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ABSTRAKT 

Tato práce je zaměřena na počítačové modelování mísení kapalin v potrubí 
především pak statickými mísiči. Hlavním cílem je provést analýzu několika vybraných 
statických mísičů v konkrétní průmyslové aplikaci, a to dávkování roztoku síranu 
hlinitého v procesu čiření při úpravě pitné vody. Analýza se soustřeďuje na míru 
homogenizace a tlakové ztráty jednotlivých mísičů. Dále je cílem této práce zpracovat 
rešerši dostupných typů statických mísičů. Přínosem této práce je přinejmenším snaha 
motivovat čtenáře k hlubšímu pochopení míchání kapalin především statickými mísiči. 

ABSTRACT 

This work is focused on computational modelling of mixing fluids in pipeline with 
static mixers. Main objective is to analyze several selected static mixers in a particular 
industrial application, namely dosing of the aluminium sulphate solution in the 
clarification process for potable water treatment. The analysis focuses on the degree of 
mixedness and pressure loss of individual mixers. Further, the aim of this work is to 
process the search of available types of static mixers. The benefit of this work is at least 
an effort to motivate the reader to deeper understanding of the mixing fluids, especially 
by static mixers. 
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Míchání kapalin v potrubí, CFD, statický mísič, proudění potrubím, homogenizace, 
tlaková ztráta. 
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loss. 
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1 ÚVOD 

Mnoho průmyslových odvětví v určitém bodě svých výrobních postupů využívá míchání. 
Pro každé odvětví a jejich jednotlivé průmyslové aplikace je míchání více či méně 
podstatnou částí výrobního procesu, ať už jde o dosažení správného odstínu barvy, 
smísení několika složek při výrobě léčiva nebo o splnění rovnoměrného zastoupení 
jednotlivých barev bonbonů ve finálním produktu, tak bez míchání by některé dnes 
známé výrobky neexistovaly nebo by nebyla jejich výroba tak efektivní. Samotný proces 
smísení více složek se na první pohled může zdát banální záležitostí, nicméně 
v průmyslovém měřítku, kdy jdou výroby do stovek tisíc tun ročně udělá každé procento 
výdajů navíc značnou ztrátu, například vlivem špatně promíchané směsi, což už dává 
podnět k zamyšlení, jak mícháním docílit efektivně lepších výsledků. 

Základy pro míchání jakožto vědní disciplínu položili v 50 letech minulého století 
Uhl a Gray svojí prací v roce 1966 [1] a později i Nagata [2] svým příspěvkem v roce 1975. 
V posledních 30 letech bylo vyvinuto mnoho míchacích principů a nástrojů k dosažení 
kýžených procesů [3]. 

Náplní této práce je problematika míchání kapalin v potrubí, které v poslední době 
hraje v především v procesním průmyslu čím dál významnější roli, a to zejména díky 
prudkému rozmachu statických mísičů, které leckdy v mnohém předčí klasická míchadla. 

1.1 Popis jednotlivých kapitol 

V druhé kapitole jsou popsány jednotlivé možnosti, jakými lze docílit 
homogenizace v potrubí. Vzhledem k širokému spektru typů statických mísičů a jejich 
univerzálnosti, je tomuto typu míchadel věnována značná pozornost. 

Následující kapitola se věnuje základům hydrodynamických principů v oblastech 
relevantních vzhledem k CFD výpočtu a řešené úloze. Díky turbulentní povaze řešeného 
úkolu v praktické části je laminární režim proudění zmíněn pouze okrajově. 

Čtvrtá kapitola se zabývá problematikou úpravy pitné vody. Je v ní stručně popsán 
postup takové úpravy. 

Na závěr v praktické části jsou uvedeny komentované postupy řešení a výsledky 
řešeného zadání, které jsou posléze vyhodnoceny. 

1.2 Cíle, kterých má být dosaženo 

Prvním cílem je přiblížit čtenáři problematiku míchání kapalin v potrubí. Seznámit 
ho s relativně rozsáhlým arzenálem statických mísičů a dalšími typy využívaných 
způsobů míchání v potrubí. 

Vysvětlit roli síranu hlinitého v procesu čiření v úpravnách pitné vody a uvést 
vhodné typy mísičů. 

Hlavním cílem této práce je však CFD simulace míchání kapalin v potrubí. Pro tento 
účel byly zvoleny vytipované mísiče a konkrétní provozní podmínky simulovaného 
procesu. V práci budou řešeny různé vzájemné konfigurace dávkování a statického 
mísiče. Mimo samotného CFD je taktéž cílem stručně zpracovat relevantní teorii.  
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Posledním cílem je zpracovat výsledky simulací s ohledem na tlakové ztráty a 
úroveň dosažené homogenity daných konfigurací při dvou různých průtocích. 

2 MÍCHÁNÍ V POTRUBÍ 

V mnoha průmyslových aplikacích se využívá míchání v nádobách, či nádržích. 
Nicméně v některých případech je míchání v potrubí, ve kterém je navíc ještě přítomen 
statický mísící segment, daleko výhodnější, jak ekonomicky, tak i z hlediska technologie. 
Zejména v případech, kdy je zapotřebí rychlého smíchání, které je v mísících nádobách 
(nádržích) z důvodu dlouhé zádržné doby kapaliny takřka nerealizovatelné. Takovým 
příkladem může být zpracovávání roztavených polymerů, které časem degradují. Další 
výhodou mísení v potrubí může být v aplikacích za vysokého tlaku protékající kapaliny, 
který by byl obtížněji zvladatelný v mísících nádobách z hlediska těsnosti. Pak také stojí 
za zmínku případy, kdy mísení probíhá v místech se zhoršeným přístupem, což opět 
nahrává mísení v potrubí, jelikož požadavky na údržbu jsou zde minimální [3].[1] 

Způsoby, jakými lze v potrubí promíseného stavu dosáhnout jsou uvedeny 
v následujících podkapitolách. Patří mezi ně: 

• míchání v prázdném potrubí, 

• statické mísiče, 

• „Tee“ mísiče, 

• kolizní proudové mísiče („Impingement jet mixer“), 

• trysky, ventily, clony, 

• potrubní dynamické mísiče. 

Možnosti použití uvedených způsobů míchání uvádí Tabulka 2.1 

Tabulka 2.1: Možnosti použití uvedených způsobů míchání [3]. 

Režim proudění 
/ 
operace 

Prázdné 
potrubí 

Statické 
mísiče 

„Tee“ 
mísiče 

Kolizní 
proudové 

mísiče 

Trysky, 
Ventily, 
Clony 

Potrubní 
dynamické 

mísiče 

Laminární       

Míchání  x    x 

Disperze  x    x 

Přenos tepla  x    x 

Reakce  x    x 

Pístový tok  x     

Turbulentní       

Míchání x x x x x  

Disperze x x x x x  

Přenos tepla     x  

Reakce  x  x x x 
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Mnohdy jsou pro dosažení optimálních výsledků použity kombinace výše uvedených 
způsobů. 

2.1 Míchání v prázdném potrubí 

V procesech odehrávajících se za turbulentního režimu proudění je v podstatě 
tento typ promíchání přítomen vždy, byť by se jednalo o krátkou přípojku mezi 
nádobami. Samotné míchání v prázdném potrubí využívá charakteru turbulentního 
proudění, tudíž není vhodné pro aplikace v laminárním režimu proudění. Mnohdy je 
podpořeno různými potrubními armaturami, jako například koleno, změnami 
průtočného průřezu atd. Pro požadovanou úroveň promísení je zpravidla zapotřebí větší 
délky oproti ostatním typům, obzvláště pokud Reynoldsovo číslo nedosahuje dostatečně 
velkých hodnot. Nicméně ve srovnání s ostatními typy míchání, je implementace tohoto 
způsobu míchání do potrubního systému levnější a dosahuje se zároveň nižších 
tlakových ztrát [3]. 

2.2 Statické mísiče 

Účelem statického mísiče je smíchání dvou a více složek za absence pohyblivých 
částí. V mnoha případech se jedná o rozdělení proudu protékající kapaliny ve směru 
kolmém na směr hlavního proudu, a tedy podpoření složek rychlosti ve směru radiálním 
a tangenciálním. Hlavním motorem míchání je energie samotného proudu, která žene 
médium skrze pevnou překážku, či sérii pevných překážek neboli mísicích elementů. 
Efektivita statického mísiče je funkcí specifické geometrie, počtu elementů e jejich 
vzájemné konfiguraci. Statický mísič může být buď samostatný potrubní segment 
s vestavěnou mísicí konstrukcí nebo se může jednat o sérii mísicích elementů, které 
budou vloženy do již existujícího potrubí. Geometrie těchto konstrukcí se různí dle 
aplikace a režimu proudění. Díky absenci pohybujících se částí, jsou statické mísiče méně 
náročné na údržbu a nepotřebují žádný dodatečný pohon kromě čerpadla, které žene 
kapalinu skrze potrubní systém [4]. 

Statické mísiče jsou hojně využívány teprve od 70 let minulého století i přesto, že 
se první patent objevil již v roce 1874, který popisoval samostatný mísicí element 
statického mísiče použitý pro smíchání plynného paliva se vzduchem [5]. 

Statické mísiče je možné použít jak v turbulentním, tak laminárním proudění. 
Principem statického mísiče je v případě laminárního proudění, rozdělení protékajícího 
proudu na více částí, které se za mísícím elementem spojí a spolu putují do dalšího 
stupně mísení, kde se rozdělí na ještě menší proudy. Tento postup se opakuje, dokud 
není dosaženo požadované homogenity proudu [7]. 
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Laminární tok je přítomen většinou u vysoce viskózních kapalin. Pro jeho 
promísení je nutné do procesu zařadit nějaký mísicí element, jelikož dominantním jevem 
při promíchávání je zde difuze, což je vzájemné pronikání molekul látek při určitém 
koncentračním spádu. Tudíž je zapotřebí vytvořit co největší počet stykových ploch mezi 
fázemi neboli mezních vrstev. Důvodem je absence jakékoliv nahodilé složky toku, která 
by zapříčinila vybočení vrstev. Mísicím elementem lze postupně docílit promísení 
například dle vzoru Bakerovy transformace, která spočívá v opakovaném natahování a 
překládání vrstev na sebe. Vizualizace takového procesu je znázorněna na Chyba! 
Nenalezen zdroj odkazů. [4] 

V případě turbulentního proudění je principem mísení statickým mísičem zvýšení 
turbulence a generování intenzivního radiálního mísení. Povaha turbulentního proudění 
dává prostor nahodilému vzniku vírů. Tím pádem dochází k intenzivnější výměně hmoty 
a tepla. V turbulentním režimu by se protékající tekutina promíchala i bez statického 
mísiče, nicméně mnohdy je vyžadováno promísení na kratším úseku, než by bylo 
schopno promísit tekutinu samotné turbulentní proudění bez přítomnosti mísiče [3][4]. 

