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ABSTRAKT 
Tato diplomová práce se zabývá studiem proudění dvou nemísitelných kapalin v horizontálním 

potrubí. K tomuto účelu byla sestavena zkušební trať, která umožňuje pozorovat proudění 

směsi kapalin skrz průhledné potrubí. Pro experiment byl vybrán mírně viskózní potravinářský 

olej a voda (poměr viskozit: 52,81, poměr hustot: 0,86, mezifázové napětí: 41,64 mN/m). Obě 

kapaliny byly přiváděny do potrubí pomocí t-kusu. Na konci tratě vytékala směs kapalin do 

separační nádrže, kde došlo ke zpětnému oddělení obou fází. Separovaný olej byl poté znovu 

využit při dalších měřeních. Průtokové množství oleje i vody mohlo být individuálně měněno 

pomocí regulačních ventilů, což vedlo k pozorování různých režimů toku. Ty se se zvyšující 

rychlostí směsi měnili od rozvrstvených toků až po plně dispergované. Všechny pozorované 

režimy toku byly zaznamenány do mapy toku, která je funkcí vstupních rychlostí obou kapalin. 

Pro další analýzu byl vytvořen i druhý typ mapy toku, která zobrazuje režimy jako funkci rychlosti 

směsi a objemového podílu fáze. Vybraný režim byl také simulován pomocí softwaru ANSYS 

FLUENT. Pro simulaci vícefázového proudění byla využita metoda VOF. Tato práce kriticky 

hodnotí výsledky studie a ukazuje směr pro další výzkum v oblasti proudění nemísitelných 

kapalin. 

KLÍČOVÁ SLOVA 
proudění nemísitelných kapalin, horizontální potrubí, vizualizace toku, mapa režimu toku, CFD 

simulace, metoda VOF 

ABSTRACT 
This thesis explores the topic of flow of two immiscible liquids in horizontal pipeline. For this 

purpose, the experimental apparatus has been set up, that allows to observe the flow of 

mixture through the transparent pipe. Moderately viscous oil and water (viscosity ratio: 52,81, 

density ratio: 0.86, interfacial tension: 41,64 mN/m) have been chosen for the experiment. Both 

fluids were introduced into the pipe through a T-junction. At the end of the apparatus, a 

mixture of liquids flowed into the separation tank, where both phases were separated. The 

separated oil was then reused for further measurements. The oil and water flow rates could be 

individually changed by use control valves, that led to identification of different flow regimes. 

These varied from stratified flows to fully dispersed ones as the mixture speed increased. All 

observed flow regimes were plotted in the flow map, that is a function of the inlet velocities of 

both fluids. For further analysis, a second type of flow map has been created that displays rates 

as a function of mixture velocity and phase volume fraction. Selected regime was also simulated 

using software ANSYS FLUENT. The VOF method was used to simulate multiphase flow. This 

thesis critically evaluates the results of the study and shows the direction for further research 

in the field of immiscible liquids flow. 

KEY WORDS 
flow of two immiscible liquids, horizontal pipeline, flow visualisation, flow pattern map, CFD 

simulation, VOF method 
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ÚVOD 
Současný tok dvou nemísitelných kapalin potrubím je náročný a dosud ne tolik studovaný 

problém. Pokud směs kapalin teče v uzavřeném profilu mohou se kapaliny distribuovat 

v mnoha uspořádáních, které jsou závislé na jejich fyzikálních vlastnostech a provozních 

parametrech. V důsledku odlišných vlastností může jedna kapalina proudit v laminárním a 

druhá v turbulentním režimu. Díky tomu na rozhraní kapalin může dojít k tzv. skluzu a tvorbě 

různých vírových struktur. Výzkum těchto jevů může být rozhodující při hledání nových 

technologií jak ve farmacii, tak třeba v potravinářském průmyslu. 

Odbor Fluidního inženýrství se v rámci svého výzkumu v posledních třech letech tématu 

nemísitelných kapalin již věnoval. Do budoucna je plánované rozšíření výzkumu se zaměřením 

na popis jevů vzniklých při proudění nemísitelných kapalin na jejich povrchu i rozhraní. 

Pro realizaci plánovaných experimentů bylo potřebné navrhnout a sestrojit experimentální 

obvod. Ten má sloužit pro vizualizaci proudění dvou kapalin v horizontálním potrubí 

s konstantním kruhovým průřezem. Cílem této práce je tedy návrh a sestavení experimentální 

tratě pro sledování a popis jevů vzniklých při proudění nemísitelných kapalin. Následně 

provedení experimentů pro různé vstupní rychlosti kapalin.  

První kapitola má teoretický charakter, kde je čtenáři přiblížen řešený problém. Jsou zde 

zavedeny základní pojmy pro popis dvoufázového proudění. Důležitou částí této kapitoly je 

zejména základní klasifikace režimů toku a způsoby jejich identifikace. Tato klasifikace bude 

poté využita pro vyhodnocování dat z experimentu.  

Druhá kapitola se věnuje samotnému experimentu. Součástí kapitoly je také výběr zkušebních 

kapalin a experimentální stanovení jejich vlastností jako jsou povrchové napětí, hustota a 

viskozita. Viskozita olejů byla měřena pomocí rotačního viskozimetru, který je k dispozici 

v laboratoři odboru Fluidního inženýrství. Pro měření povrchového napětí byla vybrána metoda 

visící kapky.  

Návrh experimentálního obvodu vychází z již publikovaného výzkumu [10] [16]. Zároveň byla 

snaha využít stávajícího vybavení laboratoře. Výsledky měření byly souhrnně zobrazeny ve 

formě mapy režimů toku. Nakonec byla porovnána data z predikce a experimentu pomocí 

bezrozměrné mapy režimu toku.  

Poslední kapitola představuje využití matematického modelování pro ověření sledovaných jevů. 

Zde je kromě výsledků popsána doména výpočtu a použité nastavení výpočtového softwaru.  
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1. Teoretický úvod 
Pro správné pochopení problematiky proudění nemísitelných kapalin bylo zapotřebí nejprve 

provést literární rešerši. V následujících kapitolách jsou popsány dvoufázové soustavy a jejich 

chování při proudění horizontálním potrubím. 

1.1 Fáze a mezifázové napětí 
Nejprve je důležité si ujasnit, co rozumíme pod pojmem fáze. Fáze je určitá část objemu 

zkoumaného systému, ve které jsou vlastnosti konstantní nebo se spojitě mění v prostoru. To 

znamená, že každé fázi lze přiřadit základní fyzikální vlastnosti jako hustotu, dynamickou 

viskozitu, měrnou tepelnou kapacitu a další. [1] [2] 

Jednotlivé fáze jsou od sebe odděleny tzv. fázovým rozhraním. Fázová rozhraní se můžou dělit 

dle skupenství přiléhajících fází. [1] 

• rozhraní kapalina/plyn 

• rozhraní kapalina/kapalina 

• rozhraní pevná látka/plyn 

• rozhraní pevná látka/kapalina 

• rozhraní pevná látka/pevná látka 

Rozhraní mezi kapalinou a plynem se obvykle označují jako povrchy, rozhraní mezi dvěma 

kapalinami jako mezifáze. [1] 

Z makroskopického hlediska je fázové rozhraní plocha, na které se vlastnosti mění skokem. Ale 

z molekulárního hlediska mají fázová rozhraní určitou tloušťku (například i několik 

molekulárních průměrů). [3] 

Na fázových rozhraních jsou interakce mezi molekulami odlišné od interakcí v objemových 

fázích. Pokud se jedná o rozhraní kapalina plyn (viz Obrázek 1), je molekula uvnitř kapaliny v 

silové rovnováze (výslednice sil je nulová), protože ze všech směrů na ni působí přitažlivé síly 

od okolních molekul. Naopak molekula na povrchu se v silové rovnováze nenachází, výslednicí 

těchto sil je tah do nitra kapaliny. [3] 

 

Obrázek 1Povrchové a mezifázové napětí [3]  
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Obdobně na rozhraní mezi dvěma kapalinami (viz Obrázek 1) jsou mezimolekulární síly 

nevyvážené, ovšem v menší míře. Při přesunu z objemové fáze do oblasti rozhraní ztratí 

molekula přibližně polovinu interakcí, ale získá stejný počet interakcí od molekul druhé fáze, ty 

však mají jinou energii. Potom výslednice sil směřuje do jedné z fází. [3] 

Energie molekuly na rozhraní je větší než energie molekuly v objemové fázi. Při přesunu 

molekuly z objemové fáze na rozhraní vzroste její potenciální energie, tedy pro vytvoření 

rozhraní je třeba dodat určitou práci. Jedná se o tzv. mezifázovou energii. [1] [3] 

Při popisu jevů na fázových rozhraních se častěji, než mezifázová energie používá pojem 

mezifázové (povrchové) napětí. To je definováno jako tečná síla působící na úsečku jednotkové 

délky ve směru rozhraní mezi dvěma fázemi. [3] 

Obě veličiny, mezifázová energie i mezifázové napětí, se shodují rozměrově a jsou vyjádřeny 

v jednotkách Nꞏm-1. [3] 

Pro měření povrchového napětí existuje mnoho metod. Jako například metoda kapilární 

elevace, metoda přisedlé a visící kapky nebo metoda vážení kapky. Hodnotu mezifázového 

napětí můžeme odhadnout, pokud známe povrchová napětí obou kapalin (viz rovnice (1.1.) a 

rovnice(1.2)). Vztah je odvozený na základě koncepce mezimolekulárních sil. [1] 

 𝛾𝐴𝐵 = 𝛾𝐴 + 𝛾𝐵 − 2 ∙ Φ𝐴𝐵 ∙ √𝛾𝐴 ∙ 𝛾𝐵 (1.1) 

Kde: 

γAB [mNꞏm–1] je mezifázové napětí, 
γA a γB [mNꞏm–1] povrchová napětí rovnovážných konjugovaných roztoků (pro hrubý 

odhad se často používá hodnot povrchových napětí čistých složek), 
ΦAB [-] je tzv. interakční parametr, jehož hodnoty je možno stanovit na 

základě vzájemné rozpustnosti složek (pro systémy vodná fáze-
uhlovodík má hodnotu 0,55). 

Pro odhad mezifázového napětí lze také použít empirické Antonovo pravidlo. Podle něho je 

mezifázové napětí dáno rozdílem jejich povrchových napětí (viz rovnice (1.2)). [1] 

 𝛾𝐴𝐵 = |𝛾𝐴 − 𝛾𝐵| (1.2) 
 

Dvoufázové soustavy kapalin 
Tato diplomová práce se věnuje vícefázovému proudění kapalin. Dále se tedy budeme zabývat 

pouze soustavami s rozhraním kapalina/kapalina. 

Při směšování dvou kapalin mohou nastat následující případy. [4] 

• Kapaliny se vzájemně rozpouštějí v jakémkoliv koncentračním poměru, jedná se o tzv. 

neomezeně mísitelné kapaliny. 

• Kapaliny se vzájemně rozpouštějí jen v určitém koncentračním rozmezí, tzv. omezeně 

mísitelné kapaliny. 

• Kapaliny se vzájemně nerozpouštějí, tzv. prakticky nemísitelné kapaliny. Zcela 

nemísitelné kapaliny neexistují, protože vždy dochází alespoň k minimální mísitelnosti. 

Jedná se o zvláštní případ omezeně mísitelných kapalin.  
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Mísitelnost tedy definuje, jak se látky mísí a vytvářejí homogenní roztok bez sraženin. 

