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Ocena przydatnoœci metody µPIV
w badaniach sp³ywu cienkowarstwowego
Wprowadzenie
Sp³yw cienkowarstewkowy cieczy stosowany jest w takich
aparatach przemys³owych jak absorbery, kolumny z wype³nieniem, czy te¿ wyparki cienkowarstewkowe. Charakteryzuje
go du¿a powierzchnia wymiany ciep³a i masy przy niewielkiej
objêtoœci, oraz wystêpuj¹ce na powierzchni swobodnej fale, intensyfikuj¹ce miêdzyfazowy przep³yw masy i ciep³a [1]. Ci¹g³y
postêp i rozwój anemometrii laserowej stwarza nowe mo¿liwoœci w badaniach kluczowych dla procesów konwekcji i dyfuzji parametrów, takich jak prêdkoœæ cieczy oraz k¹t zwil¿ania.
Sp³ywaj¹ca cienk¹ warstw¹ ciecz jest bardzo wra¿liwa na
zak³ócenia przep³ywu. Dlatego te¿, w trakcie badañ, konieczne
jest u¿ycie bezinwazyjnych metod pomiarowych, takich jak np.
mPIV (mikro – anemometria obrazowa). Ta optyczna metoda
pomiarowa umo¿liwia na podstawie porównania par obrazów
cz¹steczek wyznaczenie ich przemieszczenia, a nastêpnie prêdkoœci. Dotychczas stosuj¹c konwencjonaln¹ metodê pomiarow¹
mPIV [2] wykonywano zdjêcia przez szklan¹ p³ask¹ œciankê, po
której sp³ywa³a ciecz. Poniewa¿ zdjêcia, przy u¿yciu tej metody
by³y wykonywane przez p³ask¹ powierzchniê, po³o¿enie p³aszczyzny ogniskowej okreœlaj¹cej odleg³oœæ badanej warstwy cieczy od œcianki by³o sta³e. Zapewnia³o to wysok¹ precyzjê pomiarów. Jednak¿e materia³y, z których wykonane s¹ czêœci
aparatury s¹ nieprzeŸroczyste, co uniemo¿liwia pomiary dotychczasow¹ technik¹ mPIV w warunkach rzeczywistych. Dlatego te¿ w celu zbadania hydrauliki sp³ywu cieczy w warunkach quasi-przemys³owych zaimplementowano inn¹ technikê
pomiarow¹ mPIV, proponowan¹ w pracy [3]. W czasie pomiarów t¹ metod¹ zdjêcia przep³ywu wykonywane s¹ nie jak dotychczas przez szklan¹ œciankê, ale przez ruchom¹ powierzchniê swobodn¹ cieczy.
W prezentowanej pracy pomiary przeprowadzono dla ró¿nych mieszanin wody i glicerolu sp³ywaj¹cych po p³askiej
p³ytce, nachylonej pod k¹tem g = 45° do poziomu. Taka geometria p³ytki ma imitowaæ wype³nienie strukturalne typu Y, czêsto stosowane w aparatach kolumnowych. Eksperyment przeprowadzono dla przep³ywów z zakresu laminarnego i przejœciowego, analogicznych do wystêpuj¹cych w procesach absorpcji
i destylacji. Jego celem by³o oszacowanie – dla ró¿nych typów
przep³ywów – jak falista powierzchnia cieczy wp³ywa na zgodnoœæ pomiarów wykonywanych metod¹ proponowan¹ w pracy
[3] w porównaniu z u¿yciem metody dotychczas stosowanej.
Porównanie wyników pomiarów by³o mo¿liwe, poniewa¿ p³ytkê
wykonano ze szk³a.
Za³o¿enia oraz schemat stanowiska pomiarowego
Eksperyment zrealizowano na stanowisku pomiarowym
przedstawionym na rys. 1.