Statické mísiče lze z geometrického hlediska dělit na 5 základních skupin a 
z hlediska aplikace v praxi je lze rozdělit do 4 skupin. Tyto skupiny jsou názorně 
rozepsány v následující Tabulka 2.1 [7]. 

  

Obrázek 2.1: Příklad rozdělení laminárního toku dvěma různými konfiguracemi 
statických mísičů po n průchodech elementem 
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Tabulka 2.2: Rozdělení statických mísičů dle geometrie a aplikace [7]. 

Geometrie 

Šroubovicové 

Lopatkové 

Deskové zvlněné 

Vícevrstvé 

Děrované 

 

Krom výše zmíněných 5 základních geometrických skupin existují i další typy, které 
jsou uvedeny po stručném představení základních typů v následujících podkapitolách. 

2.2.1 Šroubovicové 

Tento typ statického mísiče je tvořený zkroucenými plechy do tvaru šroubovice. 
Jeden segment se skládá vždy z plechu tvořícího polovinu otáčky šroubovice, respektive 
normála plochy na vstupu je pootočena o 180 stupňů vůči normále plochy na výstupu. 
Tyto segmenty jsou pak řazeny za sebou pro dosažení optimálního promíchání. Délka 
jednoho segmentu je v rozmezí 1 až 1,5 násobku průměru potrubí. Konstrukční 
provedení může být ve verzi pevného spojení s potrubím, tak i ve verzi vyměnitelných 
elementů [3]. 

 

Aplikace 

mísení mísitelných kapalin 

Tvorba mezní vrstvy mezi 
nemísitelnými fázemi 

Intenzifikace přenosu tepla a 
tepelná homogenizace 

Osové míchání 

Obrázek 2.2: Šroubovicový mísič pro vysokotlaké aplikace od firmy 
Samhwamix [8]. 
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Typické uspořádání sekvence mísicích elementů je zobrazeno výše na Obrázek 2.3. 
Elementy jsou za sebou řazeny na přeskáčku, co se smyslu otáčení šroubovice týče a 
taktéž jsou vůči sobě otočeny o 90 stupňů.  

Použití tohoto typu je relativně variabilní, jelikož jej lze využívat jak v laminárním, 
tak i v turbulentním režimu. Charakterem elementů je použití vhodné spíše pro malé 
průměry potrubí, byť někteří výrobci uvádějí maximální rozměr až přibližně 3 metry. 
Příkladem použití může být teplotní homogenizace polymerů, disperze plynu v kapalině, 
disperze viskózních kapalin a další [7][8]. 

V komerční sféře se šroubovicové mísiče vyskytují pod různými označeními. 
V následující Tabulka 2.3 je uveden přehled některých výrobců a jejich označení. 

Tabulka 2.3: Příklady výrobců šroubovicových mísičů [8][9][10][11][12]. 

Výrobce Označení Aplikace 

Chemineer KM Univerzální použití 

Stamixco HT Univerzální použití při menších průměrech potrubí. 

Volcrest 

VHS Sanitární účely 

VHC Do korozního prostředí 

VHM Univerzální 

Primix PMS Univerzální 

Samhwamix Obrázek 2.2 
Míchání, polymerizace, tvorba emulzí, přenos tepla 
a další. 

 

2.2.2 Lopatkové 

Do této kategorie spadá široké spektrum statických mísičů rozličných geometrií. 
Lopatkou se v tomto případě rozumí série dvou a více radiálně rozmístěných různě 
tvarovaných plechů v potrubí. Může se jednat o samostatný element nebo o sérii 
elementů řazených za sebou v různých konfiguracích vzájemného natočení. Některé 
příklady konkrétních geometrií jsou uvedeny na další straně.  

Obrázek 2.3: Ukázka uspořádání elementů statického mísiče a jeho 
míchací účinek na laminární proud [9]. 
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Mísiče na Obrázek 2.4 a Obrázek 2.4 jsou svojí geometrií podobné 
šroubovicovému typu, což také odpovídá rozsahu použití těchto mísičů, který je taktéž 
relativně variabilní. V případě laminárního toku se například využívá pro smíchání dvou 
druhů pryskyřic za účelem vytvoření homogenní směsi. V turbulentním režimu nalézá 
využití například pro míchání ropy nebo benzínu. [7] 

 

Na Obrázek 2.5 je zobrazen speciálně navržený mísicí element pro účely odebírání 
vzorků surové ropy. Geometrie tohoto elementu způsobí vznos případného sedimentu 
a následné začlenění do proudu ropy, což zvýší vypovídající hodnotu vzorku [19]. 

Obrázek 2.4: Statický mísič LPD 
o průměru 1“ se 4 elementy [16]. 

Obrázek 2.4: BladeTM mísicí elementy [17]. 

Obrázek 2.5: „Custody transfer“ statický mísič [19]. 
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Typ zobrazený na Obrázek 2.6 se využívá v závislosti na délce prostředního výběžku jak 
v laminární režimu s dlouhým výběžkem, tak i v turbulentním režimu s krátkým 
výběžkem. Konstrukce tohoto mísiče garantuje minimální zanášení. Uplatnění nachází 
například v úpravnách vod nebo v potravinářském průmyslu, kde se konkrétně využívá 
třeba v míchání ovocných kousků do jogurtů [9]. 

 

Poslední vyobrazený mísič (Obrázek 2.7) je typ využívaný výhradně v turbulentním 
proudění, jelikož jím není možné rozdělit laminární tok způsobem, který je zapotřebí, 
tedy jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1, aby průběh mísení kopíroval Bakerovu 
transformaci. Použití tohoto typu je omezeno pouze na míchání plynů nebo nízko 
viskózních kapalin [9]. 

Obrázek 2.6: Typ statického mísiče LT („lift tab“) [9]. 

Obrázek 2.7: statický mísič řady Kenics, typ HEV [10]. 
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2.2.3 Deskové zvlněné 

Geometrie těchto mísičů je tvořena vrstvenými zvlněnými plechy vloženými do 
potrubí. Profil zvlněného plechu může být od čistě sinusové po ostrý V-tvar. Jednotlivé 
zvlněné vrstvy jsou na sebe skládány tak, aby vznikaly vzájemně se křížící kanálky. Těleso 
mísiče je obvykle tvořeno více elementy, které v závislosti na úhlu uložení zvlněných 
plechů, mají délku jeden až dvounásobku průměru [3]. 

 

Pro zvýšení efektivity a snížení mísící délky jsou elementy za sebou řazeny ve 
stejném smyslu jako šroubovicové, tedy pootočené vůči sobě o 90 stupňů. 

Využití zvlněných mísičů je především v aplikacích probíhajících za turbulentního 
režimu. Vhodné jsou především pro míchání nemísitelných kapalin díky velmi 
efektivnímu tvoření mezních vrstev mezi fázemi [15]. 

Příklady použití mohou být mísení nízko viskózních kapalin, přenosu tepla 
v systému plyn-kapalina nebo homogenizace disperzních směsí jako je třeba emulze [7]. 

Jelikož se jedná o typ s nízkou variabilitou, co se geometrie týče, jsou na trhu 
označeny různě. Následující Tabulka 2.4 uvádí stručný přehled některých výrobců. 

Obrázek 2.9: Varianty mísicích elementů statického mísiče 
typu GV [9]. 

Obrázek 2.8: Příklad mísiče typu SMV [15]. 
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Tabulka 2.4: Přehled výrobců zvlněných statických mísičů [9][23][15]. 

Výrobce Označení Aplikace 

Stamixco Obrázek 2.9 
Turbulence, nízká viskozita 

Finepac FMV 

Sulzer Obrázek 2.8 Turbulentní režim, rafinérie, chemický průmysl 

2.2.4 Vícevrstvé 

Elementy jsou tvořeny prolínajícími se plechy z bočního pohledu připomínající 
písmeno X. Kompletace mísiče sestává z řady elementů, přičemž jsou vůči sobě 
pootočené o 90 stupňů. Zpravidla bývají vyměnitelné a o délce 1 násobku průměru. 
Variabilita této geometrie spočívá v počtu pruhů vytvořených prolnutím plechů.  

 

 

Obrázek 2.11: Typ vícevrstvého mísiče GX [9]. 

Obrázek 2.10: Vícevrstvý mísič typu HSM-H [8]. 



 

18 

 

 

Obrázek 2.12: Názorná ukázka průběhu mísení vícevrstvým mísičem [24]. 

 

Tento druh mísiče se využívá především v oblasti laminárního proudění díky 
mnohonásobnému dělení proudu. Výhodná je variabilita, co se týče maximálního 
poměru objemů a viskozit míchaných tekutin. K promíchání dochází oproti jiným typům 
na kratší vzdálenosti. Vizualizace promíchávání je znázorněna na Obrázek 2.12. Mezi 
konkrétní aplikace patří míchání roztavených polymerů, či intenzifikace přenosu tepla 
viskózních kapalin [7][9][24]. 

Následující Tabulka 2.5 uvádí výběr výrobců vícevrstvých mísičů, jejich značení a 
typické aplikace. 

Tabulka 2.5: Přehled výrobců vícevrstvých mísičů [8][9][10][15][24]. 