Nejběžnějším určením mísitelnosti látek je vizuální hodnocení. Pokud dvě smíšené látky vytvoří 

oddělené vrstvy, jsou zjevně nemísitelné. Přesnější metody zahrnují například spektroskopii, 

viskozimetrii nebo kalorimetrii. Mísitelnost běžných laboratorních látek lze ověřit v dostupných 

tabulkách, jsou zde ovšem pouze omezené kombinace látek. V těchto případech lze mísitelnost 

předpovědět na základě podobnosti typu vazeb. Sloučeniny s více podobnými typy vazeb jsou 

rozpustnější. Polarita má totiž přímý vliv na rozpustnost (tedy i na mísitelnost). Kapaliny bývají 

mísitelné s kapalinami podobné polarity, to samé platí i pro nepolární látky. Měřítkem polarity 

chemické vazby je dipólový moment. Dipólový moment se měří v rozmezí 0-11, 0 značí žádný 

dipólový moment a 11 silně polární. Ovšem užitečné je znát polaritu celé molekuly, ne pouze 

polaritu jednotlivé vazby. Odhadem celkové polarity je vektorový součet dipólových momentů 

jednotlivých vazeb. [5] 

Je známo, že vzájemná rozpustnost může s teplotou a tlakem růst i klesat. A to z důvodu 

závislosti samotné fáze na teplotě a tlaku, což znázorňují fázové diagramy. [5] 

Fázové diagramy 

A. Neomezeně mísitelné kapaliny 

Jedná se o situaci, kdy se ve dvousložkové soustavě vyskytuje jediná kapalná fáze. Pro plné 

popsání takovéto soustavy potřebujeme 3 proměnné (teplotu, tlak a koncentraci jedné ze 

složek). Z tohoto důvodu se pro konstrukci fázového diagramu jedna z proměnných volí za 

konstantní, aby mohl být fázový diagram zobrazen ve dvourozměrném prostoru. Z praktických 

důvodů se nejčastěji volí konstantní teplota nebo tlak. [6] 

 

Obrázek 2 Fázový diagram dvousložkového systému dvou neomezeně mísitelných kapalin (překresleno) [6] 

Plocha fázového digramu je dvěma křivkami rozdělena do tří oblastí (viz Obrázek 2). Oblast l je 

oblastí výskytu jediné kapalné fáze. Takže díky dokonalé mísitelnosti vznikne z dvou kapalných 

složek pouze jedna. Oblast g je oblast výskytu plynné fáze (jedná se o páry obou kapalin). A 

poslední oblast l+g, zde jsou v koexistenci obě uvedené fáze. [6] 
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Spodní křivka je hranicí mezi kapalnou fází a oblastí, kde se již vyskytuje i plynná fáze. Tato křivka 

je tedy závislostí teploty varu na složení směsi. Naopak nad horní křivkou se vyskytuje pouze 

plynná fáze, jedná se tedy o závislost teploty varu na složení směsi. Teploty T1 a T2 pak 

představují teploty varu čistých složek 1 a 2 při daném konstantním tlaku p. [6] 

Každá kapalina má odlišnou schopnost přecházet do plynné fáze (bod vypařování), tohoto 

efektu se využívá při oddělování směsí metodou destilace. [6] 

B. Omezeně mísitelné kapaliny 

U takovéto soustavy se při teplotě nižší, než je tzv. kritická rozpouštěcí teplota, objevují v 

kapalné fázi dvě nemísitelné fáze – roztok složky 1 ve složce 2 a naopak (viz Obrázek 3). V 

izobarickém fázovém diagramu bez uvažování plynné fáze je dobře viditelná křivka 

rozpustnosti, která má maximum právě v kritické teplotě. Tato teplota křivku dělí na dvě části. 

Vlevo je to křivka rozpustnosti složky 2 ve složce 1 – roztok l1, vpravo pak křivka rozpustnosti 

složky 1 ve složce 2 – roztok l2. Nad křivkou existuje jediná kapalná fáze, protože nad touto 

teplotou jsou obě kapaliny neomezeně mísitelné. Pod křivkou je pak oblast koexistence tzv. 

konjugovaných roztoků l1 a l2, tyto roztoky jsou nemísitelné a vytváří tak heterogenní systém. V 

malých oblastech nalevo a napravo diagramu existuje pod křivkou jediná fáze – nenasycené 

roztoky jedné složky v nadbytku druhé. [6] 

 

Obrázek 3 Fázový diagram soustavy omezeně mísitelných kapalin (překresleno) [6] 

Předešlý diagram popisuje soustavu dvou omezeně mísitelných kapalin s horní kritickou 

rozpouštěcí teplotou. Mimo tento případ lze v praxi najít i případy soustav s dolní kritickou 

rozpouštěcí teplotou nebo dokonce systémy, které vykazují omezenou rozpustnost jen v 

omezené oblasti ohraničené dolní a horní kritickou rozpouštěcí teplotou (viz Obrázek 4) [6]. 
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Obrázek 4 Fázové diagramy s a) dolní kritickou rozpouštěcí teplotou, b) dolní a horní kritickou rozpouštěcí teplotou 
(překresleno) [6] 

V případě, kdy je do úvah o fázové rovnováze přidána i plynná fáze, fázový diagram se výrazně 

změní (viz Obrázek 5). Zajímavé na této situaci je, že konjugované roztoky vřou stále při stejné 

teplotě nezávisle na zastoupení obou konjugovaných roztoků. [6] 

 

Obrázek 5 Fázový diagram dvou omezeně mísitelných kapalin s uvažováním plynné fáze (překresleno) [6] 

C. Nemísitelné kapaliny 

Díky tomu, že v této situaci vedle sebe v kapalné fázi koexistují dvě čisté kapalné složky, se 

fázový diagram výrazně zjednoduší (viz Obrázek 6). Oblast nemísitelnosti je teď rozšířena v 

celém rozsahu koncentrací. Nejdůležitější je fakt, že oblast kapalné a plynné fáze je oddělena 

pro všechny koncentrace rovnoběžkou s osou x, která odpovídá teplotě nižší, než je teplota varu 

té níževroucí složky v soustavě. Tato skutečnost je využívána v praxi například při tzv. destilaci 

s vodní parou. [6] 
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Obrázek 6 Fázový diagram dvou nemísitelných kapalin (překresleno) [6] 

Z tohoto vyplývá, že vzájemná rozpustnost může s teplotou růst i klesat (systémy s dolní, horní 

nebo oběma kritickými rozpouštěcími teplotami). Na míře rozpustnosti je závislá i hodnota 

mezifázového napětí. [3] 

Čím větší je vzájemná rozpustnost, tím menší je mezifázové napětí. Mezifázové napětí může 

tedy s teplotou klesat (pro systémy s horní Tk), i stoupat (systémy s dolní Tk), ale může i změnit 

znaménko (systémy s horní i dolní Tk). V blízkosti kritické rozpouštěcí teploty se mezifázové 

napětí blíží nule. To je velký rozdíl oproti povrchovému napětí, které s teplotou vždy klesá a při 

kritické teplotě dosahuje kritické hodnoty. [3] 

1.2 Dvoufázové proudění kapalin v potrubí 
Často řešeným problémem u dvoufázových soustav je jejich proudění v potrubí. Při něm lze 

sledovat důležité jevy způsobené vzájemným působením obou fází. Znalost hydrodynamiky 

takového toku je nezbytná pro návrh např. přepravního potrubí, potrubní sítě, oddělovače, 

emulgátoru a dalších. V analýze dvoufázového proudění je jedním z hlavních problémů 

stanovení režimu toku. [7] 

1.2.1 Režimy toku 
Dvoufázové proudění kapalin bylo rozsáhle studováno několika vědci (např. Russel a kol., 

Charles a kol.), jejichž hlavním cílem bylo charakterizovat výsledné tokové režimy, gradienty 

tlaku, objemový podíl fází a jevy na rozhraní v širokém rozsahu tokových podmínek, vlastností 

tekutin a konfigurací potrubí. Chování těchto toků však není stále dobře pochopeno kvůli 

komplexním jevům. Jako jsou mezifázové síly, zvlhčovací charakteristiky a fázové inverze. [8] 

Dosud neexistuje jednotné rozdělení režimů toků. Zde je navržena základní klasifikace založená 

na již existujících tokových mapách (viz Obrázek 7). [8] 
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1. Rozvrstvený tok: Obě fáze tečou jako oddělené vrstvy s těžší kapalinou na dně. Tento režim 

se dále může dělit na rozvrstvený s hladkým rozhraním a s vlnitým rozhraním.  

2. Rozvrstvený tok s mícháním na rozhraní: Kapičky jedné fáze se vyskytují v druhé fázi blízko 

jejich rozhraní. 

3. Dispergovaný tok: 

1) Dominance těžší fáze (např. vody) 

a) Disperze oleje ve vodě s vodní vrstvou: Jedná se o kapičky oleje ve vodě v horní části 

potrubí s čistou vodní vrstvou ve spodní části potrubí. 

b) Disperze oleje ve vodě: Kapičky oleje se dispergují ve vodní fázi. 

2) Dominance lehčí fáze (např. oleje) 

a) Disperze vody v oleji s olejovou vrstvou: Zde se vyskytují kapičky vody v oleji ve 

spodní části potrubí s čistou olejovou vrstvou v horní části potrubí. 

b) Disperze vody v oleji: Kapičky vody se dispergují v oleji. 

3) Duální kontinuální tok: Zde jsou dvě kontinuální oddělené vrstvy (na dně vrstva disperze 

oleje ve vodě a nahoře disperze vody v oleji). 

4. Přerušovaný tok: Shluky čisté fáze nebo nahromaděných kapiček. 

5. Prstencový tok: Zde vodní fáze protéká prstencem kolem obvodu potrubí a olejová fáze 

proudí v jádru potrubí. 

 

Obrázek 7 Režimy toku nemísitelných kapalin [8] 

Zjistitelné režimy toku závisí na průměru potrubí, poměru hustot a viskozit, mezifázovém 

napětí, konstrukci vstupní směšovací části, materiálu a sklonu potrubí a samozřejmě na 

rychlosti proudění. [9] 
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1.2.2 Jednotlivé parametry a jejich vliv na režim toku 

• Rychlost směsi a objemový podíl vstupující fáze 

Obecně platí, že nízké rychlosti směsi umožňují separaci toku, zatímco vyšší rychlosti tok 

dispergují. Dispergované toky se však mohou objevit i při nízkých rychlostech za předpokladu, 

že vstupní objemový podíl jedné fáze je velmi nízký nebo naopak velmi vysoký. [9] 

• Viskozita, hustota a povrchové napětí 

Poměr viskozity má velice malý vliv na pozorovatelné režimy toku. Počet režimů je stejný, ovšem 

přechody mezi jednotlivými režimy mohou nastat při odlišných rychlostech. Ve dvoufázových 

tocích s větším rozdílem hustot mezi fázemi se rozvrstvený tok objevuje pro větší rozsah 

rychlostí směsi a objemových podílů než u těch s menším rozdílem hustot. [9] 

• Geometrie 

Geometrie jako je průměr potrubí, konstrukce vstupní části nebo úhel sklonu potrubí jsou další 

parametry, které mohou ovlivňovat režim toku. Vstupní směšovací jednotka může být 

konstruovaná tak, že má tendenci udržet stratifikovaný nebo naopak dispergovaný tok. [9] 

• Teplota a tlak 

Teplota a tlak mají vliv na režim toku v tom smyslu, že ovlivňují fyzikální vlastnosti kapalin (např. 

viskozitu, hustotu atd). [9] 

1.2.3 Přechody mezi jednotlivými režimy 
Pokud jsou rychlosti obou fází nízké, dominuje zde gravitační síla a kapaliny proudí 

v rozvrstveném režimu. Rozhraní mezi fázemi je hladké a bez vln. Při zvyšování rychlosti směsi 

se rozhraní začne vlnit. Vlnová délka je přibližně dvojnásobkem průměru potrubí. Amplituda 

vlny se s rychlostí zvyšuje. [9] 

Při dalším navyšování rychlosti směsi se u zvlněného rozhraní začnou objevovat v jedné fázi 

kapičky druhé fáze. Zde dynamické síly překonávají ty gravitační, proto se kapičky drží blízko 

rozhraní. [9] 

Přechod z rozvrstveného na dispergovaný tok může být vysvětlen pomocí analýzy stability toku. 