Rys. 1. Stanowisko pomiarowe

Do t³oczenia cieczy ze zbiornika do przelewu u¿yto pompy
perystaltycznej. Przelew zainstalowano tu¿ nad krawêdzi¹
p³ytki, aby zapewniæ równomierne rozprowadzenie cieczy po
p³ytce. Jako trasera u¿yto cz¹stek Rodaminy B, o œrednicy
3,23 mm. Obszar pomiarowy, prostok¹t o wymiarach 2,1´1,7
cm, usytuowano w œrodku p³ytki. Do dwukrotnego naœwietlania przep³ywu zosta³ u¿yty laser neodymowy. Za pomoc¹
zsynchronizowanej z laserem kamery wykonywano pary
zdjêæ, po jednym dla ka¿dego ustawienia oœwietlenia. Kamerê
w zale¿noœci od zastosowanej metody pomiarowej ustawiano
w dwóch pozycjach. W pozycji 1 podczas wykonywania zdjêæ
przez ruchom¹, falist¹ powierzchniê cieczy, w pozycji 2 dla
badañ przep³ywu przy u¿yciu dotychczasowej metody pomiarowej. Przesuwaj¹c kamerê co 50 mm skanowano przep³yw
cieczy warstwa po warstwie, od œcianki a¿ po powierzchniê
swobodn¹. Z ka¿dej warstwy cieczy wykonano po 300 par
zdjêæ, nastêpnie za pomoc¹ analizy statystycznej (korelacji
krzy¿owej) kolejnych par obrazów uzyskiwano œrednie przemieszczenie w skanowanej warstwie widocznych na zdjêciach
cz¹steczek. Dziel¹c je przez interwa³ czasowy pomiêdzy par¹
zdjêæ, wynosz¹cy dla ró¿nych typów przep³ywu i badanych
warstw cieczy od 30 do 100 ms, wyznaczano œredni¹ prêdkoœæ
cz¹steczek.
Pomiary przeprowadzono dla mieszanin wody i glicerolu
o udziale masowym glicerolu XG = [0; 0,7]. Dla tych wartoœci
XG uzyskano przep³ywy z zakresu laminarnego i przejœciowego. W tablicy 1 zestawiono wartoœci: XG, objêtoœciowego natê¿enia przep³ywu cieczy V, wspó³czynnika za³amania
œwiat³a na drodze powietrze – ciecz np,c, analogu liczby Reynoldsa (Re = V / bn, gdzie b = 60 mm, jest szerokoœci¹ p³ytki,
a n – kinematycznym wspó³czynnikiem lepkoœci) oraz typ
przep³ywu [4].
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Tablica 1
Zestawienie w³asnoœci cieczy
oraz typu przep³ywu podczas pomiarów
V [ml/min]
np,c
Re
Typ przep³ywu

0,7

250

1,428

4

laminarny

0,6

350

1,415

8

przejœciowy ²

0,4

700

1,384

65

stabilny falisty przep³yw

0

850

1,33

265

przejœciowy ²²

Omówienie rezultatów oraz wnioski
Poniewa¿ odleg³oœæ miêdzy badanymi warstwami cieczy,
by³a zale¿na od w³asnoœci optycznych badanej mieszaniny,
dla kolejnych przesuniêæ kamery co 50 mm wyznaczano na
podstawie prawa za³amania œwiat³a odleg³oœci p³aszczyzny
ogniskowej od œcianki. Otrzymane dla kolejnych pozycji pomiarowych wartoœci wektora prêdkoœci, porównano z teoretycznym rozk³adem prêdkoœci wed³ug Nusselta [2]:
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Symbolem g oznaczono przyspieszenie ziemskie, y – odleg³oœæ badanej warstwy cieczy od œcianki, a d gruboœæ cieczy obliczon¹ dla teoretycznego modelu Nusselta wed³ug zale¿noœci:
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Porównanie wyników pomiarów z modelem teoretycznym
Nusselta, otrzymanym przy za³o¿eniu p³askiej powierzchni
cieczy, mia³o na celu sprawdzenie, czy model ten mo¿na stosowaæ dla niektórych typów przep³ywu przejœciowego cieczy.
Na rys. 2–5 [5], przedstawiono profile prêdkoœci otrzymane za
pomoc¹ obydwu metod pomiarowych mPIV oraz model teoretyczny Nusselta.
Dla przep³ywu laminarnego (Rys. 2) maksymalne ró¿nice
procentowe wyników pomiarów wynosz¹ zaledwie 3%. Pozwala to stwierdziæ, ¿e metodê mPIV badania sp³ywu cienkowarstewkowego przez ruchom¹ falist¹ powierzchniê cieczy mo¿na
stosowaæ dla pomiarów tego typu przep³ywu. Rezultaty pomiarów otrzymane za pomoc¹ obydwu metod mPIV s¹ zgodne