Výrobce Značení Aplikace 

Stamixco GX Výroba polymerů 

Chemineer KMX Vysoká viskozita 

Sulzer / Promix SMX Disperze plynu ve vysoce viskózních kapalinách 

Samhwamix HSM-H Disperze kapalin rozdílných viskozit 

2.2.5 Děrované 

Geometrie a principy této kategorie zde budou reprezentovány statickým mísičem 
firmy Ross Engineering s označením ISG – „Interfacial surface generator“ – což ve 
volném překladu znamená generátor mezní vrstvy.  

 

Obrázek 2.13: Děrovaný mísič typu ISG [16]. 
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IGS je tvořen několika elementy, které jsou vloženy do potrubí. Konce elementů 
mají takový tvar, aby při spojení vznikla mezi nimi komora ve tvaru čtyřstěnu. 
Elementem jsou vyvrtány 4 díry, přičemž uspořádání je koncipováno tak, aby vstupující 
krajní díry vystupovaly blízko u středu a vice versa jak je znázorněno na . Tvorba 
laminárních vrstev v tomto mísiči při postupu elementy má charakter exponenciální řady 
[16]. 

Využití je možné jak při laminárním, tak i při turbulentním proudění. Ideální do 
aplikací, kde se střetávají kapaliny o extrémně rozdílné viskozitě (až 250,000:1) [7][16]. 

 

2.2.6 Další příklady statických mísičů 

V této podkapitole jsou zařazeny statické mísiče, které se svým charakterem 
podobají výše zmíněným skupinám pouze v omezené míře, či neodpovídají vůbec. 
Jedním takovým příkladem může být celá výrobní řada firmy Statiflo. 

 

Obrázek 2.14: Vizualizace mísení mísičem typu ISG [16]. 
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Mísič na Obrázek 2.16 je v konfiguraci s injektážními tyčemi. Vyrábí se v průměrech 
větších než 250 mm a používá se v oblasti úpravy pitné a splaškové vody, odsolování 
nebo ve výrobě buničiny a papíru. 

Do korozního prostředí lze aplikovat mísiče z jiného materiálu než ocel. Příkladem 
je zde uveden mísič s plastovými elementy (Obrázek 2.15) [25]. 

 

2.3 „Tee“ mísiče 

Principem tohoto způsobu míchání je přivedení vedlejšího toku na tok hlavní 
v radiálním, popřípadě tangenciálním směru. Kapalina z vedlejší větve neboli aditivum 
je do hlavního proudu obvykle vstřikována pod větším tlakem, než jaký se nachází 

Obrázek 2.16: Mísič firmy Statiflo řady 500/500 [25]. 

Obrázek 2.15: Mísič firmy Statiflo řady 400 [25]. 
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v hlavním toku. Nutnost tohoto opatření je dána požadavkem na efektivitu, přičemž 
cílem je dostat aditivum do co největšího objemu hlavního proudu. Celková tlaková 
ztráta tohoto zařízení je velmi malá. V případě větších průměrů, resp. Větších poměrů 
průměrů hlavního potrubí ku vedlejšímu je zapotřebí většího počtu injektážních míst [3]. 

 

 

Hlavní funkcí „tee“ mísiče spočívá v dávkování aditiva, například síranu hlinitého 
do vody v úpravnách pitné vody, což bude blíže popsáno v praktické části. 
K maximalizaci mísícího efektu se využívá v kombinaci s dalšími typy mísičů, zejména pak 
se statickými mísiči. V případě laminárního proudění nelze použít tento mísič 
samostatně za účelem promíchání. 

2.4 Kolizní proudové mísiče („Impingement Jet Mixers“) 

Principiálně se jedná o téměř tentýž typ jako „Tee“ mísič. Do hlavního proudu je 
přidáváno aditivum z vedlejší větve, nicméně z konstrukčního hlediska se jedná o 

Obrázek 2.18: Teflonový mísiš firmy Iniyoprocess [26]. 

Obrázek 2.17: Mísič typu CPVC firmy Iniyoprocess [26]. 
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koaxiálně řazené trysky kolmé na směr hlavního proudu, které směřují naproti sobě. 
Výsledkem je srážka protékajících kapalin uprostřed hlavního potrubí [27]. 

 

Na výše uvedeném Obrázek 2.19, je zobrazen příklad konstrukčního řešení 
takového typu mísiče. Jedná se o uzavřený typ, kdy hlavní proud je tvořen pouze 
součtem vedlejších proudů.  

2.5 Trysky, Ventily, Clony 

V případě turbulentního režimu proudění lze kýženého stavu promíchání 
dosáhnout i za pomocí ventilu, trysky, či clony v kratším úseku než v prázdném potrubí 
pouze za cenu vyšších tlakových ztrát. 

Určité typy ventilů a jejich geometrická specifika mohou napomáhat.ke zvýšení 
turbulence, a to tím více, čím jsou tvarově složitější. 

Úlohou trysky v míchacím procesu bývá rozptýlení aditiva do hlavního proudu 
podobně jako u „Tee“ a proudových mísičů. S výhodou se využívá ve vícefázovém toku 
ke tvorbě disperze a mlhy [3]. 

Clony se primárně využívají k měření tlakové ztráty, nicméně i v základní 
normované modifikaci mají jistý míchací efekt. V případě vhodné úpravy geometrie lze 
z obyčejné clony udělat plnohodnotný statický mísič. Příkladem takové úpravy jsou 
statické mísiče od firmy Westfall. 

 

 

Obrázek 2.19: Zobrazení principu kolizního proudového mísiče [27]. 
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Výše uvedená clona (Obrázek 2.20) je zde v kombinaci s tryskovými injektory, 
které rozptylují do vytvořeného víru za clonou aditivum. Vzhledem k relativně velkému 
stupni zpětného toku zde dochází také k axiálnímu promíchávání, které je ve většině 
případech realizované pouze v míchacích nádobách. Výrobce uvádí až 98 % disperzi na 
délce desetinásobku průměru potrubí [28]. 

 

2.6 Potrubní dynamické mísiče 

Tento typ mísičů je v podstatě obdobou statického mísiče, kdy se v potrubí nachází 
mísicí element s tím rozdílem, že zde se nejedná o statickou překážku, nýbrž o motorem 
pohaněné těleso. Element, popřípadě i více elementů se nachází na hřídeli spojené 
s motorem buď ve směru kolmém nebo podélném na směr proudu. Specifika těchto 
mísičů umožňují intenzivní míchání na velmi malém prostoru. Využití nacházejí spíše pří 
míchání vysoce viskózních kapalin, jelikož u nich není předpokládáno turbulentní 
proudění, kde tyto mísiče nevykazují o mnoho vyšší účinnost oproti statickým mísičům, 
navíc když potřebují externí pohon [3]. 

Obrázek 2.20: Clonový mísič firmy Westfall [28]. 
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Na obrázcích výše jsou uvedeny příklady dynamických mísičů. V případě Obrázek 
2.22 se jedná o ATEX (možné instalovat do výbušného prostředí) mísič v uspořádání 
kolmém na směr proudu, kdežto na Obrázek 2.21 je mísící těleso, resp. hřídel 
s lopatkami umístěna koaxiálně se směrem proudu. 

 

3 VÝPOČTOVÉ MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ 

Historicky jsou dány tři přístupy k vyšetřování úloh dynamiky tekutin. Nejstarším 
je experimentální přístup, v 18. a 19. století se postupně vyvíjel teoretický přístup a 
s příchodem výpočetní techniky vznikl nejnovější přístup – CFD („computional fluid 
dynamics“)[21]. 

Díky výraznému pokroku výpočetní techniky v nedávné době se stává řešení 
inženýrských úloh spojených s problematikou tekutin, například míchání kapalin v 
potrubí dostupnějším rychlejším a mnohdy i přesnějším. Modelování dynamiky tekutin 
za užití výpočetní techniky spočívá v diskretizaci řešeného kontinua na konečný počet 
konečně malých objemů. V těžišti, či centru každé buňky je řešena diskretizovaná 
soustava diferenciálních rovnic. Které popisují proudění tekutiny a případně další 
fyzikální děje podle povahy problému (např. přenos látky, energie)  

Teoretický základ řídících rovnic dynamiky tekutin vychází ze zákonů zachování hmoty, 
zachování energie a druhého pohybového Newtonova zákonu. Mezi řídící rovnice patří 
Navier-Stokesovy rovnice [20]. 

Jeden ze základních kroků při stanovování vhodného modelu výpočtu proudění je nutné 
určit, v jakém režimu se proudění nachází. 

Obrázek 2.22: 
ATEXový dynamický 

mísič [29]. 

Obrázek 2.21: Dynamický mísič firmy INDAG [30]. 
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3.1 Režim proudění 

Režim proudění je ovlivněn několika faktory. Například tvar průřezu potrubí, 
rychlost proudění a fyzikální vlastnosti proudícího média. Výše uvedené dává do 
souvislosti Reynoldsovo číslo. 

3.1.1 Reynoldsovo číslo 

Podobnostní číslo pojmenované po britském inženýrovi Osbornu Reynoldsovi 
(1842-1912), je z hlavních faktorů při určování režimu proudění, který dále souvisí 
s kvantifikováním tlakové ztráty, jelikož od režimu proudění se pak odvíjejí výpočtové 
vztahy. [22] 

 
𝑅𝑒 =

𝜌�̅�𝑑ℎ
𝜂

 (3.1) 

 

Kde 𝜌 … hustota [kg/m3] 

  �̅� … střední průtočná rychlost [m/s] 

  𝑑ℎ … hydraulický průměr potrubí [m] 

  𝜂 … dynamická viskozita [Pa·s] 

 

Bezrozměrné Reynoldsovo číslo vyjadřuje poměr setrvačných sil a viskózních sil [22]. 

Rozlišujeme 3 typy režimů proudění. Laminární, přechodové a turbulentní. Pokud se při 
řešení dané úlohy proudění nachází v plně vyvinutém turbulentním režimu nebo čistě 
laminárním, lze relativně (v závislosti na konkrétní aplikaci) přesně simulovat, byť 
turbulentní režim svojí povahou výpočet značně komplikuje. V současné době se přesně 
neví, co se děje v přechodovém režimu, a tak se mu v průmyslových aplikacích snažíme 
vyhýbat [20]. 