K nestabilitě dochází díky velkému rozdílu v tangenciálních rychlostech fází nebo při nízkém 

objemovém podílu jedné z fází. V obou případech fáze s menším objemovým podílem ztrácí 

svou kontinuitu a rozptýlí se do druhé. [9] 
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1.2.4 Identifikace režimu toku 
Pro zjištění režimu toku dvoufázového proudění se využívá několik způsobů. Některé jsou 

popsány v následujících odstavcích. 

1) Snímání vysokorychlostní kamerou 

Nejběžnějším způsobem identifikace různých režimů, je pozorovat tok v průhledném potrubí 

nebo průhledným oknem na potrubí. K vizuálnímu pozorování jsou využívány vysokorychlostní 

videokamery. [10] 

2) Impedanční metoda 

Často ani vysokorychlostní snímání nestačí k jasnému popisu režimu toku, protože výsledkem 

jsou často složité struktury rozhraní ve více lomech, které zakrývají pohled. To zejména ve 

středu potrubí při vysokých rychlostech proudění. [10] 

Kromě vizuálního snímání se využívá i vysokofrekvenční impedanční sonda. Impedanční sonda 

je bodový senzor, jehož tvar je podobný jehle. Sonda vysílá signál označující, která fáze jí právě 

obklopuje. Sondy mohou rozlišovat mezi jednotlivými fázemi na základě různých vlastností 

(tepelná vodivost, index lomu, elektrický odpor a další). Impedanční sonda může mít také dva 

senzory pro větší sběr dat. [10] 

3) Laserová anemometrie (PIV) 

Laserová anemometrie (anglicky Particle Image Velocimetry) může být užitečným nástrojem 

pro zjišťování různých režimů toku vícefázového proudění. Typická PIV soustava obsahuje 

laserový zdroj, který zábleskem nasvítí zkoumanou rovinu vytvořenou optikou a 

vysokorychlostní kameru, která detekuje rozmístění částic ve dvou po sobě jdoucích 

okamžicích. Díky tomu můžeme zjistit aktuální objemové rozložení fází v rovině a také rychlost 

proudění. Tu získáme z rozdílu polohy částice na prvním a druhém snímku v čase. [11] 

4) Termická anemometrie  

Termická anemometrie spočívá ve žhavení plošky, která je chlazená obtékáním tekutin. Tato 

technika umožňuje odlišení mezi kontinuální fází a kapkami fáze. To usnadňuje určení lokálního 

objemového zlomku. [10] 

1.3 Numerický výpočet dvoufázového proudění  
V současné době existují dva přístupy pro numerický výpočet vícefázových toků: přístup Eulerův 

a Euler-Lagrangeův. 

Euler-Lagrangeův přístup 

K jedné fázi se zde přistupuje jako ke kontinuu (řešení Navier-Stokesových rovnic). Zatímco 

rozptýlená fáze se řeší sledováním velkého počtu částic, bublin nebo kapiček skrz tokové pole. 

Dispergovaná fáze může s kontinuální fází vyměňovat hybnost, hmotnost a energii. [12] 

Základním předpokladem tohoto přístupu je, že rozptýlená fáze zaujímá frakci s mnohem 

menším objemem. Díky tomu je tento přístup nevhodný pro modelování směsí dvou kapalin 

nebo jakékoliv aplikace, kde objemový podíl druhé fáze nelze zanedbat. [12]  
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Eulerův přístup 

V Eulerově přístupu jsou různé fáze považovány za interpenetrační kontinua. Tzn., že objem 

jedné fáze nemůže být obsazen jinými fázemi. Zavádí se tedy pojem objemový podíl. Tyto 

objemové podíly se považují za spojité funkce v prostoru a času a jejich součet se rovná jedné. 

[12] 

Pro tento přístup existují různé matematické modely. Model objemu tekutiny (VOF), model 

směsi a eulerovský model. [12] 

• Model objemu tekutiny (VOF) 

Tento model je určen pro dvě nebo více nemísitelných tekutin. Pomocí VOF můžeme modelovat 

dvě nebo více nemísitelných tekutin vyřešením jediné sady rovnic hybnosti a sledováním 

objemového podílu každé z tekutin v celé doméně. Aplikace tohoto modelu zahrnuje například 

rozvrstvené nebo přerušované toky dvou tekutin. [12] 

• Model směsi 

Model směsi je určen pro více fází tekutin nebo částic. Stejně jako v předchozím případě jsou 

fáze považovány za interpenetrační kontinua. Aplikace modelu směsi zahrnují toky s volnými 

částicemi nebo např. sedimentaci. [12] 

• Eulerovský model 

Je nejsložitějším z vícefázových modelů. Řeší sadu hybnostních rovnic a rovnic kontinuity pro 

každou fázi zvlášť. Propojení je dosaženo pomocí koeficientů výměny tlaku a mezifáze. Aplikace 

eulerovského vícefázového modelu zahrnuje suspenzi částic nebo například fluidní lože. [12] 

Obecně platí, že pokud určitý zkoumaný problém předpokládá více než jeden režim toku, 

vybereme ten, který je pro nás nejzajímavější a dle tohoto režimu volíme nejvhodnější model. 

[12] 
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Řídící rovnice modelu VOF [7] 

U přístupu VOF je rovnice kontinuity popsána takto: 

 𝜕(𝜌)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑈) =∑𝑆𝑞

𝑞

= 0 (1.3) 

Kde ρ, U, t, S jsou hustota, rychlost, čas a zdroj. 

Rovnici zachování hybnosti lze vyjádřit následovně: 

 𝜕(𝜌𝑈)

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝜌𝑈 ∙ 𝑈) = −∇P + ∇ ∙ [𝜇(∇𝑈 + ∇𝑈𝑇)] + (𝜌𝑔) + 𝐹 (1.4) 

Zde levá strana odpovídá konvekci a první člen na pravé straně tlaku. Další členy rovnice poté 

představují difúzi, gravitační sílu a vnější sílu. 

Obecně platí, že model VOF řeší aktuální objemový podíl obou fází pro daný časový krok. Pokud 

je objemový podíl q-tého kontrolního objemu označen jako „αq“, poté mohou nastat následující 

tři případy. 

• αq=0; to znamená, že kontrolní objem neobsahuje danou kapalinu q 

• αq=1; to znamená, že kontrolní objem je zela vyplněn kapalinou q 

• 0 <αq <1; to znamená, že kontrolní objem obsahuje rozhraní kapalin 

V závislosti na lokální hodnotě αq, je hustota a viskozita pro daný kontrolní objem dána: 

 
𝜌 =∑𝜌𝑞𝛼𝑞

𝑝

1

 (1.5) 

 
𝜇 =∑𝛼𝑞𝜇𝑞

𝑝

1

 (1.6) 

Rovnice kontinuity pro αq: 

 𝜕𝛼𝑞

𝜕𝑡
+ (𝑈𝑞 ∙ ∆) = 𝑆𝛼𝑞  

 
(1.7) 

Pro každý kontrolní objem také platí, 

 
∑𝛼𝑞 = 1

𝑝

1

 

 

(1.8) 

kde „p“ je počet fází. 
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2. Experiment 
Jedním z cílů této diplomové práce je sestavení experimentu pro sledování jevů vznikajících při 

proudění nemísitelných kapalin. Chování rozhraní mezi oběma fázemi bylo v této diplomové 

práci pozorováno při proudění v horizontálním potrubí. Návrh experimentu zahrnuje nejen 

navržení samotné tratě, ale i volbu vhodných kapalin a správné nastavení podmínek. Všechny 

tyto zmíněné problematiky jsou podrobněji popsány v následujících kapitolách. 

2.1 Experimentální stanovení fyzikálních vlastností kapalin 
Podstatnou částí návrhu experimentu byl výběr vhodných kapalin. Ty mají být spolu 

nemísitelné, cenově dostupné, šetrné k životnímu prostředí a jednoduše dostupné na našem 

trhu. Všechny tyto podmínky samozřejmě splňuje voda, proto byla zvolena jako základní nosná 

kapalina. 

Z rešerše nemísitelných kapalin vyplynulo, že nejčastěji zmiňované kapaliny nemísitelné 

s vodou jsou oleje. Těch existuje na trhu nepřeberné množství. Ať už olejů technických nebo 

potravinářských. Kvůli šetrnosti k životnímu prostředí i snadnější likvidaci byly uvažovány spíše 

jedlé oleje. U těchto olejů nejsou často dostupné informace o jejich vlastnostech. Z toho 

důvodu byly zakoupeny čtyři různé jedlé oleje (olej z kukuřičných klíčků, konopný olej, lněný 

olej, lososový olej), pro které byla naměřena viskozita a hustota (viz kapitola 2.1.1 a 2.1.2). 

2.1.1 Měření viskozity olejů 
První měřenou vlastností olejů byla viskozita. Ta byla měřena pomocí viskozimetru značky 

Brookfield model DV2T (viz Obrázek 8). Princip fungování tohoto viskozimetru je měření stupně 

deflexe kalibrované pružiny vřetene, které rotuje ponořené v kapalině. 

 

Obrázek 8 Viskozimetr DV2T 
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Měřící rozsah viskozimetru DV2T je určován z rychlosti rotace vřetene, velikosti vřetene a 

rozsahu kroutícího momentu kalibrované pružiny. Čím vyšší je kroutící moment pružiny, tím 

větší je rozsah měření. Pokud je měření mimo měřící rozsah, tak se na displej objeví hláška. 

Pokud hodnota kroutícího momentu přesáhne 100 %, pak se na displeji zobrazí „EEE“. Výrobce 

doporučuje načítat data pouze, pokud je hodnota kroutícího momentu v rozmezí 10-100 %. 

[13] 

Viskozimetr DV2T nabízí několik možností sběru dat: [13] 

• Jeden bod: Uloží se pouze jeden datový bod, jakmile je splněna podmínka pro ukončení 

testu. 

• Průměrování pro jeden datový bod: Uloží se jeden datový bod, jakmile je splněna 

podmínka pro ukončení testu. Tento bod je zprůměrovaná hodnota pro specifikovanou 

dobu před ukončením testu. 

• Násobné body: Ukládá se více datových bodů po určitý čas při daném časovém intervalu. 

Podmínka ukončení zde může být dána časem, teplotou nebo hodnotou viskozity. 

Tento viskozimetr je navíc vybaven teplotní sondou, takže bylo možné souběžně měřit i teplotu 

kapaliny.  

Pro všechna měření viskozity bylo použito průměrování pro jeden datový bod spolu 

s podmínkou ukončení testu po 2 minutách. Doba průměrování byla nastavena na 30 sekund. 

Také bylo pro všechna měření použito vřeteno LV1, které bylo vybráno dle doporučující tabulky 

od výrobce viskozimetru dle předpokládané viskozity měřené kapaliny.  

Pro kontrolu správnosti měření bylo zpočátku provedeno ověřující měření. To mělo potvrdit 

správnost kombinace vřetene a rychlosti rotace. 

