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Cyrkulacja cieczy w mieszalniku i jej wp³yw na czasy
przebywania gazu w mieszalniku
Wprowadzenie

Wyniki

W przypadku napowietrzania cieczy w mieszalnikach
zbiornikowych szybkoœæ transportu masy np. tlenu z wnêtrza
pêcherzyka powietrza do cieczy zale¿y przede wszystkim od
wartoœci objêtoœciowego wspó³czynnika wnikania masy (kLa),
na którego wartoœæ lokaln¹ wp³ywa wartoœæ wspó³czynnika
wnikania masy kL i powierzchnia miêdzyfazowa a [m2/m3].
Globalna iloœæ tlenu, która przejdzie lokalnie do cieczy bêdzie
zale¿a³a nie tylko od wartoœci (kLa), ale równie¿ od czasu
przebywania pêcherzyka gazu w okreœlonym obszarze mieszalnika. Im czas przebywania jest wiêkszy tym wiêksza iloœæ
tlenu przechodzi lokalnie do cieczy (nie dotyczy to bardzo
ma³ych pêcherzyków, w których zawartoœæ tlenu szybko siê
wyczerpuje). Czasy przebywania pêcherzyka zale¿¹ w oczywisty sposób od sposobu cyrkulacji cieczy w mieszalniku, gdy¿
pêcherzyk powietrza cyrkuluje razem z ciecz¹.
Jak wiadomo, na sposób cyrkulacji cieczy wewn¹trz mieszalnika wp³ywaj¹ dwie cyrkulacje: cyrkulacja pierwotna Vp
[m3/s] czyli cyrkulacja obwodowa zwi¹zana z ruchem obrotowym mieszad³a oraz cyrkulacja wtórna Vs [m3/s] zwi¹zana z
ruchem cieczy w p³aszczyŸnie promieniowo-osiowej, a trajektoria pojedynczego pêcherzyka gazu jest wypadkow¹ oddzia³ywañ
obu cyrkulacji [1].
Celem pracy by³o doœwiadczalne okreœlenie pola œrednich
prêdkoœci w mieszalniku dla sk³adowej obwodowej, promieniowej i osiowej oraz okreœlenie kszta³tu i wielkoœci wirów
cyrkulacji wtórnej w mieszalniku, w których cyrkuluj¹ pêcherzyki powietrza.

Na rys. 1 przedstawiono wyniki uzyskane dla wody dla
czêstoœci obrotowej mieszad³a N = 365 min-1, dla zakresu mieszania burzliwego (Re = 95050).

Aparatura doœwiadczalna
G³ównym elementem stanowiska pomiarowego by³ szklany
p³askodenny, cylindryczny zbiornik o œrednicy D = 292 mm
z osiowo zamontowanym samozasysaj¹cym mieszad³em tarczowym [2] o œrednicy d = 125 mm umieszczonym w odleg³oœci h = 62 mm od dna. Mieszalnik z czterema standardowymi przegrodami o szerokoœci 0,1D wype³niony by³ ciecz¹ do
wysokoœci H = D. Pomiarów prêdkoœci chwilowych dokonano
za pomoc¹ anemometru laserowego firmy DANTEC®. Wiêcej
informacji na ten temat mo¿na znaleŸæ w pracy [2]. Pomiarów
prêdkoœci chwilowych (20000 wartoœci w ka¿dym punkcie) dokonano w p³aszczyŸnie promieniowo-osiowej wyznaczonej
przez dwusieczn¹ konta pomiêdzy s¹siaduj¹cymi przegrodami w oko³o 180 jej punktach. Nastêpnie wartoœci te interpolowano [3] do ca³ej p³aszczyzny r – h.