 

Obrázek 3.1 Reynoldsův experiment [3]. 
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Výše uvedený Obrázek 3.1 znázorňuje Reynoldsův experiment ve kterém 
postupně zvyšuje střední rychlost proudění. Je v něm ověřena hypotéza, že existují 
limitní hodnoty pro laminární a turbulentní tok a že se mezi nimi nachází oblast 
přechodová. Těmito hodnotami je myšleno Reynoldsovo číslo. Pro kruhový průřez je 
limitní hodnota laminárního proudění je rovna 2100, a limitní hodnota plně vyvinutého 
turbulentního proudění je 4000, mezi těmito hodnotami se nachází přechodové 
proudění [3]. 

3.1.2 Laminární proudění 

Laminární proudění je charakterizováno souběžným tokem vzájemně se 
nekřižujících vrstev. V potrubí kruhového průřezu jsou vrstvy toku uspořádány do 
soustředných válců. Vektory lokálních rychlostí jsou paralelní s osou potrubí. Rychlostní 
profil tvoří parabolu s nulovou rychlostí u stěny a maximální rychlostí v ose potrubí. 
Hlavním mechanismem mísení je zde difuze, a v případě absence nějakého mísiče i 
jediným mechanismem [3][22]. 

3.1.3 Turbulentní proudění 

Hlavním rysem turbulentního proudění je nestály, chaotický trojrozměrný pohyb 
částic tekutiny. Typicky tento rys vykazují tekutiny s nízkou viskozitou. V míchacích 
procesech hraje turbulence významnou roli [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výše uvedeném Obrázek 3.2 je zobrazena transformace rychlostního profilu 
turbulentního proudění po délce potrubí a postupný vývin mezní vrstvy, která bude 
detailněji probrána v následujících podkapitolách zejména ve vztahu k hodnotě y+. 
Délka vyvinutí rychlostního profilu je vzdálenost vstupu do potrubí od místa kde se 
rychlost liší od rychlosti ustáleného proudění pouze o 1 %. Závisí především na 
hydraulickém průměru potrubí a Reynoldsově čísle. Příklad výpočtu pro turbulentní 
proudění potrubím kruhového průřezu s hydraulicky hladkými stěnami je uveden 
v rovnici (3.2) níže [31]. 

 

 𝐿𝑖𝑛
𝑑ℎ

= 7,88 ∙ lg(𝑅𝑒) − 4,35 (3.2) 

 

Kde 𝐿𝑖𝑛 … Délka vyvinutí rychlostního profilu [kg/m3] 

Obrázek 3.2 Průběh vývinu turbulentního proudění [3]. 
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Výše uvedený vztah (3.2) je vhodný mimo jiné pro experimentální účely, kdy je zapotřebí 
před měřícím stanovištěm zaručit plně vyvinuté turbulentní proudění, samozřejmě za 
předpokladu, že jsou splněna kritéria pro dosažení plně vyvinuté turbulence jako 
dostatečně velké Reynoldsovo číslo. 

Vzhledem k turbulentnímu charakteru řešené úlohy v praktické části, bude věnována 
pozornost výhradně výpočetním modelům používaným pro modelování turbulence. 

3.2 Modelování turbulence 

Problematika modelování turbulence je natolik obsáhlá, že její popis bude v této 
práci omezen pouze na základní informace, související s použitým modelem v praktické 
části. Podrobný popis modelů je do hloubky vypracován v  manuálu ANSYS Fluent [18]. 

Použitý model turbulence v praktické části byl z rodiny RANS neboli Reynoldsovým 
způsobem průměrované (časově středované) Navier-Stokesovy rovnice. Zjednodušeně 
řečeno se jedná o způsob, jakým je zakomponováno turbulentní chování do Navier-
Stokesových rovnic, že v řešené soustavě rovnic vznikají nové proměnné, takzvaná 
Reynoldsova napětí. Nově vzniklé proměnné představují turbulentní složku proudění a 
jsou řešeny konkrétními modely turbulence. 

V rodině RANS jsou to hned tři takové větší skupiny modelů, a to lineární modely 
turbulentní viskozity, nelineární modely turbulentní viskozity a transportní modely 
Reynoldsova napětí [18]. 

V podkapitole níže je uveden model použitý pro praktickou část. 

3.2.1 K-ε model turbulence 

Jedním z nejrozšířenějších modelů turbulence je k-ε, zástupce dvou rovnicových 
lineárních modelů turbulentní viskozity. Řeší tedy navíc dvě přenosové rovnice pro 
turbulentní kinetickou energii (k) a její míru rozptylu (ε) a modeluje Reynoldsova napětí 
pomocí turbulentní viskozity. 

Existují tři varianty k-ε modelů. Standardní, RNG a Realizovatelný. Všechny mají 
podobnou formu přenosových rovnic pro k a ε. Hlavní rozdíly jsou v metodách výpočtu 
turbulentní viskozity, řízení turbulentní difuze k a ε turbulentní Prandtlovým číslem a 
podmínkách vzniku a zániku v rovnicích disipace ε [18]. 
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3.2.2 Modelování turbulence v blízkosti stěn 

S výběrem výpočetního modelu turbulence je úzce spjato, jakým způsobem bude 
ošetřeno chování tekutiny v blízkosti stěn. 

Výše uvedený diagram, viz Obrázek 3.3, uvádí závislost poměru střední hodnoty 
tečné rychlosti ku třecí rychlosti a veličiny y+, reprezentující bezrozměrnou vzdálenost 
od stěny, jejíž výpočetní vztah je uveden v pravém dolním rohu obrázku 3.3, kde ν je 
kinematická viskozita, y je skutečná vzdálenost od stěny a Uτ je třecí rychlost. V diagramu 
jsou popsány jednotlivé vrstvy turbulentní mezní vrstvy [20]. 

Existují dva přístupy, jak modelovat oblast v blízkosti stěny. Prvním přístupem je 
použití stěnových funkcí, které překlenou viskózní podvrstvu a část směšovací vrstvy (jak 
je uvedeno na Obrázek 3.4. Jakou část určuje konkrétní typ stěnové funkce na základě 
y+. Tento přístup má bezesporu výhodu v možnosti mít hrubší výpočetní síť v blízkosti 
stěn, což do značné míry zvýší výpočetní potenciál simulované úlohy. Druhým přístupem 
je zjemnění výpočetní sítě v blízkosti stěn natolik, aby bylo možné zachytit plynulý vývoj 
turbulentní mezní vrstvy. Pro takový přístup je nutné udržovat y+ v rozmezí 0 až 1. Tento 
přístup je obecně přesnější, nicméně požadovaná jemnost sítě může být neúnosná 
z hlediska celkového počtu buněk, a tudíž výpočetní náročnosti, což se projevuje 

Obrázek 3.3: Oblasti v turbulentní mezní vrstvě [20]. 
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zejména v praktických úlohách. Grafické znázornění těchto přístupů je zobrazeno níže 
na Obrázek 3.4 [18]. 

 

3.3 Tlakové ztráty v potrubí 

Tlakové ztráty jsou jedním z klíčových faktorů při posuzování vhodnosti zařazení 
daného potrubního prvku do potrubní sítě. S rostoucími tlakovými ztrátami rostou 
nároky na čerpadla.  

Tlakové ztráty rozdělujeme na místní a třecí (po délce). Místními tlakovými 
ztrátami se rozumí přítomnost jistých prvků v potrubní síti, které nějakým způsobem 
ovlivňují průtok kapaliny. Například ventil nebo statický mísič. Koeficienty figurující ve 
stanovení místní tlakové ztráty jsou většinou zjišťovány experimentem. Tlakové ztráty 
po délce lze vypočítat z empirických vztahů, které se liší v závislosti na režimu proudění 
a figuruje v nich ztrátový koeficient. V oblasti laminárního proudění je ztrátový 
koeficient pouze funkcí Reynoldsova čísla, jelikož charakter tohoto proudění umožňuje 
obtékat drobné překážky, jinými slovy drsnost potrubí zde nehraje roli. V oblasti 
turbulence jsou tlakové ztráty zpravidla funkcí Reynoldsova čísla a drsnosti potrubí. 
Ztrátové koeficienty lze jednoduše odečíst z Moodyho diagramu [32]. 

3.4 Drsnost potrubí 

Úzce související kapitolou s tlakovými ztrátami je drsnost potrubí. V kontextu 
s potrubím rozeznáváme potrubí hydraulicky hladké a hydraulicky drsné. Jejich 
rozdílnost zobrazuje níže uvedený Obrázek 3.5. 

 

Obrázek 3.4: Ošetření mezní vrstvy [18].[1] 
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Potrubí je hydraulicky hladké do té míry, dokud velikost jednotlivých nerovností 
stěny nepohltí viskózní podvrstvu mezní vrstvy, přičemž čím méně je proudění 
turbulentní, tím výrazněji lze hovořit o potrubí hydraulicky hladkém při zachování 
drsnosti potrubí.  

Existují různé způsoby, jakým vyjádřit drsnost. V technické praxi se hojně využívá 
hodnota Ra, která vyjadřuje střední aritmetickou úchylku drsnosti povrchu, nicméně 
v CFD výpočtech, především pak v prostředí ANSYS Fluent je nutné tento a jiné 
používané parametry drsnosti převést na modely drsnosti programem podporované. 
Jedním z takových modelů je Sand-Grain drsnost, který nahrazuje nerovnoměrnost 
drsnosti pomyslnými zrnky písku kulovitého tvaru viz obrázek níže (obr. 3.4). Převod 
mezi jednotlivými parametry lze uskutečnit pomocí jednoduchých empiricky získaných 
výpočetních vztahů [18][34]. 

 

 

Obrázek 3.5: Vliv drsnosti stěn na proudění [33]. 

Obrázek 3.6: Sand-grain rougness/drsnost [18]. 
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Pro převod hodnoty Ra a ekvivalentní velikosti zrna písku výše uvedené metody je 
vztah následující [34]. 