Po správném nastavení viskozimetru byla pro všechny oleje naměřena a vykreslena závislost 

viskozity na teplotě. 

Závislost přesnosti měření na zvolené rychlosti rotace vřetene 

Pro zjištění vlivu rychlosti rotace vřetene na naměřenou viskozitu bylo provedeno několik 

měření při rozdílných rychlostech (viz Tabulka 1). Pro všechny testované oleje vyšla stejná 

závislost. A to, že při zvyšující se rychlosti vřetene roste i hodnota kroutícího momentu a tím i 

přesnost měření. Výrobce doporučuje zapisovat hodnoty viskozity pouze, pokud je hodnota 

kroutícího momentu v rozmezí 10-100 %. Proto byly hodnoty spadající mimo toto rozmezí 

z měření vyřazeny (v tabulce jsou označeny červeně).  

Z tohoto ověřujícího měření vyplývá, že při použití vřetene LV1 je pro všechny oleje nutné 

použít rychlosti vyšší jak 20 otáček za minutu. Přesto je třeba pro každé měření provést 

kontrolu, zda je hodnota kroutícího momentu v požadovaném rozmezí, aby nedocházelo 

k ukládání nerelevantních hodnot. 
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Tabulka 1 Závislost přesnosti měření na rychlosti rotace vřetene (červeně označené hodnoty spadající mimo výrobcem 
doporučené rozmezí kroutícího momentu (10-100 %)) 

 

Rychlost 
vřetene 

Viskozita Přesnost 
Kroutící 
moment 

Teplota 

 [n/min] [mPaꞏs] [mPaꞏs] [%] [°C] 

ln
ěn

ý 
o

le
j 

3 40,00 20,00 2,00 22,20 
5 38,40 12,00 3,20 22,20 

10 37,80 6,00 6,30 22,30 
20 38,10 3,00 12,70 22,30 
50 38,04 1,20 31,70 22,30 

60 38,20 1,00 38,20 22,30 
100 39,30 0,60 65,50 22,30 

o
le

j z
 k

u
ku

ři
čn

ýc
h

 
kl

íč
ků

 

3 50,00 20,00 2,50 21,70 
5 50,40 12,00 4,20 21,70 

10 51,00 6,00 8,50 21,70 
20 50,70 3,00 16,90 21,70 
50 51,60 1,20 43,00 21,80 
60 51,70 1,00 51,70 21,80 

100 52,92 0,60 88,20 21,80 

lo
so

so
vý

 o
le

j 

3 68,00 20,00 3,40 22,50 
5 68,40 12,00 5,70 22,50 

10 67,20 6,00 11,20 22,60 
20 66,60 3,00 22,20 22,60 
50 66,36 1,20 55,30 22,60 
60 66,40 1,00 66,40 22,60 

100 EEE 0,60 EEE 22,70 

ko
n

o
p

n
ý 

o
le

j 

3 46,00 20,00 2,30 22,20 
5 48,00 12,00 4,00 22,30 

10 48,00 6,00 8,00 22,40 
20 47,40 3,00 15,80 22,40 
50 47,88 1,20 39,90 22,40 
60 47,90 1,00 47,90 22,40 

100 48,42 0,60 80,70 22,50 

 

Závislost viskozity na teplotě 

Pro zjištění závislosti viskozity na teplotě byla nejprve změřena viskozita oleje při pokojové 

teplotě, poté byl olej ohříván na teplotu přibližně 40 °C a 60 °C. Ve všech případech viskozita 

s rostoucí teplotou klesá (viz Obrázek 9). Naměřené body byly proloženy polynomem druhého 

stupně. Toto měření potvrdilo předpokládaný průběh závislosti viskozity na teplotě. 
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Obrázek 9 Závislost viskozity na teplotě 

2.1.2 Měření hustoty olejů 
Druhou určovanou vlastností olejů byla hustota. Ta byla určena výpočtem z hmotnosti a 

objemu. Hmotnost oleje při dané teplotě byla zjištěna na laboratorních vahách. Objem oleje byl 

odměřen odměrným válcem. Z vypočtených hodnot byla poté vykreslena závislost hustoty na 

teplotě pro všechny oleje. Ve všech případech hustota oleje s rostoucí teplotou klesá (viz 

Obrázek 10). Naměřené body byly opět proloženy polynomem druhého stupně. Toto měření 

také potvrdilo předpokládané chování závislosti hustoty na teplotě. 

 

  

Obrázek 10 Závislost hustoty oleje na teplotě 
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2.1.3 Optické vlastnosti 
Dalším důležitým sledovaným parametrem pro výběr oleje byla viditelnost fázového rozhraní 

mezi vodou a olejem. Dost podstatným faktorem byla sama barva oleje. Pro srovnání odstínu 

byly oleje odměřeny do zkumavky a nafoceny (viz obr. Obrázek 11). Z obrázku je patrné, že 

nejtmavší barvu má konopný olej a nejsvětlejší lněný olej.  

 

Obrázek 11 Barva olejů 

Při proudění v potrubí vznikají i menší útvary. Jako jsou kapičky nebo shluky oleje ve vodě. Proto 

byla ve zkumavce k oleji přilita voda a celý objem byl promíchán. Tím došlo k narušení souvislé 

vrstvy oleje a vzniku kapiček. 

 

Obrázek 12 Kontrast fázového rozhraní 
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Pro zhodnocení kontrastu fázového rozhraní byl porovnán nejtmavší (konopný) a nejsvětlejší 

(lněný) olej (viz Obrázek 12). Tento obrázek potvrzuje lepší viditelnost fázového rozhraní u 

konopného oleje, ovšem viditelnost rozhraní vody a lněného oleje také není špatná. Proto 

v následujících experimentech nebude muset být žádný z olejů dodatečně barven například 

potravinářskými barvami. 

Zhodnocení výběru kapalin 

V této kapitole jsou zhodnoceny výhody a nevýhody jednotlivých kapalin a tím i zdůvodněn 

výběr kombinace nemísitelných kapalin pro experiment. 

• Voda: Jak už bylo zmiňováno, jako základní nosná kapalina byla zvolena voda z důvodu 

snadné dostupnosti a šetrnosti k životnímu prostředí.  

• Lněný olej: Tento olej má nejnižší viskozitu a nejvyšší hustotu (viz Tabulka 2). Ze všech 

zakoupených olejů byl tento cenově nejdostupnější. Jeho nevýhodou je menší kontrast 

fázového rozhraní. 

• Olej z kukuřičných klíčků: Olej z kukuřičných klíčků vykazuje druhou nejvyšší viskozitu, 

ovšem stejně jako lněný olej má méně sytou barvu. 

• Lososový olej: Tento olej vykazuje nejvyšší viskozitu a nejnižší hustotu. Jeho výhodou je 

sytá lososová barva. Problém je ovšem s proměnlivostí vlastností tohoto oleje. Jedná se 

totiž o živočišný tuk a jeho parametry se mohou lišit v každém dodaném množství. 

• Konopný olej: Jeho hlavní výhodou je sytá tmavě zelená barva. Tento olej je ale ze všech 

nejdražší. 

Tabulka 2 Výsledné hodnoty viskozity a hustoty (všechny hodnoty platí pro pokojovou teplotu) 

 

Kvůli velkému kontrastu fázového rozhraní byl uvažován konopný olej. Ten je ovšem finančně 

nákladný. Pro prvotní nastavení a ověření experimentu by byl vhodný spíše cenově dostupnější 

olej z důvodu předpokládané větší spotřeby. Lososový olej byl z výběru vyřazen díky možné 

proměnlivosti svých vlastností.  

Z tohoto zhodnocení tedy vyplynulo možné použití dvou olejů. Finančně dostupného oleje 

z kukuřičných klíčků pro odzkoušení experimentu a konopného oleje, jehož hlavní výhodou je 

dobrá viditelnost fázového rozhraní. Výhodou vybraných olejů je, že se příliš neliší svými 

vlastnostmi, které by poté mohli ovlivnit režim proudění. Bude tedy možné využít oba 

zmiňované oleje.  

 
viskozita hustota 

 
[mPaꞏs] [kg/m3] 

lněný olej 39,30 867,8 

olej z kukuřičných klíčků 52,92 861,0 

lososový olej 66,40 859,4 

konopný olej 48,42 865,8 
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2.1.4 Měření povrchového napětí olejů 
Pro simulaci proudění nemísitelných kapalin potrubím bylo třeba znát hodnotu mezifázového 

napětí oleje a vody. Tuto hodnotu je možno odhadnout ze známých hodnot povrchových napětí 

jednotlivých kapalin dle rovnice (1.2)). 

Pro měření povrchového napětí byla použita metoda visící kapky, kdy byla na konci jehly 

vytvořena kapka kapaliny, která byla nasnímána vysokorychlostní kamerou. Pomocí volně 

dostupného programu Opendrop byla z tvaru kapky vyhodnocena hodnota povrchového 

napětí. 

Pro měření byly vybrány nerezové jehly o vnějším průměru 1,27 mm, které jsou vybaveny 

plastovým nábojem a závitem typu Luer Lock, který umožňuje pevné a přesné uchycení ke 

kartuši. Tyto jehly jsou určené pro průmyslové využití, například pro dávkování lepidel. Píst 

kartuše byl stlačován pomocí mikroposuvu, díky kterému byla kapka snadněji vytvářena. 

Celková aparatura se tedy skládala z nerezové jehly, kartuše, zdroje světla a kamery (viz 

Obrázek 13). 

 

Obrázek 13 Aparatura pro měření povrchového napětí 

Hodnota povrchového napětí byla měřena pro oleje vybrané v předešlé kapitole (pro olej 

z kukuřičných klíčků a konopný olej). 
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Pro každý olej bylo provedeno 6 měření. Kromě vyhodnocení povrchového napětí program 

Opendrop vyhodnocuje i velikost kapky. Velikost kapky musí být dostatečně velká, protože 

gravitační účinky poté nejsou zanedbatelné. Pro zohlednění a kontrolu tohoto objemového 

efektu bylo zavedeno Worthingtonovo číslo. Je to bezrozměrné číslo, které je podílem 

změřeného objemu kapky a teoretického maximálního objemu kapky. Pokud je tedy toto číslo 

rovno 1, je objem vytvořené kapky teoreticky maximální. Worthingtnovo číslo by se tedy 

nemělo výrazně blížit nule. Další kontrolní číslo je Bondovo. Toto číslo určuje míru deformace 

kapky. Při malém Bondově čísle (blížící se nule) je profil kapky pouze mírně deformován od 

sférického tvaru a měření je tak nepřesné. Obě tato kontrolní čísla jsou uvedena ve výstupu 

programu Opendrop. [14] 

Ze všech šesti měření byla určena maximální i minimální hodnota, jejich odchylka a průměr 

povrchového napětí (viz Tabulka 3 a Tabulka 4). Tento průměr je poté používán jako referenční 

hodnota pro simulaci proudění. 

Worthingtonovo číslo je u všech měření větší jak 0,7. To znamená, že ve všech případech byla 

vytvořena dostatečně velké kapka. Bondovo číslo se v žádném z měření limitně neblíží nule, 

proto lze považovat měření za dostatečně přesné. Rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou 

povrchového napětí je u klíčkového oleje 1,23 mN/m a u konopného 0,8 mN/m. 

Výsledná průměrná hodnota povrchových napětí je pro klíčkový olej 31,1 mN/m a pro konopný 

olej 29,8 mN/m. 

