a tím také potom i střední 
velikost vznikající směnné plochy, na které probíhá přestup hmoty při absorpci. Poněvadž však 
Weberovo kritérium v sobě nese parametr vzájemné rychlosti kapaliny a čištěného plynu, je 
zřejmé, že tento parametr (jak plyne z námi proměřovaných absolutních rychlostí samostatné 
kapalné a plynné fáze) může nabývat hodnot superpozice vektorového součtu rychlostí těchto fází. 
Proto se autor rozhodl postupovat cestou přímého stanovování rozměrů vznikajících kapek 
optickou cestou, jelikož touto cestou byl schopen získat přímo směnnou plochu S a spočítat poté 
celkový koeficient prostupu hmoty, který můžeme porovnávat s reálnými naměřenými hodnotami 
absorpce plynných polutantů do příslušných roztoků kapalných absorbantů. 

Reálná současná cesta výpočtu kinetiky procesu chemisorpce v režimech obvykle používané 
rychlé reakce, je definování směnné plochy reakce pomocí výše uvedeného optického způsobu a 
doplnění výpočtu pomocí experimentálně stanoveného koeficientu celkového prostupu hmoty, 
platného pro dané zařízení a danou kombinaci absorbent-absorbát. 
 Součástí práce byla také numerická simulace proudění plynné fáze uvnitř skrápěcí komory 
absorpčního scrubberu, bez přítomnosti rozstřikující kapalné fáze. Simulace poskytla informace 
o distribuci proudění, intenzitě jednotlivých složek rychlosti a oblastech lokálních vírů a tím 
identifikovala potenciál pro přestup hmoty mezi fázemi pro různé režimy. Numerická simulace 
proudění kapaliny přes spirálovou trysku definovala úletové rychlosti kapaliny na odrazových 
plochách pro případ aplikovaného tlaku kapalné fáze 2 bar na vstupu do trysky. 

Soubor získaných empirických i numerických poznatků a výsledků se v budoucnu uplatní při 
realizaci dvoufázových numerických simulacích založených na hybridní Euler-Lagrange metodě.  

Autor se podílel na tvorbě 11 příspěvků a publikací, z nichž nejvýznamější publikace se nachází 
v časopise Processes (IF(2018)=1,963): 

KRIŠTOF, Ondřej, Pavel BULEJKO a Tomáš SVĚRÁK. Experimental Study on Spray 
Breakup in Turbulent Atomization Using a Spiral Nozzle. Processes [online]. 2019, 7(12), 911. 
Dostupné z: doi:10.3390/pr7120911 
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ABSTRAKT 
Disertační práce se zabývá aplikací absorpčních metod pro separaci plynných polutantů ze 
znečištěných plynných směsí s využitím poloprovozního skrápěcího zařízení scrubber. Míra 
efektivnosti odstranění plynných polutantů byla stanovena na základě hydrodynamické distribuce 
tekutin ve vnitřním prostoru skrápěcí komory. Byly vykonány experimentální práce vedoucí 
k charakterizaci spirálové trysky TF-28 150, která byla použita k distribuci absopční kapaliny. 
Konkrétně byl vyšetřen dopadový vzor kapalinové clony produkovaný tryskou pomocí 
intruzivních metod, byly stanoveny efektivní úhly rozstřiku kapalinových clon, rozpadové režimy 
primární a sekundární atomizace a byla stanovena velikost kapek a rychlost kapaliny pomocí 
neintruzivních optických metod. Taktéž byly realizovány numerické simulace proudění modelové 
plynné fáze vnitřním prostorem skrápěcí hlavy a rozstřik kapaliny přes spirálovou trysku. Soubor 
získaných poznatků lze uplatnit při definování styčné mezifázové plochy a společně s určením 
koeficientu celkového prostupu hmoty tak definovat celkovou kinetiku chemisorpce pro danou 
kombinaci absorbent-absorbát.  
 
 
ABSTRACT 
The dissertation thesis deals with the application of absorption methods for the separation of 
gaseous pollutants from polluted gaseous mixtures using a pilot plant scrubber. The efficiency of 
the gaseous pollutant removal was determined based on the hydrodynamic distribution of fluids 
inside the spray chamber. A TF-28 150 spiral nozzle, which was used to spray the absorption 
liquid, was experimentally characterized. Specifically, the pressure impact pattern of the liquid 
produced by the nozzle was investigated using intrusive methods and the effective spray angles, 
the modes of primary and secondary atomization, the droplet size and liquid velocity distributions 
were determined using non-intrusive optical methods. Numerical simulations of flow of model gas 
phase inside the sprinkler head and spraying of the liquid through the spiral nozzle were also 
carried out. The obtained data can be applied to estimate the interface area and together with the 
determination of the coefficient of total mass transfer thus define the kinetics of chemisorption for 
a given absorbent/absorbate combination. 
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