 𝜀 = 5,863 ∙ 𝑅𝑎 (3.3) 

Kde 𝑅𝑎  Aritmetická odchylka drsnosti povrchu [m] 

 

Velice kvalitně a mnohem podrobněji je problematika tlakových ztrát a s nimi 
související drsnosti potrubí popsána v bakalářské práci pana Waloszka [35]. 

3.5 Míchání 

V kontextu s řešením úlohy míchání pomocí statických mísičů, odpadá vícero 
aspektů, které by bylo nutné brát v úvahu v případě míchání v nádobách. Jedním 
z aspektů je pohyblivá doména, reprezentující míchadlo. Aspekty, které je nicméně 
nutno při modelování míchání vzít v potaz jsou následující. Zda jsou míchané složky ve 
stejném skupenství, jak moc se liší fyzikální vlastnosti jednotlivých složek a v jakém 
poměru existují, zejména pak hustota, případně viskozita. Zda probíhá mezi složkami 
chemická reakce, pokud ano, tak zda ji má cenu uvažovat. Tyto a zajisté i další aspekty 
rozhodují o volbě použitého modelu [3]. 

Jedním z modelů, jak zahrnout do výpočtu více složek je model Species, který byl 
použit v praktické části. 

3.5.1 Species 

Model, který dokáže simulovat širokou škálu úloh, od prostého míchání dvou 
složek po míchání několika složek v reaktorech. K transportním rovnicím použitého 
modelu turbulence přidává i transportní rovnice hmotnostních zlomků jednotlivých 
složek [18]. 

4 ÚPRAVA PITNÉ VODY 

V povrchových i podzemních vodách se stále častěji nacházejí látky, které i ve 
velmi malém množství mohou značně znehodnotit zdroj pitné vody. Těmito látkami jsou 
například pesticidy, ropné produkty, těžké kovy, specifické organické látky, radioaktivní 
látky a další. V důsledku intenzifikace zemědělské výroby taktéž narůstá obsah 
dusíkatých složek a fosforečnanů, které opět výrazně snižují kvalitu zdroje pitné vody 
[14]. 

Z důvodu možné kontaminace pitné vody různými škodlivinami, je proto nutné 
před samotnou distribucí koncovým zákazníkům tuto vodu upravit, aby splňovala 
kritéria pro pitnou vodu, která jsou dány nařízením vlády č. 401/2015 Sb. 

K dosažení potřebné čistoty vody slouží úpravny pitné vody. Jedná se o komplexní 
zařízení sestávající z řady po sobě jdoucích technologických procesů, operací, které ve 
výsledku zbaví vodu všech nadlimitních škodlivin.  
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4.1 Schéma úpravny pitné vody 

Uvedené schéma (Obrázek 4.1) znázorňuje možnou konfiguraci úpravny pitné 
vody. V závislosti na typu vodního zdroje (řeka, jezero, rybník) a charakteru znečištění se 
můžou operace mírně lišit. Nicméně základním principem vždy bývá chemicko-
fyzikálními procesy zbavit vodu nežádoucích látek [13].  

4.2 Čiření vody a flokulace 

Prvním procesem v úpravě pitné vody je čiření neboli koagulace, tedy pokud 
nepočítáme separaci mechanických nečistot a následnou sedimentaci, jak je uvedeno ve 
schématu na Obrázek 4.1. Jedná se o komplexní proces, kterým se z vody odstraňují 
jemné suspenze a koloidní částice. Na bázi chemických reakcí, chemicko-fyzikálních 
procesů a hydraulických procesů dochází ke srážení, koagulaci nečistot koloidní povahy 
za přítomnosti roztoků hydrolyzujících solí, například železitých, hlinitých nebo 
železnatých. Příkladem takové soli, koagulantu, je síran hlinitý. 

Vysrážené nečistoty vytvářejí částice (vločky), které se pak dají separovat, buď 
sedimentací v případě, že vločky nevytvoří vločkový mrak, odebráním vločkového mraku 
z hladiny nebo filtrací. Proces vzniku vloček se taktéž nazývá flokulace neboli vločkování 
[14]. 

Důležitým faktorem pro efektivní koagulaci je rovnoměrné rozptýlení koagulantu 
ve vodě.  

4.2.1 Míchání v kontextu úpravy pitné vody  

Pro rovnoměrnou distribuci koagulantu se v úpravnách pitné vody využívají 
míchadla s krátkou zádržnou dobou, tedy taková, která jsou schopna rozptýlit srážedlo 
za velmi krátký čas [13]. 

Vzhledem ke stále se zvyšující oblibě využívat statické mísiče jsou na trhu typy 
statických mísičů, které jsou speciálně navrženy pro rychlou a rovnoměrnou distribuci 
koagulantu na krátkém úseku.  

 

Obrázek 4.1: Schéma úpravny pitné vody [13]. 
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Krom příkladu uvedeného na Obrázek 4.2 je pro čiření vhodný typ mísiče, který je 
uvedený v podkapitole 2.2.2 na Obrázek 2.6. 

4.3 Příklady dalších úprav vody 

V některých případech je třeba z pitné vody odstranit i látky, které nelze odstranit 
čiřením. Těmito látkami mohou být některé organické látky, železo a mangan 
v rozpuštěné podobě, fluór, chlór a další [14]. 

4.3.1 Odstraňování organických látek 

Organické nečistoty se z vody odstraňují adsorpcí na aktivním uhlí nebo jiných 
sorpčních materiálech. Tato operace se zařazuje v případech silně znečištěných vod a 
následuje po číření a v některých případech i po pískové filtraci. S výhodou se předřazuje 
oxidace (ozonizace), která má intenzifikační charakter s použitím zrněného aktivního 
uhlí. Touto operací se odstraňují především nízkomolekulární organické látky, které 
nelze čiřením odstranit a biologicky odbouratelný organický uhlík. Taktéž tato úprava 
vody zamezuje tvorbu biofilmů v potrubní síti, čímž se sníží nároky na údržbu [14]. 

4.3.2 Odželezování a odmanganování vody 

Železo, či mangan obsažený ve vodě způsobuje hygienické a technické závady, a 
proto je vhodné v případech, kdy jsou vody bohaté na tyto kovy zařazovat tento stupeň 
úpravy vod. Odstraňování funguje na principu přeměny rozpustné iontové formy na 
nerozpustnou například alkalizací [14].  

 

4.4 Filtrace 

Po čiření, případně dalších operacích, procesech úpravy vody je nutné látky 
vytvořené těmito procesy odseparovat z vody. Využívají se tři typy filtrací [13]: 

• Hloubková filtrace – voda protéká filtrační přepážkou, tvořenou obvykle 
antracitem nebo pískem. Mále částečky jsou Van der Waalsovými silami 
zadržovány.[13] 

Obrázek 4.2: Statický mísič CompaX firmy 
Sulzer [15]. 
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• Koláčová filtrace – voda obtéká porézní přepážku na které ulpívají malé 
částice, které časem vytvoří filtrační koláč.[13] 

• Membránová filtrace – rozděluje se na mikro, ultra, nano a hyper filtraci 
(reverzní osmóza). Voda protéká pórovitou membránou, na níž jsou 
zachytávány částice. Nutný tlakový rozdíl, který žene vodu skrze 
membránu. Čím jemnější filtrace, tím vyšší tlak (až desítky MPa) 

4.5 Dezinfekce 

Přítomnost choroboplodných zárodků jako jsou viry nebo bakterie je z hlediska 
kvality pitné vody nepřípustná. Dosud nejvyužívanějším dezinfekčním činidlem jsou 
kapalné roztoky chlóru, nicméně v posledních letech je stále více upřednostňován ozon, 
popřípadě oxid chloričitý, díky jejich menšímu dopadu na životní prostředí. Kvůli vzniku 
přebytku chlóru, se za dezinfekci zařazují dechlorizační jednotky. Krom chemické 
dezinfekce je možné využít i některé fyzikální principy jako UV záření nebo nanofiltraci, 
či reverzní osmózu, nicméně z důvodu vyšších nákladů tyto způsoby nejsou běžně 
používány [13][14].  

5 PRAKTICKÁ ČÁST 

Cílem praktické části je porovnat při míchání kapalin v potrubí různé typy 
statických mísičů za pomoci CFD simulace. Hlavními porovnávanými kritérii jsou tlaková 
ztráta a stupeň homogenizace na úseku rovného potrubí dané délky. Pro výpočet byl 
použit komerční software ANSYS Fluent [18]. 

5.1 Provozní podmínky 

V úpravnách pitné vody se síran hlinitý dávkuje ve formě roztoku. Jeho množství 
závisí na momentálním stavu znečištění vody. Regulován je průtok jak síranu hlinitého, 
tak i vody, což dává jistou variabilitu v dávkování pro dosažení optimálních výsledků.  

V následující Tabulka 5.1 jsou uvedeny provozní podmínky, za kterých byla 
simulace prováděna. Uvedené hodnoty jsou motivovány provozními podmínkami 
skutečné úpravny vod. Úpravny vod zpravidla operují v určitém rozsahu provozních 
parametrů, výpočet s jednotlivými typy mísičů byl tedy uvažován jak pro maximální 
průtok, tak pro minimální.  

Tabulka 5.1: Provozní podmínky 

 MIN MAX  

Průtok vody 270 1000 [l/s] 

Průtok Síranu hlinitého 0,007 0,5 [l/s] 

Teplota vody 10 [°C] 

Teplota Síranu hlinitého 10 [°C] 
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5.2 Geometrie 

Pro výpočet byly vybrány celkem tři typy statických mísičů, konkrétně mísiče typu 
HEV od firmy Kenics (obr. 2.7) a typu CompaX od firmy Sulzer (obr. 4.2) resp. typ LT (obr. 
2.8) a lopatkový mísič. Mísiče byly zvoleny pro jejich předpokládanou vhodnost při 
míchání v turbulentním prostředí s nízko viskózními kapalinami a relativně jednoduchou 
geometrii. Vytvořené modely zahrnují několik zjednodušení: 

• Zanedbané podpůrně konstrukční prvky jako jsou žebra a jiné výztuhy. 