Tabulka 3 Povrchové napětí oleje z kukuřičných klíčků 

Olej z kukuřičných 
klíčků 

Povrchové 
napětí 

Objem kapky Worthingtonovo 
číslo 

Bondovo číslo 

[mN/m] [ul] [-] [-] 

měření 1 31,03 11,30 0,77 0,37 
měření 2 30,35 11,13 0,77 0,37 
měření 3 31,28 11,46 0,77 0,37 
měření 4 31,12 11,04 0,75 0,36 
měření 5 31,58 11,33 0,76 0,37 

měření 6 31,29 11,29 0,76 0,37 

MAX 31,58 11,46   

MIN 30,35 11,04   

DELTA 1,23 0,42   

PRŮMĚR 31,11    
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Tabulka 4 Povrchové napětí konopného oleje 

Konopný olej Povrchové 
napětí 

Objem kapky Worthingtonovo 
číslo 

Bondovo číslo 

 [mN/m]  [ul] [-] [-] 

měření 1 29,75 10,81 0,77 0,37 
měření 2 29,49 10,59 0,76 0,37 
měření 3 30,13 11,03 0,78 0,37 
měření 4 30,29 11,28 0,79 0,37 
měření 5 29,57 10,48 0,75 0,37 
měření 6 29,57 10,48 0,75 0,37 

MAX 30,29 11,28   

MIN 29,49 10,48   

DELTA 0,80 0,80   

PRŮMĚR 29,80    

 

2.2 Návrh experimentální tratě 
Cílem této kapitoly je poskytnout krátký přehled o dosavadním výzkumu nemísitelných kapalin 

proudících v horizontálním potrubí. Následně výběr vhodných parametrů pro návrh 

experimentální tratě. 

Souhrn vybraného výzkumu publikovaného pro průtok nemísitelných kapalin v horizontálních 

potrubí je uveden v tabulce (viz Tabulka 5). V těchto studiích se průměr potrubí pohyboval od 

2 do 8 cm. Poměr hustot byl nejčastěji mezi 0,7 a 1. Poměr viskozit od 1 do 310.  

V současné době je k dispozici docela velké množství studií o toku nemísitelných kapalin 

v horizontálním potrubí. Na základě těchto dat lze však obtížně sestavit obecnou mapu toku, 

protože jednotliví vědci používali kapaliny s odlišnými fyzikálními vlastnostmi, v různých 

konfiguracích potrubí a za odlišných provozních podmínek. Výstupem těchto studií jsou mapy 

režimů toku, které jsou funkcí rozměrových proměnných (vstupní rychlosti fází, rychlosti směsi). 

To omezuje jejich použitelnost a přenositelnost, protože získané mapy jsou jedinečnou 

reprezentací konkrétního vyšetřovaného případu. [15] 

Pro vytvoření tzv. „univerzální mapy“ lze využít rozměrovou analýzu, která využívá 

podobnostních čísel. Na základě těchto bezrozměrných proměnných lze sestavit mapu, která 

sloučí data napříč měřítky, tekutinami a podmínkami. To lze provést pouze za předpokladu, že 

existují tři hlavní aspekty podobnosti: geometrická podobnost, kinematická podobnost a 

dynamická podobnost. [15] 
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Tabulka 5 Přehled dosavadních studií na téma proudění nemísitelných kapalin v potrubí (upraveno) [10] [16] 

Autor Průměr 
potrubí 

[cm] 

Materiál 
potrubí 

Poměr 
viskozit 

[-] 

Poměr 
hustot  

[-] 

Zjištěné režimy toku 

Russell a kol. 2,03 CAB 20,13 0,84 RM, Do/v, Bo 

Charles a kol. 

2,64 CAB 

6,29 1 Do/v, PR, Po, Bo 

16,8 1 

65 1 

Fujji a kol. 2,5 akrylát 61,5 0,98 Bo, Bv, Po, Pv, PR 

Trallero a kol. 5,08 akrylát 29,70 0,852 RV, RM, Do/v&v, Dv/o, Do/v 

Nadler a Mewes 
5,9 plexisklo 20 0,841 

RH, RM, Do/v&v, Dv/o&v, Do/v, 
Dv/o 

Raj a kol. 2,54 akrylát 1,2 0,787 Po, RH, RV, Do/v, Dv/o, Do/v&v 

Rodriguez a 
Oliemans 

8,28 ocel 9,434 0,776 
RV, RM, Dv/o, Do/v, Do/v&v 

Guzhov a kol. 
3,94 ocel 21,8 0,898 

RM, Do/v, Dv/o, Do/v&v, 
Dv/o&Do/v 

Oglesby  

4,1 ocel 

32 0,895 Do/v, Dv/o, Dv/o&Do/v 

61 0,863 

167 0,87 

Kurban a Angeli 2,4 sklo 
1,6 0,803 

Po, RM, Dv/o 

2,43 akrylát 

Angeli a Hewitt 2,43 akrylát 
1,6 0,803 

Po, Dv/o&o, Do/v, Dv/o, Do/v& v, 
Dv/o&Do/v 2,4 ocel 

Mu 2,54 ocel 310 0,93 RV, RM, PR, Pv, Do/v, Dv/o 
 

Tabulka 6 Vysvětlivky zkratek z tabulky č.5 

Zkratka Význam 

RH Rozvrstvený tok s hladkým rozhraním 

RV Rozvrstvený tok s vlnitým rozhraním 

RM Rozvrstvený tok s mícháním na rozhraní 

Po Přerušovaný tok: shluky oleje ve vodě 

Pv Přerušovaný tok: shluky vody v oleji 

PR Prstencový tok 

Bo Bublinky oleje ve vodě 

Bv Bublinky vody v oleji 

Do/v Disperze oleje ve vodě 

Dv/o Disperze vody v oleji 

Do/v&v Disperze oleje ve vodě a vodní vrstva 

Dv/o& v Disperze vody v oleji a vodní vrstva 

Dv/o&o Disperze vody v oleji a olejová vrstva 

Dv/o&Do/v Vrstva disperze vody v oleji nad vrstvou disperze oleje ve vodě 
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Rozměrová analýza je založena na stanovení bezrozměrných skupin, které popisují tokový 

systém. Bezrozměrné skupiny lze získat z implementace Buckinghamova teorému P založeného 

na znalosti nezávislých proměnných systému a základních rozměrů. V systémech proudění dvou 

nemísitelných kapalin se setkáváme s velkým množstvím nezávislých proměnných. Konkrétně 

pro plně vyvinutý a ustálený stav a izotermický tok v horizontálních potrubích je jich jedenáct 

(vstupní rychlost oleje a vody, hustota oleje a vody, viskozita oleje a vody, mezifázové napětí, 

vnitřní průměr potrubí, drsnost potrubí, smáčivost a gravitační zrychlení). Za předpokladu 

izotermického toku jsou brány v úvahu tři základní rozměry: hmotnost, délka a čas. [15] 

Na základě Buckinghamova teorému P se počet bezrozměrných skupin rovná počtu 

proměnných v systému mínus základní rozměry. Výsledkem je osm bezrozměrných skupin, 

kterými lze popsat tok nemísitelných kapalin v horizontálním potrubí (viz Tabulka 7). [15] 

Tabulka 7 Bezrozměrné skupiny při toku nemísitelných kapalin v horizontálním potrubí (upraveno) [15] 

1 Smáčivost α 
2 Relativní drsnost ε/D 
3 Poměr hustot 𝜌 = 𝜌𝑜/𝜌𝑣 
4 Poměr viskozit 𝜇 = 𝜇𝑜/𝜇𝑣 
5 Objemový podíl vody 

𝐶𝑣 =
𝑈𝑣

𝑈𝑜 + 𝑈𝑣
 

6 Reynoldsovo číslo směsi 
𝑅𝑒𝑠 =

𝜌𝑠𝑈𝑠𝐷

𝜇𝑠
 

7 Eotvösovo číslo 
𝐸𝑜 =

(𝜌𝑣−𝜌𝑜)𝑔𝐷
2

𝛾
 

8 Froudeho číslo směsi 
𝐹𝑟𝑠 =

𝑈𝑠

√𝑔𝐷
 

 

V předešlé tabulce je rychlost směsi, hustota a viskozita směsi vypočtena dle následujících 

vzorců. [15] 

 𝑈𝑠 = 𝑈𝑜 + 𝑈𝑣 (2.1) 
 

 𝜌𝑠 = 𝜌𝑣𝐶𝑣 + 𝜌0(1 − 𝐶𝑣) (2.2) 
 

 𝜇𝑠 = 𝜇𝑣𝐶𝑣 + 𝜇0(1 − 𝐶𝑣) (2.3) 
 

Tato bezrozměrná čísla jsou využita pro sestavení bezrozměrné mapy režimů toku. Reynoldsovo 

a Eotvösovo číslo zahrnují působení inerciální, viskózní, gravitační a kapilární síly. Součástí 

těchto bezrozměrných čísel je také účinek vlastností kapalin (tj. hustota, viskozita a mezifázové 

napětí). Dále zahrnují rychlost proudění a průměr potrubí. [15] 
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Reynoldsovo číslo, které je definováno jako poměr setrvačných sil k viskózním silám, nabízí 

určitý pohled na očekávané rychlostní pole. Při laminárních tocích jsou viskózní síly dominantní, 

to může souviset s výskytem rozvrstvených toků. Pokud se dominantní stanou setrvačné síly, 

tok se stává turbulentní. V tomto okamžiku dojde k přechodu na dispergovaný tok. Eotvösovo 

číslo představuje poměr mezi gravitační silou a silami mezifázového napětí. [15] 

Zkonstruovaná bezrozměrná mapa (viz Obrázek 14) založená na dřívějších experimentálních 

datech umožňuje predikci režimu toku v horizontálním potrubí pro různé rychlosti proudění, 

vlastnosti tekutin a průměry potrubí. Tato mapa slouží hlavně pro predikci přechodu mezi 

rozvrstveným a dispergovaným tokem. [15] 

 

Obrázek 14 Bezrozměrná mapa režimů toku (upraveno) [15] 

V tabulce souhrnu dosavadního výzkumu (viz Tabulka 5) se průměr potrubí pohyboval nejčastěji 

okolo 2 cm. Kvůli pozorování toku kamerou autoři využívali transparentní potrubí (ze skla, 

plexiskla, akrylátu) nebo ocelové potrubí, na kterém bylo vloženo okénko z průhledného 

materiálu. Pro návrh experimentální tratě bylo tedy uvažováno potrubí o vnitřním průměru 2 

cm. Pro plně rozvinutý tok je třeba splnit podmínku minimální vzdálenosti (desetinásobku 

průměru potrubí) za směšovací částí. Stejná podmínka platí i pro část konce potrubí, kde směs 

vytéká do odpadní nádrže. To znamená, že spolu se snímanou částí by potrubí mělo být 

minimálně 60 cm dlouhé.  
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Protože nebylo předem jasné, jak se tok bude chovat, byla zvolena raději větší délka potrubí a 

to 2 metry. Dále bylo uvažováno potrubí z průhledného materiálu. Pro takto malý průměr 

potrubí je to jednoduší varianta než vytváření průhledného okna na ocelovém potrubí.  

Kvůli snadné dostupnosti na trhu bylo v této práci pro experimentální trať použito 

standardizované potrubí z plexiskla o vnitřním průměru 19 mm a délce 2 metry. Tento rozměr 

byl společně se známými vlastnostmi zkušebních kapalin použit pro predikci režimu toku.  

Nejdříve byly stanoveny body, pro které bude provedena predikce. Ty byly zadány pomocí 

zvolené vstupní rychlosti oleje a vody (viz Obrázek 15). Vstupní rychlost oleje byla vybrána 

konstantní o hodnotě 0,01 m/s. Vstupní rychlost vody se postupně navyšovala. To proto, aby 

bylo možné pozorovat přechod z rozvrstveného na dispergovaný tok. 