Rys. 2. Rezultaty pomiarów dla
Re = 4

Rys. 3. Rezultaty pomiarów dla
Re = 8
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z rozk³adem prêdkoœci otrzymanym dla teoretycznego modelu
Nusselta.
Dla przep³ywu z zakresu przejœciowego I rozbie¿noœæ wyników jest najwiêksza. Maksymalne ró¿nice w rezultatach pomiarów (do 30%), zaobserwowano w warstwach przy powierzchni cieczy. Charakterystyczne dla tego typu przep³ywu, sporadycznie pojawiaj¹ce siê na powierzchni cieczy fale,
nie wp³ywaj¹ znacz¹co na rozk³ad prêdkoœci w warstwie cieczy. Zatem ró¿nice w wartoœciach prêdkoœci wyznaczonych na
podstawie wzoru (1) oraz uzyskanych na drodze doœwiadczalnej powinny byæ nieznaczne. Tak te¿ dzieje siê w przypadku
pomiaru dotychczas stosowan¹ metod¹ umo¿liwiaj¹c¹ badania prêdkoœci cieczy przez szklan¹ œciankê. Natomiast
w przypadku pomiaru metod¹ mPIV przez powierzchniê cieczy, ró¿nice te dochodz¹ do 20%. Ró¿nice w wynikach pomiarów otrzymanych przy u¿yciu obydwu metod mPIV oraz ró¿nice w wynikach pomiarów metod¹ przez powierzchniê cieczy
i wartoœciach prêdkoœci wyznaczonych dla teoretycznego modelu Nusselta œwiadcz¹ o ograniczonej stosowalnoœci metody
dla badañ przep³ywów z zakresu przejœciowego ².
Zarówno dla przep³ywów z zakresu stabilnego falistego (Rys.
4) oraz przejœciowego ÉÉ (Rys. 5) zaobserwowano wysok¹ zgodnoœæ wyników pomiarów przy u¿yciu nowo zaproponowanej
i dotychczasowej techniki mPIV. Maksymalne ró¿nice w rezultatach wynosi³y dla trzech ostatnich pozycji pomiarowych 7%.
Jest to zaskakuj¹ce, gdy¿ spodziewano siê wyraŸnych rozbie¿noœci rezultatów pomiarowych, szczególnie w przypadku
wystêpowania fal o du¿ej czêstoœci i amplitudzie (Rys. 5). Paraboliczny kszta³t profilu prêdkoœci zgodny z równaniem (1), dla
tej pary pomiarów, odzwierciedlaj¹ rezultaty badañ doœwiadczalnych. Ró¿nice (do 40%) w otrzymanej doœwiadczalnie i obliczonej wg wzoru (2) gruboœci cieczy spowodowane s¹ pojawieniem siê fal na powierzchni swobodnej cieczy. W przeprowadzonych pomiarach pominiêto sk³adow¹ wektora prêdkoœci cieczy, prostopad³¹ do kierunku przep³ywu. Wp³yw tej sk³adowej
na wartoœæ wektora prêdkoœci musi zostaæ w przysz³oœci zbadany.
Podsumowanie
W pracy zbadano mo¿liwoœæ zastosowania metody pomiaru
mPIV, przez powierzchniê cieczy, w badaniach sp³ywu cienkowarstewkowego (zakres laminarny – Re < 4 i przejœciowego –
Re = 4–400). Otrzymane wyniki pomiarów pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e mo¿liwe jest u¿ycie tej metody do badañ laminarnego
sp³ywu cienkowarstewkowego cieczy. Jednak¿e dla badañ
w zakresie przejœciowym stosowalnoœæ metody jest ograniczona ze wzglêdu na zniekszta³cenia p³aszczyzny pomiarowej
przez falist¹ powierzchniê cieczy oraz brak uwzglêdnienia
sk³adowej prêdkoœci prostopad³ej do kierunku przep³ywu. Konieczne jest wiêc opracowanie innej techniki pomiaru mPIV,
umo¿liwiaj¹cej badania tego typu przep³ywu.
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