• Omezení se pouze na hlavní tvarové prvky.  

• Konstantní tloušťka stěn. 

Hlavní potrubí, kde se odehrává dávkování síranu, má rozměr DN1000, který odpovídá 
zvolené úpravně vod. Délka potrubí 10 metrů byla zvolena za účelem přehlednějšího 
vyhodnocení efektivity jednotlivých mísičů. 

Dávkování síranu hlinitého bylo počítáno pro dva případy. V prvním případě šlo o 
dávkování jednou trubkou kolmou na hlavní proud a v druhém se jednalo o mřížovitě 
uspořádanou trojici trubek opět kolmých na hlavní proud. V obou případech měly trubky 
rozměr DN32 s tloušťkou stěny 2 mm a síran byl dávkován 9 dírami o průměru 7 mm 
orientovaných ve směru hlavního proudu.   

V následujících obrázcích budou zobrazeny jednotlivé geometrie řešených případů. 
Modely byly vytvořeny za pomoci 3D CAD softwaru Inventor 2016. 

 

 

Obrázek 5.1: REFERENCE 

 

Obrázek 5.2: REFERENCE_3TR 
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Obrázek 5.3: STATOR_1 

 

Obrázek 5.4: STATOR_2 

  

 

Obrázek 5.5: STATOR_3 

 

Obrázek 5.6: STATOR_1_DVA 

  

5.3 Mesh 

Výpočtová síť neboli mesh, byla vytvořena v programu ANSYS meshing 18.2. 
Z důvodů relativně komplikované geometrie řešených případů, byla zvolena hybridní síť 
kombinující hexagonální buňky s tetraedrálními.  

Stěny byly opatřeny prizmatickými vrstvami metodou inflation. Velikost první buňky u 
stěn byla dimenzována tak, aby odpovídala hodnotě y+ použitého modelu výpočtu, který 
je uveden níže v podkapitole 5.4. Vzhledem k nutnosti zachovaní, pokud možno co 
nejpřesnějšího kopírování tvaru řešených geometrií, jsou z hlediska hodnoty y+ 
přítomny lokální výchylky od optimálních hodnot. Hodnoty y+ by se měly dle použitého 
modelu výpočtu pohybovat v rozmezí 15 až 300. Průměrné hodnoty, jež jsou uvedeny 
v tabulce 5.3 odpovídají požadovanému rozsahu. Na Obrázek 5.7 je zobrazen příklad 
vykreslených hodnot y+. 
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Vybrané náhledy sítě jsou uvedeny na obrázcích Obrázek 5.8 až 5.4. 

Pro zlepšení parametrů sítě, zejména šikmosti buněk, byly všechny hrany zaobleny, jak 
je vidět na Obrázek 5.9. Došlo tak ke snížení počtu kvalitativně horších buněk v oblasti 
ostrých přechodů, které by jinak do značné míry degradovaly celkovou kvalitu sítě. 
Šikmost buňky nabývá hodnot 0 až 1, přičemž 0 je ideální stav a odpovídá 
rovnostrannému elementu, tedy v případě tetraedrální sítě je tento element 
rovnostranný tetraedr (resp. všechny strany jsou stejné). Hodnoty různé od 0 pak 
charakterizují odklon, rozdíl od ideálního tvaru. Jako hranice použitelnosti sítě se udává 
hodnota šikmosti 0,95. 

Kvalita elementu taktéž nabývá hodnot 0 až 1, nicméně zde za ideální stav platí hodnota 
rovno 1, které v případě hexagonální sítě odpovídá krychle a hodnotě 0 odpovídá buňka 
s nulovým, či záporným objemem [18]. 

Obrázek 5.7: Vykreslené hodnoty y+ na tělese STATOR_3 za maximálních podmínek 

Obrázek 5.8: Přechod mezi hexa a tetra sítí 
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Vzhledem k počtu řešených geometrií byla použita stejná síť jak pro minimální průtok, 
tak pro maximální.  

Obrázek 5.10: Detail dávkovací trubky 

Obrázek 5.9: Detail řezu statického mísiče STATOR_3 
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Níže je uvedena přehledová Tabulka 5.2 vybraných parametrů jednotlivých sítí.  

Tabulka 5.2: Vybrané parametry sítí. 

R
EF

ER
EN

C
E 

Počet buněk 764 195 

R
EF

ER
EN

C
E_

3
TR

 

1 076 422 

ST
A

TO
R

_1
 

2 974 932 

Kvalita elementu    

   minimální 0,13436 0,13644 0,09172 

   maximální 0,99960 0,99986 0,99983 

   průměrná 0,72982 0,72185 0,70448 

Šikmost    

   minimální 0,00110 0,00018 0,00030 

   maximální 0,79837 0,69987 0,78533 

   průměrná 0,17756 0,19157 0,25374 

*Hodnota y+ 115,6 (32,9) 99,4 (28,2) 74,1 (20,7) 

ST
A

TO
R

_2
 

Počet buněk 3 230 848 
ST

A
TO

R
_3

 
2 689 110 

ST
A

TO
R

_1
_D

V
A

 

5 125 196 

Kvalita elementu    

   minimální 0,04424 0,00362 0,09063 

   maximální 0,99983 0,99985 0,99989 

   průměrná 0,69845 0,68449 0,70095 

Šikmost    

   minimální 0,00031 0,00038 0,00027 

   maximální 0,79992 0,68349 0,78518 

   průměrná 0,25266 0,26149 0,26424 

*Hodnota y+ 73,7 (20,5) 79,4 (22,2) 63,2 (17,6) 

*hodnoty y+ uvedené v závorkách se vztahují na minimální průtok 

5.4 Nastavení výpočtu 

Řešená úloha byla počítána v časově ustáleném režimu, jelikož v řešené úloze, 
tedy porovnávání různých typů statických mísičů, nejsou podstatné průběhy proudění 
v čase, nýbrž ustálené průměrované hodnoty sledovaných parametrů. Jako model 
výpočtu byl zvolen dvourovnicový model k-ε. Vzhledem k vyššímu počtu řešených 
geometrií a takřka nedosažitelnému zjemnění sítě v oblasti stěn při zadaných provozních 
podmínkách pro dostatečné rozlišení mezní vrstvy, byly použity stěnové funkce.  

Transport a mísení látek, tedy pitné vody a roztoku síranu hlinitého jsou 
modelovány pomocí Species. 

Pro zajištění vyvinutého turbulentního proudění na vstupu vody do hlavního potrubí, 
bylo nutné určit rychlostní profily za podmínek maximálního a minimálního provozu. Ty 
byly získány samostatnou simulací. Na Obrázek 5.11 jsou vyobrazeny zmiňované profily 
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rychlostí vody. Co se týče síranu, tak jeho vstupní okrajové podmínky byly řešeny 
konstantním hmotnostním průtokem rovnoměrně rozděleného mezi výstupní otvory 
dávkovací trubky, popřípadě dávkovacích trubek. 

V Tabulka 5.3 níže jsou shrnuty parametry nastavení výpočtu. 

Tabulka 5.3: Parametry nastavení výpočtu. 

Použité modely 
k-ε Realizable 

Species-transport 

Stěnové funkce Standardní stěnové funkce 

Fyzikální vlastnosti médií   

Hustota vody 998,2 [kg/m3] 

Hustota síranu 1154,1 [kg/m3] 

Viskozita vody 0,001 [Pa·s] 

Viskozita síranu 0,021  [Pa·s] 

Okrajové podmínky MIN MAX 

Vstup voda profil MIN profil MAX 

vstup síran 0,0080787 [kg/s] 0,57705 [kg/s] 

Okolní tlak 101325 [Pa] 

Sand-grain roughness 0,146575 (Ra 25) [mm] 

Řešič 

Steady 

Pressure based 

Absolute velocity formulation 

Obrázek 5.11: Rychlostní profily vody na vstupu 
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Metody řešení SIMPLE/Coupled 

Prostorová diskretizace   

momentum Third order MUSCL 

Turbulent kinetic energy Second order upwind 

Turbulent dissipation rate Second order upwind 

Síran hlinitý Third order MUSCL 

 

Pro mísiče STATOR_1 a STATOR_1_DVA byl použit Coupled solver, kvůli 
nedostatečné konvergenci při použití SIMPLE. 

5.5 Zjednodušující předpoklady 

V průběhu tvorby simulací se dospělo k několika zjednodušujícím předpokladům. 

Proudění je izotermické. Dále byla zanedbána gravitace ve výpočtech. V případě, 
že by úloha řešila disperzi pevných částic o hustotě dosti rozdílné oproti médiu, pak by 
gravitace nejspíš hrála roli, nicméně v řešené úloze se jedná o dávkování roztoku síranu 
o hustotě takřka totožné s hustotou vody, do níž je dávkováno. Krom toho je podíl síranu 
v celkovém objemu zanedbatelný. 

Taktéž výše zmíněné (v kapitole 5.4) rovnoměrné rozdělení průtoku na vstupu 
síranu je zjednodušujícím předpokladem. Na začátku simulací byla zkoumána míra 
nerovnoměrnosti dávkování síranu do hlavního proudu. Bylo počítáno pouze s variantou 
jednotrubkového dávkování v režimu maximálního průtoku. Řešeny byly dvě varianty, 
jak ilustruje Obrázek 5.12. 

Vlevo na Obrázek 5.12 je zobrazena varianta, kdy je síran hlinitý dávkován z obou 
směrů dávkovacího potrubí, vpravo pak varianta jednosměrná. Nastavení samotného 
výpočtu bylo totožné s Tabulka 5.3, s tím rozdílem, že vstupní parametry síranu byly 

Obrázek 5.12: Průběh rychlostí v řezu dávkovací trubkou 
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nastaveny adekvátně průřezu dávkovací trubky, tedy celkový hmotnostní průtok síranu 
na vstupu do dávkování je u obou variant stejný. Níže je uvedeno (Obrázek 5.13) 
rozložení hmotnostních průtoků jednotlivými otvory v dávkovači. 