 

Obrázek 15 Vybrané body pro predikci režimu toku 

Pro všechny čtyři vybrané body byla dopočítána rychlost směsi, objemový podíl v průřezu, 

hustota směsi, viskozita směsi, Reynoldsovo číslo směsi a Eotvösovo číslo (viz Tabulka 8). 

Vypočtené hodnoty byly vyneseny do bezrozměrné mapy režimu toku (viz Obrázek 16). 

Predikce ukazuje, že první tři body leží v oblasti rozvrstvených toků. Může se jednat o 

rozvrstvené toky s hladkým i vlnitým rozhraním. Bod č.4 vykazuje vyšší hodnotu Reynoldsova 

čísla směsi, než je udávaná kritická hodnota 2320. Zde by tedy mělo docházet k přechodu na 

dispergovaný tok. To potvrzuje i bezrozměrná mapa, která pro tento bod predikuje disperzi 

oleje ve vodě s vodní vrstvou. 

Cílem této práce je pozorování co největšího počtu režimů toku. Z predikce vyplývá, že bude 

potřeba provést měření v široké škále vstupních rychlostí vody (0,03 až 1 m/s). Pro tento rozsah 

je třeba zvolit vhodný snímač průtoku.  
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Tabulka 8 Výpočet Reynoldsova a Eotvösova čísla pro predikci toku 

 
Uv Uo Us Cv ρs µs Res Eo Res/Eo 

 [m/s] [m/s] [m/s] [-] [kg/m3] [Paꞏs] [-] [-] [-] 

1 0,03 0,01 0,04 0,75 964 0,014 52 11,65 4 

2 0,1 0,01 0,11 0,91 986 0,006 360  31 

3 0,3 0,01 0,31 0,97 994 0,003 2186  188 

4 0,7 0,01 0,71 0,99 996 0,002 7753  665 

 

 

 

Obrázek 16 Predikce režimu toku pro vybrané body 
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2.3 Sestavení experimentální tratě 
Experimentální trať byla navržena a sestavena tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů této 

práce. A to pozorování rozhraní dvou nemísitelných kapalin při proudění v horizontálním 

potrubí pro různé kombinace vstupních rychlostí. Následující obrázek (viz Obrázek 17) ukazuje 

schéma experimentálního uspořádání použitého v této práci. 

 

Obrázek 17 Schéma měřící tratě 

Experimentální trať se skládala z nádrže na olej a regulačního ventilu pro řízení průtoku oleje. 

Dále z přívodního potrubí oleje, které ústilo v jednom z konců směšovacího kusu. Přívodní 

potrubí pro olej i vodu tvořila pružná trubice. Trať neobsahovala nádrž na vodu, protože voda 

byla do sestavy vpouštěna přímo napojením na vodovodní řád. Na přívodním potrubí vodní 

větve byl opět regulační ventil, který sloužil k nastavení požadovaného průtoku vody. Za ním 

byl umístěn průtokoměr pro zaznamenávání hodnot průtoku. Přívodní potrubí pro vodu ústilo 

v druhém z konců směšovacího kusu. Pro směšování obou kapalin byl využit t-kus.  

Průtok oleje byl určován ze změny výšky hladiny v olejové nádrži. Změna hladiny byla 

dopočítána ze změny tlaku v nádrži. Pro měření změny tlaku byl použit diferenční tlakoměr. Na 

směšovací kus poté navazovalo zkušební potrubí o délce 2 metry a vnitřním průměru 19 mm.  

To bylo z průhledného materiálu plexiskla, aby bylo možno sledovat proudění uvnitř potrubí 

kamerou. Ta byla umístěna rovnoběžně s průhledným potrubím, které bylo připevněno k desce 

stolu pomocí objímek. Na konci zkušební sekce bylo vytvořeno koleno, aby celé potrubí 

zůstávalo zaplněné směsí kapalin. Nakonec byla směs kapalin svedena do separační nádrže, kde 

byla ponechána po potřebnou dobu, než se díky rozdílu hustot opět rozdělila na dvě fáze. 

Pomocí ventilu na dně separační nádoby byla odčerpána nejprve voda o poté olej. Olej byl po 

separaci znovu využit. 

Vysokorychlostní kamera byla umístěna ve vzdálenosti 36 cm od středu směšovacího t-kusu. 

Tato vzdálenost odpovídá L/D= 19. V této vzdálenosti je tok už plně vyvinut.  
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Dostatečný poměr L/D=86 je dodržován i mezi testovací částí a výstupem z potrubí, aby se 

minimalizoval vliv konce potrubí. Experiment byl proveden v okolní teplotě 22°C. Aby se 

předešlo vlivu teploty na fyzikální vlastnosti kapalin, běžel test vždy maximálně 2 minuty. Poté 

byl test na 5 minut přerušen. 

Během experimentu byla celá soustava nejprve naplněna vodou, a to s potřebným vstupním 

průtokem, teprve poté byl přiváděn olej. Po ustálení toku bylo zapnuto nahrávání video 

záznamu. Z toho byl poté identifikován režim toku. Během testu byl vstupní průtok vody 

udržován konstantní, zatímco průtok oleje byl vždy zvýšen na další vyšší hodnotu. Po dokončení 

jedné sady experimentů byla směs kapalin ponechána v separační nádrži, kde se díky působení 

gravitace a odlišných hustot kapalin rozdělila zpět na 2 fáze. Ohřátím oleje bylo odstraněno 

mléčné zbarvení emulze. Separovaný olej byl recyklován pro další testování. 

Analogové signály z průtokoměru a diferenčního tlakoměru byly zaznamenány systémem sběru 

dat LabVIEW, který byl navržen pro získání a uložení experimentálních dat pro pozdější 

zpracování. 

V této práci jsou hustota a viskozita brány jako pevné parametry, protože při experimentu byly 

pouze zanedbatelné změny teploty a tlaku. Měnila se pouze vstupní rychlosti obou kapalin. 

Foto sestavené experimentální tratě 

 

Obrázek 18 Foto sestavené experimentální tratě: separační nádrž, olejová nádrž 
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Obrázek 19 Foto sestavené experimentální tratě: směšovací kus, snímání kamerou 

Použité měřící přístroje 

Průtokoměr: Swissflow SF800 [17] 

Rozsah  
Průtok: 0,5 - 20 litrů za minutu 
Teplota: -20 - +90 ° C 
Provozní tlak: 16 bar 
Max. tlak: 40 bar 
Přesnost  
Přesnost: +/- 1,00 % 
Reprodukovatelnost: +/- 0,30 % 
Kapaliny  
Viskozita: 1 až 1000 Cst 

 

Diferenční snímač tlaku: Camille Bauer Newport DP 705 [18] 

Rozsah: 60 kPa 
Přesnost: 0,25 % 
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Obrázek 20 Použité měřící přístroje [17] 

2.4 Výsledky experimentu 
V této práci byla provedena analýza toku dvou nemísitelných kapalin v horizontálním potrubí. 

Během proudění se fáze mohou distribuovat v různých uspořádáních známých jako režimy 

toku. Ty vznikají při snaze směsi minimalizovat svou celkovou energii. V experimentu byl použit 

jedlý olej z kukuřičných klíčků a s ním nemísitelná kapalina voda. Fyzikální vlastnosti použitých 

kapalin jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka 9).  

Tabulka 9 Fyzikální vlastnosti použitých kapalin 

 

Viskozita Hustota 
Povrchové 

napětí 
Mezifázové 

napětí 
Poměr 
viskozit 

Poměr  
hustot  

[mPaꞏs] [kg/m3] [mN/m] [mN/m] [-] [-] 

olej z kukuřičných 
klíčků 52,92 861,00 31,11 

41,64 52,81 0,86 

voda 1,002 [19] 998,00 [20] 72,75 [21] 
 

Testování bylo provedeno pro širší škálu vstupních rychlostí tak, aby byly získány všechny 

pravděpodobné režimy. Ty byly klasifikovány pomocí vizuálního pozorování. Vizuální klasifikace 

toku je subjektivní, proto se může lišit od jiných prací. 
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Zjištěné režimy toku se pohybují od rozvrstvených až po plně dispergované. Přesněji 

experiment odhalil šest různých tokových režimů a to: rozvrstvený tok s hladkým rozhraním, 

rozvrstvený tok s vlnitým rozhraním, třívrstvý tok, přerušovaný tok, disperze oleje ve vodě + 

vodní vrstva a disperze oleje ve vodě. Obrázky zmíněných režimů toku jsou uvedeny v tabulce 

(viz Tabulka 10) tak, jak se objevily během experimentu se zvyšováním rychlosti směsi. V této 

práci nebyl vysledován režim prstencového toku. To je připisováno nízké viskozitě oleje, která 

by udržovala souvislé olejové jádro, ale také malým vstupním rychlostem obou kapalin. 

Tabulka 10 Zjištěné režimy toku 

Rozvrstvený tok s hladkým 
rozhraním 

 

Přerušovaný tok 

 

Rozvrstvený tok s vlnitým 
rozhraním 

 

Třívrstvý tok 

 

Disperze oleje ve vodě+ vodní 
vrstva 

 

Disperze oleje ve vodě 

 
 

Dohromady bylo provedeno celkem 38 měření, jejichž výsledky jsou souhrnně zobrazeny ve 

formě mapy režimů toku (viz Obrázek 21). Na vodorovné ose je vynesena vstupní rychlost oleje 

a na svislé ose vstupní rychlost vody. Obě osy jsou v logaritmickém měřítku. 

Vstupní rychlosti oleje i vody jsou vypočteny jako podíl vstupního průtoku kapaliny a obsahu 

průřezu potrubí.  
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𝑈𝑜 =

𝑄𝑜
𝐴

 (2.4) 

 

 
𝑈𝑣 =

𝑄𝑣
𝐴

 (2.5) 

 

 

Obrázek 21 Mapa režimů toku 

Podrobnější analýza mapy režimů toku ukazuje, že rozvrstvený tok s hladkým rozhraním nastal 

při nízké vstupní rychlosti vody i oleje. Při nízkých průtocích totiž převažují gravitační síly a směs 

se rozdělí do vrstev dle hustoty jednotlivých kapalin. Tok se mění na vrstvený s vlnitým 

rozhraním se zvyšující se rychlostí vody. Při tomto režimu se amplituda vln zvyšuje se zvyšující 

se vstupní rychlostí oleje (viz Obrázek 22). 

Při nízkých rychlostech oleje se objevuje přerušovaný režim toku. Na obrázku tohoto režimu 

(viz Tabulka 10) je vidět zřetelný olejový můstek mezi dvěma po sobě jdoucími přerušenými 

fázemi. 
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Dále bylo pozorováno, že přerušovaný tok se transformuje na další typ režimu, na tzv. třívrstvý 

tok. To je do značné míry způsobeno zvyšující se turbulencí při navyšování rychlosti vody, ta 

způsobí narušení rozhraní oleje a vody a vytvoří se mezivrstva vodní fáze s nepravidelně 

dispergovanou olejovou fází ve formě kapek. Při tomto režimu se v horní části potrubí objevuje 

vrstvený vlnitý tok, pod rozhraním se objevují větší shluky oleje proudící samostatnou vrstvou 

a na ní navazuje ve spodní části vrstva vody. Tento režim se objevuje při vyšších rychlostech 

vody při přechodu mezi přerušovaným a rozvrstveným vlnitým tokem (viz Obrázek 23).  

Při vysokých rychlostech obou fází poté dojde k disperzi oleje ve vodě. Ty se objevily ve dvou 

extrémech po obou stranách mapy.  