Rys. 1. Wektory prêdkoœci wypadkowej w kierunku promieniowoosiowym

Jak wynika z analizy tego rysunku hydrodynamika cieczy
jest skomplikowana (zw³aszcza nad mieszad³em), mimo to
mo¿na zauwa¿yæ charakterystyczne struktury cyrkulacji
wtórnej, które sk³adaj¹ siê z dwóch niesymetrycznych wirów
obracaj¹cych siê w przeciwnych kierunkach [1]. W aparacie
z mieszad³em samozasysaj¹cym pêcherzyk gazu po oderwaniu siê od warkocza gazowego wyrzucany jest z obszaru ³opatki mieszad³a w kierunku promieniowym. Je¿eli si³a wyporu
pêcherzyka jest ma³a (taka sytuacja wystêpuje w przypadku
ma³ych pêcherzyków poni¿ej 1 mm [4]) w porównaniu do si³y
odœrodkowej, wówczas znajduj¹c siê nawet nieznacznie powy¿ej osi symetrii mieszad³a, mo¿e siê on znaleŸæ w obszarze
wiru pod mieszad³em. W przeciwnym przypadku ruchem spiralnym bêdzie p³yn¹³ ku górze.
Wartoœæ bezwymiarowej liczby cyrkulacji pierwotnej Kp mo¿na okreœliæ z równania definicyjnego (1)
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gdzie: wj oznacza prêdkoœæ œredni¹ w kierunku obwodowym,
natomiast licznik powy¿szego równania okreœla cyrkulacjê
pierwotn¹ V& p [m3/s] w kierunku obwodowym.
Cyrkulacja wtórna (promieniowo-osiowa) okreœla wydajnoœæ objêtoœciow¹ wirów cyrkulacji wtórnej [m3/s] przedstawionych na rys. 2. Ca³kowita cyrkulacja wtórna w ca³ym mie-
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szalniku wynika z sumy V& s = V& s1 + V& s 2 objêtoœciowego natê¿enia przep³ywu w górnym i dolnym wirze (nad i pod mieszad³em), a wartoœci V& s1 oraz V& s 2 mo¿na obliczyæ np. z rozk³adu prêdkoœci osiowej z klasycznych zale¿noœci
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w których (wh )h =h01 oznacza œredni¹ prêdkoœæ w kierunku osiowym na wysokoœci odpowiadaj¹cej centrum analizowanego
wiru. Podobnie jak w przypadku cyrkulacji pierwotnej operuje siê zapisem w postaci bezwymiarowej liczby cyrkulacji
wtórnej K s = V s / (Nd 3 ).
Dysponuj¹c informacj¹ o polu prêdkoœci okreœlono równie¿
natê¿enie objêtoœciowe strumienia cieczy wyrzucanego przez
³opatki mieszad³a w kierunku promieniowym, czyli okreœlono
tzw. wydajnoœæ pompowania mieszad³a. W tym przypadku
mieszad³o potraktowane jako wirnik pompy, który generuje
strumieñ cieczy wyp³ywaj¹cy z jego obszaru. Wartoœæ V& pomp
[m3/s] mo¿e byæ wyra¿ona przez bezwymiarow¹ liczb¹ pompowania Kpomp.
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Uzyskane wyniki wskazuj¹, ¿e za cyrkulacjê cieczy pod
mieszad³em odpowiedzialny jest jeden, du¿y wir zajmuj¹cy
praktycznie ca³y obszar od dna mieszalnika do tarczy mieszad³a. Nad mieszad³em na cyrkulacjê wtórn¹ wp³ywa kilka
struktur wirowych o mniejszych rozmiarach. Uzyskany w tej
pracy stosunek bezwymiarowych liczb Kp/Ks dla ca³ego mieszalnika jest zbli¿ony do wartoœci obserwowanej przez wielu
badaczy cytowanych w monografii Strêka [1] (Kp/Ks » 0,5).
Na podstawie uzyskanych wykresów mo¿na jakoœciowo
przeanalizowaæ trajektoriê pêcherzyków gazu w mieszalniku.
Pêcherzyki gazu po wyp³yniêciu z otworów wylotowych mieszad³a ruchem spiralnym poruszaj¹ siê w kierunku osiowym,
ku górze. Sk³adowa osiowa prêdkoœci pêcherzyków zmienia
siê wzd³u¿ wysokoœci i promienia mieszalnika, co jest wynikiem dzia³ania dwóch elementów. Po pierwsze wp³ywu strumienia cieczy wewn¹trz wirów cyrkulacji wtórnej nad i pod
mieszad³em [1], po drugie si³¹ wyporu zwi¹zan¹ z ró¿nic¹ gêstoœci fazy ci¹g³ej i rozproszonej. W ten sposób mo¿na wyodrêbniæ w mieszalniku dwa obszary, w których dominuj¹cy
wp³yw na prêdkoœæ osiow¹ pêcherzyka gazu (a zatem i na
czas jego przebywania) maj¹ wymienione wczeœniej dwa elementy [5].

dh
(3)

gdzie: b jest szerokoœci¹ ³opatki mieszad³a, natomiast (wr )r =rm
oznacza œredni¹ prêdkoœæ promieniow¹ na odleg³oœci promienia odpowiadaj¹cego koñcu ³opatki mieszad³a. Rozk³ad poszczególnych sk³adowych prêdkoœci obrazuj¹cy podane wy¿ej
definicje liczby cyrkulacji wtórnej Ks oraz liczby pompowania
Kpomp przedstawia rys.2.

Rys. 3. Obszary dominuj¹cego wp³ywu strumienia cyrkuluj¹cego
i si³y wyporu na sk³adow¹ osiow¹ prêdkoœci pêcherzyka gazu

Wspomniane si³y decyduj¹ o szybkoœci poruszania siê pêcherzyka gazu wewn¹trz mieszalnika, decyduj¹ zatem o czasach przebywania jego przebywania a tym samym bêd¹
wp³ywa³y na iloœci np. tlenu, który lokalnie zostanie wymieniony pomiêdzy obiema fazami. Temu zagadnieniu bêdzie poœwiêcona nasza nastêpna praca [6].
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