 

Na základě nízké odchylky (do 4 %) průtoků v jednotlivých otvorech dávkovače 
bylo ve výpočtech zavedeno rovnoměrné rozdělení. 

6 VÝSLEDKY 

V následujících podkapitolách budou diskutovány výsledky jednotlivých typů 
mísičů. Výsledky jsou prezentovány v podkapitole 6.1 nejprve formou obrázků a na konci 
je souhrn poznatků plynoucích z těchto obrázků. Další podkapitola 6.2 je věnována 
homogenizaci jednotlivých statických mísičů a zejména jsou zde uvedeny její průběhy 
tzv. indexu uniformity, který slouží k vyhodnocení stupně promísení. Taktéž je 
diskutován koeficient variace, jakožto parametr korespondující s účinností statických 
mísičů. Následující podkapitola 6.3 se věnuje tlakovým ztrátám, budou zde uvedeny 
průběhy tlaků po délce potrubí. Na závěr této kapitoly je uvedeno vyhodnocení. 

Vzorkování po délce potrubí je v rozlišení 50 mm. 

6.1 Kontury rychlosti 

 

 

VSTUP [kg/s]

1. 0,06322334

2. 0,06355995

3. 0,06423434

4. 0,06475967

5. 0,06521508

6. 0,06490694

7. 0,06429391

8. 0,06352110

9. 0,06333445

[kg/s]

0,06318815

0,06297928

0,06302824

0,06338685

0,06401082

0,06443701

0,06488534

0,06560475

0,06552925

Otvor 

Obrázek 5.13:Distribuce hmotnostních toků jednotlivými dírami dávkovače. Vlevo 
obousměrný vtok do dávkovače, vpravo jednosměrný. 
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Obrázek 6.1: Kontury rychlostí REFERENCE 

 

Obrázek 6.2: Kontury rychlostí REFERENCE_3TR 
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Obrázek 6.3: Kontury rychlostí STATOR_1 

 

Obrázek 6.4: Kontury rychlostí STATOR_2 
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Obrázek 6.5: Kontury rychlosti STATOR_3 

 

 

 

 

 

Obrázek 6.6: Kontury rychlosti STATOR_1_DVA 
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Na výše uvedených obrázcích jsou znázorněny kontury pro jednotlivé mísiče a 
varianty dávkování. Kontury jsou zobrazeny v rovinách XZ a XY. Uvedeny jsou pouze 
kontury v režimu maximálního průtoku. 

Jako sledovaný parametr byla zvolena x-ová složka rychlosti, tedy ve směru osy 
potrubí, a to především kvůli názornému vyobrazení zpětných toků, které jsou 
ohraničeny černou linkou. 

Ke zpětnému toku dochází v místech bezprostředně za fyzickými překážkami.  

Zobrazené kontury nevykazují odchylky od předpokládaného chování. Zvolený 
přístup k modelování turbulence poskytuje pouze informace o průměrovaných 
charakteristikách, které jsou však z praktického hlediska obvykle postačující ve většině 
inženýrských úloh. Z důvodů časové náročnosti nebyla provedena studie nezávislosti 
výsledků na velikosti sítě. 

6.2 Homogenizace 

Z literatury vyplývá, že v praxi se pro vyjádření míry homogenity využívá variačního 
koeficientu, tedy poměru směrodatné odchylky a aritmetického průměru. Homogenní 
směsi odpovídá hodnota 0 (nula), jelikož nejsou přítomny žádné odchylky. Pro získání 
statistických dat k vyhodnocení homogenity na daném průřezu potrubí je nutné 
v různých bodech provést měření. Měřenou veličinou může být například teplota nebo 
koncentrace. Výsledkem je údaj, který říká, jak moc je směs v měřeném místě 
homogenní. V kontextu se statickými mísiči se tento údaj dává do souvislosti s poměrem 
délky ku průměru potrubí. Jinými slovy se vyšetřuje, v jaké vzdálenosti od počátku 
mísicího elementu dojde k požadované míře homogenity. Úroveň požadované 
homogenity závisí na konkrétní aplikaci, například míchání barev do správného odstínu 
vyžaduje vysoký stupeň homogenity až na úroveň variačního koeficientu 0,005, nicméně 
ve většině průmyslových aplikací se považuje za dostačující homogenita na úrovní 
variačního koeficientu 0,05 [3]. 

Účinnost samotného mísiče udává zpravidla míra homogenity na výstupu 
z mísicího elementu, případně v určité vzdálenosti za ním. 

Výpočetní program ANSYS Fluent využívá pro stanovení homogenity tzv. index 
uniformity [18]. 

6.2.1 Index uniformity 

Index uniformity reprezentuje variabilitu sledovaného pole proměnné veličiny na 
dané ploše, v případě této práce na daném průřezu potrubím. Nabývá hodnot 0 až 1, 
přičemž homogenní směsi odpovídá 1. Index uniformity lze vyjádřit dvěma způsoby, tzv. 
area-weighted nebo mass-weighted. Area-weighted vyjadřuje variabilitu okamžité 
velikosti veličiny například koncentrace a mass-weighted vyjadřuje variabilitu toku. 
Vztah pro výpočet indexu je uveden níže (6.1) [18]. 
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(6.1) 

 

Kde 𝛾𝑎  Area-weighted index uniformity [-] 

  𝑖  Index plošného elementu [-] 

  𝜙𝑖   Sledovaná proměnná [~] 

  𝜙𝑎
̅̅̅̅   Průměrná hodnota proměnné daná vztahem (6.2). [~] 

  𝐴𝑖   Velikost plochy i-tého elementu průřezu [m2] 

  

(6.2) 

 

V následujících obrázcích jsou uvedeny průběhy area-weighted indexu uniformity 
po délce potrubí jednotlivých mísičů a dávkování v obou uvažovaných provozních 
podmínkách. Sledovanou veličinou je hmotnostní zlomek síranu. Taktéž jsou do obrázků 
začleněny kontury hmotnostního zlomku síranu v určitých příčných řezech. 
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Obrázek 6.7: Průběh indexu uniformity REFERENCE 

 

Obrázek 6.8: Průběh indexu uniformity REFERENCE_3TR 
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Obrázek 6.9: Průběh indexu uniformity STATOR_1 

 

Obrázek 6.10: Průběh indexu uniformity STATOR_2 
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Obrázek 6.11: Průběh indexu uniformity STATOR_3 

 

Obrázek 6.12: Průběh indexu uniformity STATOR_1_DVA 
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Z průběhů indexu homogenity je patrné, že na něj má velikost průtoku 
zanedbatelný vliv. 

Také je možné si povšimnout nelogických hodnot v rozmezí 0 mm až cirka 300 mm. 
Síran je dávkován právě až za hranicí 300 mm, není tedy možné, aby se vyskytoval před 
touto hranicí. Příčinou je fakt, že index je relativní veličinou, která nehovoří nic o 
absolutní velikosti sledované koncentrace (případně jiné veličiny). Během výpočtu 
vznikají numerické chyby mimo jiné vlivem zaokrouhlování. Hmotnostní zlomek síranu 
v oblasti před dávkovačem není nulový, nicméně jeho hodnoty se pohybují v řádech 10-

30, což je prakticky nula. Velikost průměrné hodnoty je řádově velmi blízká (ověřeno na 
základě výpisu z číselných reportů Fluentu), proto jejich poměr vede na vysokou 
hodnotu uniformity a zároveň může vést k domněnce, že se před dávkovačem nachází 
síran v podobné koncentraci jako za ním.  

Níže je uveden souhrn výše zobrazených průběhů pro maximální průtok. 

 

6.2.2 Charakteristické hodnoty indexu uniformity 

V Tabulka 6.1 jsou uvedené hodnoty indexu uniformity na jejichž základě jsou 
vyvozeny závěry v podkapitole 6.4. Hodnoty jsou, díky malým rozdílům mezi variantami 
s maximálním a minimálním průtokem, uvedeny pouze za maximálních provozních 
podmínek. 

  

Obrázek 6.13: Souhrnný diagram průběhů indexu uniformity. 
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Tabulka 6.1: Charakteristické hodnoty indexu uniformity. 

 Za mísičem V 10 metrech UI = 0,95 

 [-] [-] [mm] 

STATOR_1 0,1877 0,9405 - 

STATOR_2 0,4617 0,9930 4200 

STATOR_3 0,3760 0,9646 7550 

STATOR_1_DVA 0,4523 0,9552 9600 

REFERENCE - 0,6485 - 

REFERENCE_3TR - 0,8487 - 

 

 

6.3 Tlakové ztráty 

V této podkapitole jsou zobrazeny průběhy statického tlaku po délce potrubí 
jednotlivých řešených variant pro oba režimy provozních podmínek. Z hlediska tlakových 
ztrát je v tomto případě výhodné prezentovat průběhy tlaku právě na statickém tlaku, 
jelikož se v něm tlakové ztráty projeví mnohem více oproti celkovému nebo 
dynamickému. 

Dále je zde uveden stručný komentář charakteristických znaků níže uvedených 
průběhů a vypsání tlakových ztrát. 
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Obrázek 6.14: Průběh statického tlaku po délce potrubí REFERENCE. 

 

Obrázek 6.15: Průběh statického tlaku po délce potrubí REFERENCE_3TR. 
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Obrázek 6.16: Průběh statického tlaku po délce potrubí STATOR_1. 

 

Obrázek 6.17: Průběh statického tlaku po délce potrubí STATOR_2. 
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Obrázek 6.18: Průběh statického tlaku po délce potrubí STATOR_3. 

 

Obrázek 6.19: Průběh statického tlaku po délce potrubí STATOR_1_DVA. 

 

Z průběhů statického tlaku vyplývá, že velikost tlaků za maximálního průtoku je 
pouze násobkem velikosti tlaků za minimálního průtoku. Pro všechny uvažované případy 
se tento násobek pohybuje mezi faktorem 13 a 14. Tento rozdíl v hodnotách je dán 
oněm rozdílným průtokem, kdy vyšší rychlost proudění obecně generuje vyšší tlakové 
ztráty.  
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Záporné hodnoty tlaků korespondují s oblastmi zpětných toků, které jsou 
znázorněny na konturách rychlosti v podkapitole 6.1. 