 

 

 

 

Obrázek 22 Zvyšující se amplituda vlnitého rozhraní 
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Obrázek 23 Přechod z třívrstvého toku na rozvrstvený s vlnitým rozhraním 

Dále bylo pozorováno, že při některých měřeních docházelo ke vzniku vzduchových bublin při 

režimu toku s vlnitým rozhraním (viz Obrázek 24). Na mapě režimů toku jsou tyto případy 

označené zelenou značkou. Vzduchové bubliny vznikají s největší pravděpodobností kvůli 

špatnému odvzdušnění tratě. Nedochází k jejich uvolňování z kapalin. 

 

Obrázek 24 Vznik vzduchových bublin 

Při porovnání videozáznamu přerušovaných toků bylo pozorováno, že se tloušťka olejového 

můstku zmenšuje se zvyšující se rychlostí vody (viz Obrázek 25).   
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Obrázek 25 Porovnání přerušovaných toků 

Z naměřených dat byl vytvořen také druhý typ mapy režimu toku. Zde je na vodorovné ose 

vynesen objemový podíl vody a na svislé ose rychlost směsi (viz Obrázek 26).  

Vstupní objemový podíl vody je dán rovnicí: 

 
𝐶𝑣 =

𝑄𝑣
𝑄𝑜 + 𝑄𝑣

 (2.6) 

 

Kde Cv je objemový podíl vody, Qo je objemový průtok oleje a Qv je objemový průtok vody. 

Rychlost směsi je dána rovnicí: 

 
𝑈𝑠 =

(𝑄𝑜 + 𝑄𝑣)

𝐴
 (2.7) 

Kde Us je rychlost směsi a A obsah průřezu potrubí. 
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Při nízkých rychlostech směsi se vyskytuje rozvrstvený tok s hladkým rozhraním. Při navyšování 

rychlosti směsi dochází ke zvlnění rozhraní. Přerušovaný tok vzniká při kombinaci nízkého 

objemového podílu oleje a nízké rychlosti směsi. Přechod na dispergovaný tok nastává při 

nízkých podílech oleje a zároveň i velkých rychlostech směsi. 

 

Obrázek 26 Mapa režimu toku (objemový podíl x rychlost směsi) 

Nakonec byla pro potvrzení predikce z experimentálních výsledků vytvořena i bezrozměrná 

mapa režimu toku. Na vodorovnou osu byla vynesena hodnota objemového podílu vody a na 

svislou hodnota podílu Reynoldsova a Eotvösova čísla (viz Obrázek 27). 

Body, které byly určeny pro predikci režimu toku, jsou zde označeny červenými čtverci. Pro 

porovnání predikce a výsledků z experimentu byla vždy vybrána úzká oblast okolo bodu 

predikce (v mapě červeně zakroužkovaná). Poté byl bod z predikce porovnán s ostatními 

experimentálními body spadajícími do stejné vyznačené oblasti.  

• Oblast 1: V této oblasti byl predikován rozvrstvený tok. Z bezrozměrné mapy je vidět, 

že se predikce shoduje s naměřenými daty, protože ve stejné oblasti se vyskytuje 

rozvrstvený tok s málo vlnitým rozhraním. 

• Oblast 2 a 3: V těchto oblastech byl opět predikován rozvrstvený tok. Z mapy je vidět, 

že do obou oblastí spadají rozvrstvené toky s vlnitým rozhraním. Tudíž predikci 

můžeme opět brát za úspěšnou. 
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• Oblast 4: V této oblasti byla predikována disperze oleje ve vodě s vodní vrstvou. Tento 

bod se dokonce shoduje s experimentálním bodem, ve kterém byl stejný režim 

zachycen.  

 

 

Obrázek 27 Bezrozměrná mapa režimů toku (potvrzení predikce) 

 

Predikce pomocí bezrozměrné mapy toku je tedy možná. Tato mapa sice neumožňuje predikci 

přesného režimu toku, ale lze díky ní určit přechod od rozvrstveného k dispergovanému režimu. 

A to pro různé vlastnosti kapalin a průměry potrubí.  
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3. Simulace proudění 
V dnešní době se pro predikci tokových režimů nemísitelných kapalin často využívá počítačové 

modelování. V této práci byl modelován jeden z rozvrstvených toků (s vlnitým rozhraním), který 

byl pozorován při experimentu. Aby bylo možné následně porovnat výsledky simulace a 

experimentu. V následující tabulce jsou uvedeny vstupní rychlosti obou kapalin a fotografie 

vybraného režimu. 

Tabulka 11 Vybraný režim z experimentálních dat pro simulaci 

Vstupní 
rychlost 

vody 

Vstupní 
rychlost 

oleje 
Režim Foto režimu 

[m/s] [m/s]   

0,108 0,074 
Rozvrstvený tok 
s vlnitým rozhraním 

 
 

3.1 Geometrie a síť 
Pro simulaci proudění bylo třeba nejdříve sestavit doménu. Ta se skládala ze vstupního 

směšovacího t-kusu a vodorovného zkušebního potrubí (viz Obrázek 28). Vnitřní průměr 

zkušebního potrubí byl 19 mm a vnější 25 mm. Jako směšovací kus byl použit katalogový 

mosazný t kus s vnitřním závitem 3/4 “. Jeho rozměry jsou uvedeny v tabulce (viz Tabulka 12) 

spolu s výkresem. Kvůli lepší představě o napojení t-kusu na vstupní a výstupní potrubí byla tato 

část vymodelována v 3D modeláři Autodesk Inventor. Řez tohoto modelu je zobrazen na 

následujícím obrázku (viz Obrázek 29).  

 

Obrázek 28 Foto směšovací části experimentální tratě 
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Tabulka 12 Rozměry t kusu se 3/4" závitem [22] 

D [mm] 34 

 
 

L [mm] 52 

L1 [mm] 26 

 

 

Obrázek 29 Napojení t-kusu: řez 3D modelem 

Pro účely 2D simulace byla doména zjednodušena, tak jak ukazuje zelenou barvou ohraničená 

oblast (viz Obrázek 30). Zde byly zanedbány vnitřní rozměry přírub t-kusu. Přesné rozměry 

domény jsou spolu s okrajovými podmínkami výpočtu zobrazeny na dalším z obrázků (viz 

Obrázek 31). Doména obsahuje dva vstupy, kde je definována rychlostní okrajová podmínka 

oleje a vody. Na společném výstupu z potrubí je definována tlaková okrajová podmínka.  

 

Obrázek 30 Zjednodušení výpočetní domény 
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Obrázek 31 Rozměry a okrajové podmínky domény 

Pro síťování domény byly vybrány pouze čtyřúhelníkové prvky o velikosti 0,3 mm (viz Obrázek 

32). V následující tabulce jsou sepsány základní parametry vytvořené sítě.  

Tabulka 13 Parametry sítě 

Počet uzlů sítě 351720 

Počet prvků sítě 346076 

Poměr stran (maximální hodnota) 1,4583 

Šikmost (maximální hodnota) 0,45049 

 

 

Obrázek 32 Síť výpočetní domény 
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3.2 Nastavení výpočtu 
Vybraný režim byl simulován pomocí softwaru ANSYS FLUENT. Úloha byla počítána jako časově 

závislá. Pro výpočet byla použita metoda VOF pro 2 fáze s explicitní formulací. Také byla 

uvažována implicitní síla. Jako primární fáze byla nastavena voda. Materiály byly definovány 

pomocí databáze Fluentu. Parametry vody byly přejaty přímo z databáze, oproti tomu vlastnosti 

oleje byly upraveny přepsáním jeho hustoty a viskozity. Hodnota mezifázového napětí byla 

nastavena jako konstantní. Kromě nastavení vícefázového proudění byl také nastaven model 

turbulence k-epsilon. 

Následně byly definovány okrajové podmínky. Pro vstup vody i oleje to byla rychlostní okrajová 

podmínka spolu s intensitou turbulence 5 % a hydraulickým průměrem 19 mm. Výstupní 

tlaková podmínka 0 Pa obsahovala stejnou hodnotu intensity turbulence a hydraulického 

průměru. Na vstupu vody byla uvažována pouze frakce vody, na vstupu oleje naopak pouze 

frakce oleje. Při výpočtu nebyl uvažován zpětný tok. Dále bylo zadáno gravitační zrychlení 

(v záporném směru y). 

V metodách výpočtu byla nastavena metoda PISO a pro objemové množství metoda 

modifikovaná HRIC. Pro výpočet byla použita standartní inicializace, počítána od okrajové 

podmínky vstupu vody. Velikost časového kroku byla 0,0002 s. 

3.3 Výsledky simulace 
I přes různé nastavení výpočtu se nepodařilo dojít k očekávanému proudění, kdy by olej tekl 

v horní části potrubí se zvlněným fázovým rozhraním jako bylo pozorováno v experimentu (viz 

Tabulka 11). Obrázek 33 ukazuje, že daný problém dobře konvergoval. Residuál je menší než 

0,001. Z obrázku rozložení frakcí je vidět, že zpočátku dochází k rozvrstvenému toku (viz 

Obrázek 34), kdy olej (červeně značený) teče ve spodní části potrubí a dochází jen k malému 

mísení fází na jejich rozhraní. A to přes to, že olej má nižší hustotu než voda. Až přibližně v 1/3 

potrubí dochází ke vzniku nestability a rozhraní oleje a vody se začne vlnit (viz Obrázek 35). Díky 

tomu dochází k částečnému odtrhávání shluků olejové frakce. Tyto shluky se poté vyskytují 

v celém objemu potrubí (viz Obrázek 36) a posunují se směrem k výtoku.  

 

Obrázek 33 Residuály výpočtu 
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Obrázek 34 Rozložení frakcí: vstupní část 

 

Obrázek 35 Rozložení frakcí: Vznik nestability 

 

 

Obrázek 36 Rozložení frakcí: Odtrhávání shluků oleje 
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Rozdíl simulace oproti experimentu může být způsoben tím, že v matematickém modelování se 

uvažují vstupní rychlostní profily obou kapalin za konstantní. Oproti tomu v reálném proudění 

rychlostní profil konstantní není a ke vzniku nestability dojde okamžitě. Díky rozdílné rychlosti 

proudících vrstev kapalin dojde k tzv. Kelvin-Helmholtzově nestabilitě, kdy se vlivem náhodné 

poruchy rozhraní může vychýlit na jednu stranu. 

Pro další modelování by mohlo pomoci umělé vnesení poruchy pomocí deformace vstupního 

profilu. Bylo by tak dosaženo reálnějšího tvaru rychlostního profilu, který není po celém 

průměru konstantní. Dále také zohlednění přívodních potrubí obou kapalin v rámci domény. 

V této simulaci byla okrajová podmínka definována až na vstupech směšovacího kusu.  

Výsledek simulace také značně ovlivňuje zjednodušení na 2D problém. Dosažení kvalitnější 

shody výpočtu s experimentem nelze dosáhnout kvůli rozlišné geometrii. Ve 3D modelu a 

v reálném proudění se jedná o kruhový průřez, oproti tomu 2D model je prakticky nekonečně 

široká obdélníková mezera. Tyto odlišnosti pro stejnou rychlost způsobí odlišný průtok, tlakový 

spád a odlišné třecí síly o stěny (v obdélníkové mezeře je tření pouze na horní a spodní hraně). 

Proto fázové struktury nejsou stejné. To může také způsobit, že na začátku neteče olej hned 

v horní části potrubí, i když v experimentu ano. 
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ZÁVĚR 
Jedním z cílů diplomové práce bylo navržení a sestavení experimentální tratě pro pozorování 

jevů vzniklých při proudění nemísitelných kapalin skrz horizontální potrubí kruhového průřezu.  

Pro správné pochopení problému byla nejprve sepsána teoretická část, kde jsou vysvětleny 

základní pojmy pro popis dvoufázového proudění. Důležitou částí této kapitoly je zejména 

základní klasifikace režimů toku, která byla poté využita pro vyhodnocování dat z experimentu. 

Dále zde byly popsány vlivy jednotlivých parametrů na režim toku a způsoby jejich identifikace. 

V závěru kapitoly jsou diskutovány různé matematické modely pro numerický výpočet.  

V následující kapitole byl popsán návrh experimentu, který zahrnuje nejen navržení samotné 

tratě, ale i volbu vhodných kapalin a určení jejich fyzikálních vlastností. Jako základní nosná 

kapalina byla zvolená voda. Kvůli cenové dostupnosti a šetrnosti k životnímu prostředí byl jako 

druhá kapalina vybrán jeden z jedlých olejů (olej z kukuřičných klíčků, konopný olej, lněný olej, 

lososový olej). U těchto olejů nejsou často k dispozici informace o jejich vlastnostech, proto byla 

pro vybrané oleje určena viskozita a hustota. Viskozita olejů byla měřena pomocí rotačního 

viskozimetru Brookfield model DV2T. Nejprve byla změřena viskozita oleje při pokojové teplotě, 

poté byl olej ohříván na teplotu přibližně 40 °C a 60 °C. Ve všech případech viskozita s rostoucí 

teplotou klesá. Což potvrdilo předpokládaný průběh závislosti viskozity na teplotě. Druhou 

určovanou vlastností olejů byla hustota. Ta byla určena výpočtem z hmotnosti a objemu. 

Hmotnost oleje při dané teplotě byla zjištěna na laboratorních vahách. Objem oleje byl 

odměřen odměrným válcem. Z vypočtených hodnot byla poté vykreslena závislost hustoty na 

teplotě pro všechny oleje. Ve všech případech hustota oleje s rostoucí teplotou klesá. Toto 

měření také potvrdilo předpokládané chování závislosti hustoty na teplotě.  

Dalším sledovaným faktorem oleje byla jeho barva. Pro srovnání byla ve zkumavce k oleji přilita 

voda a celý obsah byl promísen. Tím došlo k narušení souvislé vrstvy oleje a vzniku menších 

útvarů. Z pozorování vyplynulo, že kontrast všech olejů je dostatečný, proto nebude muset být 

žádný dodatečně barven například potravinářským barvivem. Ze zhodnocení všech zjištěných 

vlastností vyplynulo požití kombinace nemísitelných kapalin pro experiment, a to oleje 

z kukuřičných klíčků a vody.  

Pro simulaci proudění nemísitelných kapalin bylo třeba znát hodnotu mezifázového napětí oleje 

a vody. Tuto hodnotu je možno odhadnout ze známých hodnot povrchových napětí 

jednotlivých kapalin. Pro měření povrchového napětí byla použita metoda visící kapky. Pro tuto 

metodu byla v laboratoři sestavena aparatura a naměřená data byla následně zpracována 

pomocí volně dostupného programu Opendrop.  

Po sestavení zkušebního okruhu bylo provedeno testování pro širší škálu rychlostí. Zjištěné 

režimy toku se pohybují od rozvrstvených až po plně dispergované. Přesněji experiment odhalil 

šest různých tokových režimů a to: rozvrstvený tok s hladkým rozhraním, rozvrstvený tok s 

vlnitým rozhraním, třívrstvý tok, přerušovaný tok, disperze oleje ve vodě + vodní vrstva a 

disperze oleje ve vodě. Dohromady bylo provedeno celkem 38 měření, jejichž výsledky jsou 

souhrnně zobrazeny ve formě mapy režimů toku. Podrobnější analýza mapy režimů toku 

ukazuje, že rozvrstvený tok s hladkým rozhraním nastal při nízké vstupní rychlosti vody i oleje.  
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Při nízkých průtocích totiž převažují gravitační síly a směs se rozdělí do vrstev dle hustoty 

jednotlivých kapalin. Tok se mění na vrstvený s vlnitým rozhraním se zvyšující se rychlostí vody. 

Při tomto režimu se amplituda vln zvyšuje se zvyšující se vstupní rychlostí oleje. Při nízkých 

rychlostech oleje se objevuje přerušovaný režim toku. Tloušťka olejového můstku mezi 

jednotlivými shluky se zmenšuje se zvyšující se rychlostí vody. Dále bylo pozorováno, že 

přerušovaný tok se transformuje na další typ režimu, na tzv. třívrstvý tok. To je do značné míry 

způsobeno zvyšující se turbulencí při navyšování rychlosti vody, ta způsobí narušení rozhraní 

oleje a vody a vytvoří se mezivrstva vodní fáze s nepravidelně dispergovanou olejovou fází ve 

formě kapek. Tento režim se objevuje při vyšších rychlostech vody při přechodu mezi 

přerušovaným a rozvrstveným vlnitým tokem. Při vysokých rychlostech obou fází poté dojde 

k disperzi oleje ve vodě. Ty se objevily ve dvou extrémech po obou stranách mapy.  

Dále bylo pozorováno, že při některých měřeních docházelo ke vzniku vzduchových bublin při 

režimu toku s vlnitým rozhraním. Vzduchové bubliny vznikají s největší pravděpodobností kvůli 

špatnému odvzdušnění tratě. Nedochází k jejich uvolňování z kapalin. 

Nakonec byla pro potvrzení predikce z experimentálních výsledků vytvořena i bezrozměrná 

mapa režimu toku. Ta využívá podobnostních čísel pro sloučení dat napříč měřítky, tekutinami 

a provozními podmínkami. Pro predikci byly navrženy 4 body, které byly dány vstupními 

rychlostmi oleje a vody. Tyto body byly poté v mapě porovnány s okolními experimentálními 

body. Predikce úspěšně potvrdila všechny 4 režimy. Tato mapa ovšem neumožňuje dokonalé 

rozlišení mezi druhy rozvrstvených toků. Díky ní lze však určit přechod od rozvrstveného 

k dispergovanému toku. 

V poslední kapitole byl vybraný režim simulován pomocí softwaru ANSYS Fluent. Pro výpočet 

byla použita metoda VOF. Pro modelování byl vybrán jeden z rozvrstvených toků 

z experimentu. I přes různé nastavení výpočtu se nepodařilo dojít k očekávanému proudění, 

kdy by olej tekl v horní části potrubí se zvlněným fázovým rozhraním jako bylo pozorováno 

v experimentu. Výsledek simulace značně ovlivňuje zjednodušení problému na 2D. V reálném 

proudění se jedná o kruhový průřez, oproti tomu 2D model je prakticky nekonečně široká 

obdélníková mezera. Tyto odlišnosti pro stejnou rychlost způsobí odlišný průtok, tlakový spád 

a odlišné třecí síly o stěny.  

Další studium tohoto tématu by se mohlo zabývat řešením směšovací sekce a jejího vlivu na 

proudění. Například pokud by byla lehčí fáze přiváděna do t-kusu ze shora. Pro směšování může 

být také použit jiný tvar např. Y kus. Proudění bude také rozdílné při použití jiného průřezu a 

materiálu potrubí. Pro matematické modelování by bylo vhodné použít 3D geometrii s přesněji 

definovanou doménou. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK, SYMBOLŮ A VELIČIN 
Zkratka   Popis 

αq  q-tý kontrolní objem 

   

ANSYS DM 
 

modelovací program 

ANSYS FLUENT 
 

výpočetní program 

Autodesk 
Inventor 

 
3D modelovací program 

Bo 
 

bublinky oleje ve vodě 

Bv 
 

bublinky vody v oleji 

CAB 
 

druh materiálu 

CFD 
 

výpočty dynamických toků 

DELTA 
 

rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou 

Do/v 
 

disperze oleje ve vodě 

Do/v&v 
 

disperze oleje ve vodě a vodní vrstva 

DP 705 
 

typ snímače tlaku 

Dv/o 
 

disperze vody v oleji 

Dv/o& v 
 

disperze vody v oleji a vodní vrstva 

Dv/o&Do/v 
 

vrstva disperze vody v oleji nad vrstvou disperze oleje ve vodě 

Dv/o&o 
 

disperze vody v oleji a olejová vrstva 

DV2T 
 

model viskozimetru 

g 
 

oblast výskytu plynné fáze 

HRIC 
 

metoda výpočtu 

kol. 
 

kolektiv 

konst 
 

konstantní 
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K, K1, K2 
 

kritické body 

l 
 

oblast výskytu jediné kapalné fáze 

l+g 
 

oblast koexistence obou fází 

l1, l2 
 

oblast konjugovaných roztoků 

LabVIEW 
 

program pro sběr dat 

Luer Lock 
 

typ závitu na kartuši 

LV1 
 

označení vřetene viskozimetru 

MAX 
 

maximální hodnota 

MIN 
 

minimální hodnota 

Opendrop 
 

program pro výpočet povrchového napětí 

p 
 

počet fází 

PISO 
 

metoda výpočtu vícefázového proudění 

PIV 
 

laserová anemometrie 

Po 
 

přerušovaný tok: shluky oleje ve vodě 

PR 
 

prstencový tok 

Pv 
 

přerušovaný tok: shluky vody v oleji 

q 
 

daná kapalina 

RH 
 

rozvrstvený tok s hladkým rozhraním 

RM 
 

rozvrstvený tok s mícháním na rozhraní 

RV 
 

rozvrstvený tok s vlnitým rozhraním 

SF800 
 

typ průtokoměru  

VOF 
 

model objemu tekutiny 
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Symbol Jednotka Popis 

α [-] smáčivost 

γ [mNꞏm–1] mezifázové napětí 

γA, γB [mNꞏm–1] povrchová napětí rovnovážných konjugovaných roztoků 

γAB [mNꞏm–1] mezifázové napětí 

ε [m] absolutní drsnost potrubí 

µ [mPaꞏs] dynamická viskozita 

µo [mPaꞏs] dynamická viskozita oleje 

µq [mPaꞏs] dynamická viskozita dané fáze 

µs [mPaꞏs] dynamická viskozita směsi 

µv [mPaꞏs] dynamická viskozita vody 

ρ [kg/m3] hustota 

ρo [kg/m3] hustota oleje 

ρq [kg/m3] hustota dané fáze 

ρs [kg/m3] hustota směsi kapalin 

ρv [kg/m3] hustota vody 

ΦAB [-] interakční parametr 

 
  

A [m2] obsah průřezu vstupního potrubí 

Cv [-] objemový podíl vody 

D [m] průměr potrubí 

Eo [-] Eotvösovo číslo 

F [N] vnější síla 

Frs [-] Freudeho číslo směsi 
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g [m/s-2] gravitační zrychlení 

L/D [-] poměr délky a průměru potrubí 

p [Pa] tlak 

P [Pa] tlak 

Qo [m3/s] vstupní objemový průtok oleje 

Qv [m3/s] vstupní objemový průtok vody 

Res [-] Reynoldsovo číslo směsi 

S  zdroj 

t [s] čas 

T [°C] teplota 

T1, T2 [°C] teploty varu jednotlivých složek 

Tk, Tk1, Tk2 [°C] kritické teploty 

Tv [°C] teplota varu 

U [m/s] rychlost 

Uo [m/s] vstupní rychlost oleje 

Uq [m/s] rychlost dané fáze 

Us [m/s] rychlost směsi 

Uv [m/s] vstupní rychlost vody 

x2 [%] koncentrace jedné z fází 
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