Na Obrázek 6.20 je uveden, stejně jako v případě indexu uniformity, souhrnný 
diagram pro maximální průtok. 

 

 

V Tabulka 6.2 jsou uvedeny tlakové ztráty jak statického tlaku, tak i dynamického. 
Celková tlaková ztráta je pak dána součtem těchto dvou tlaků. Všechny hodnoty 
v tabulce jsou uvedeny v pascalech.  

Tabulka 6.2: Tlakové ztráty 

 MIN MAX 

 Statické Dynamické Celkové Statické Dynamické Celkové 

REFERENCE 8,91 0,02 8,93 117,52 2,34 119,86 

REFERENCE_3TR 11,94 0,17 12,11 157,04 4,23 161,27 

STATOR_1 100,15 3,52 103,67 1381,45 53,83 1435,28 

STATOR_2 94,63 0,64 95,27 1292,31 4,99 1297,30 

STATOR_3 116,42 0,61 117,03 1622,48 4,02 1626,50 

STATOR_1_DVA 161,94 9,54 171,48 2235,26 137,65 2372,91 

 

Obrázek 6.20: Souhrnný diagram průběhů tlaku. 
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6.4 Vyhodnocení 

Vyhodnocení jednotlivých mísičů a krátké slovní vyhodnocení dvou typů dávkování 
je zde uvedeno ze dvou hledisek, kterými jsou účinnost a tlakové ztráty. 

6.4.1 Účinnost 

Způsobů, jakými lze posuzovat účinnost statických mísičů existuje celá řada, ať už 
se opírají o experimentálně nebo numericky získaná data. Tyto způsoby se víceméně liší 
pouze v metodice stanovení homogenity míchané směsi. Praxí ověřená experimentální 
metodika je stručně popsána v podkapitole 6.2. Zástupce numerické metodiky je 
například taktéž výše zmíněný index uniformity.  

Pro vyhodnocení mísičů v této práci je použit krom indexu uniformity i prostý podíl 
maximálního hmotnostního zlomku síranu ku průměrnému hmotnostnímu zlomku 
síranu, v daných průřezech, zpravidla bezprostředně za mísičem a na konci řešené 
domény, tedy v 10 metrech od vstupu do potrubí viz Tabulka 6.3 níže. 

Tabulka 6.3: Homogenita na základě hmotnostních zlomků. 

 Za mísičem V 10 metrech 

 wmax wavg wmax/avg wmax wavg wmax/max 

REFERENCE 
- 

0,001522 0,000478 3,184100 

REFERENCE_3TR 0,001115 0,000573 1,945899 

STATOR_1 0,011361 0,000402 28,261194 0,000769 0,000576 1,335069 

STATOR_2 0,005327 0,000566 9,411661 0,000599 0,000585 1,023932 

STATOR_3 0,003853 0,000312 12,349359 0,000722 0,000589 1,225806 

STATOR_1_DVA 0,003913 0,000671 5,831595 0,000685 0,000561 1,221034 

Podíl maximálního a průměrného hmotnostního zlomku nám doplňuje index uniformity 
o údaj, kolikrát je lokální exces větší než průměrná hodnota na sledovaném průřezu. 

Při porovnání výsledků z tabulek Tabulka 6.1 a Tabulka 6.3 lze dospět k závěru, že v 
bezprostřední blízkosti za mísičem vykazuje nejvyšší míru uniformity STATOR_2 a 
nejnižší míru lokálního excesu STATOR_1_DVA. 

Taktéž při tom stejném, ale pro průřez na konci sledovaného úseku potrubí, tedy ve 
vzdálenosti 10 metrů od vstupu lze dospět k závěru, že nejvyšší míru uniformity má 
stejně jako v předchozím případě STATOR_2 a zároveň má i nejnižší míru excesu. 

Pro zhodnocení, zda je mísič dostatečně účinný, se zavadí požadovaná míra homogenity, 
resp. uniformity, v případě této práce byl zvolen index uniformity 0,95. Následně se pak 
posuzuje, v jaké vzdálenosti mísicí element dosáhne této hranice. Z tohoto hlediska 
dominuje STATOR_2. 

Vypovídající hodnota výše zmíněných výsledků silně závisí na aplikaci a z toho plynoucích 
požadavků na rychlost promísení. Vyšší hodnota uniformity v bezprostřední blízkosti za 
mísičem je vyžadována především v aplikacích, kde jsou stavební a jiná omezení, 
znemožňující existenci dostatečně dlouhého potrubí za mísičem. 
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Co se týče řešených typů dávkování, tak jsou v této práci řešeny pouze dva. Především 
z Obrázek 6.13 je patrné, že dávkovač se třemi dávkovacími trubkami REFERENCE_3TR 
vykazuje vyšší homogenizační schopnosti, což je bezesporu způsobeno rozptýlením 
otvorů, kterými je síran dávkován, do celého průřezu potrubí, na rozdíl od dávkovače 
s jednou trubkou REFERENCE, kdy je veškeré dávkování soustředěno v jedné středové 
linie.  

6.4.2 Tlakové ztráty 

Vyhodnocování z hlediska tlakových ztrát je nutné vztáhnout na referenční podmínky, 
tedy porovnat tlakovou ztrátu jednotlivých mísičů se stavem kdy je v potrubí jen 
dávkovač, tím získáme nezkreslené údaje o tlakové ztrátě mísiče. V tabulkách Tabulka 
6.4a Tabulka 6.5. jsou vypsány výsledné tlakové ztráty mísičů. Pro výpočet tlakových 
ztrát byly použity hodnoty z Tabulka 6.2. Byl proveden prostý rozdíl naměřené 
referenční tlakové ztráty od tlakové ztráty daného mísiče. 

Tabulka 6.4: Výsledné tlakové ztráty mísičů za maximálních podmínek. 

 Absolutní nárůst [Pa] Relativní nárůst 

STATOR_1 1315,42 11,97 

STATOR_2 1177,44 10,82 

STATOR_3 1506,64 13,57 

STATOR_1_DVA 2253,05 19,80 

 

Tabulka 6.5: Výsledné tlakové ztráty mísičů za minimálních podmínek. 

 Absolutní nárůst [Pa] Relativní nárůst 

STATOR_1 94,74 11,61 

STATOR_2 86,34 10,67 

STATOR_3 108,1 13,11 

STATOR_1_DVA 162,55 19,20 

 

Z výše uvedených dat vyplývá, že nejvhodnější mísič z hlediska tlakových ztrát je mísič 
s označením STATOR_2. Vzhledem, k jeho dobrým výsledkům i co se účinnosti týče, lze 
tento typ mísiče považovat za celkově nejvýhodnější. 

Druhý typ dávkovače (Obrázek 5.2) má oproti referenčnímu tlakovou ztrátu 
pochopitelně vyšší, nicméně absolutní hodnoty tlakových ztrát v potrubí zatíženým 
třemi trubkami nabývá relativně malých hodnot, p případě minimálního průtoku by se 
dalo říci zanedbatelných hodnot. 

Při posuzování vhodnosti statického mísiče je taktéž nutné si určit míru přípustné tlakové 
ztráty, která se odvíjí od průmyslové aplikace a možného rozpočtu na čerpadlo. 
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7 ZÁVĚR 

Tato práce si kladla za cíl studovat problematiku míchání kapalin v potrubí 
v kontextu s úpravou pitné vody. 

V první kapitole byly stanoveny cíle práce, kterých má být dosaženo. 

V druhé kapitole se čtenář mohl na základě rešerše seznámit problematikou 
míchání kapalin v potrubí. Bylo uvedeno několik typů míchání. Důraz byl kladen 
především na statické mísiče. 

Ve třetí kapitole byla stručně popsána teorie související s řešenou problematikou. 

Čtvrtá kapitola se ve stručnosti věnovala procesu čištění pitné vody. Hlavním cílem 
této kapitoly bylo uvést dávkování síranu hlinitého do kontextu s čištěním pitné vody. 

Pátou kapitolou začala praktická část této práce. V úvodu jsou shrnuty podmínky, 
za kterých probíhal výpočet v programu ANSYS Fluent. Ke konci byly diskutovány použitá 
zjednodušení, jimiž se dospělo k usnadnění výpočtu. 

Poslední kapitola této práce byla věnována prezentaci dosažených výsledků, jejich 
komentáři a následnému zhodnocení ve dvou výrazných aspektech míchání statickými 
mísiči, kterými jsou homogenizace a tlakové ztráty.  

Z dosažených výsledků plyne několik poznatků. Pro vyhodnocování účinnosti 
mísičů existuje několik metod, byť jsou si relativně podobné. Posuzované mísiče se 
projevily jako vhodné pro aplikace do turbulentního prostředí. Obzvláště STATOR_2 
vykazoval nejlepší výsledky v celkové míře homogenity i v tlakových ztrátách. Na základě 
dosažených výsledků lze usuzovat, že mísiče využívající recirkulačních zón neboli oblastí 
zpětného toku, jakožto hlavní motor homogenizace, nebudou mít v oblastech 
turbulence příliš velkou konkurenci. Samozřejmě nelze hodnotit použitelnost mísičů jen 
na základě režimu proudění. 

Variant, které by se daly počítat je takřka neomezené množství, pro které rovněž 
může tato práce posloužit jako odrazový můstek. Vždy je prostor pro zlepšení. 
Z možností je nutné omezit se na ty, které splňují omezující podmínky, jako např. délka 
úseku pro dosažení potřebného stupně homogenity, celkové tlakové ztráty 
homogenizačních elementů, které mají vliv na ekonomiku provozu, stavební dispozice, 
snadnost montáže a výměny zařízení a mnohé další. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

UI … Uniformity index neboli index uniformity. 

wmax … Maximální hodnota hmotnostního zlomku síranu na pruřezu. 

wavg … Průměrná hodnota hmotnostního zlomku síranu na pruřezu. 

Indexy 

max … maximální 

avg … průměr 
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