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Opór hydrauliczny przy przep³ywie gaz – ciecz
kana³em z wype³nieniem siatkowym
Wprowadzenie
Zabudowanie materia³ów porowatych we wnêtrzu aparatury umo¿liwia zwiêkszenie jej czynnej powierzchni nawet do
kilku tysiêcy m2 na ka¿dy m3 przestrzeni roboczej. Ma to
ogromne znaczenie w przypadku procesów wymiany ciep³a
i masy. Przep³yw przez wype³nienie porowate cechuje siê wysokimi oporami przep³ywu, co powoduje wyraŸne zmiany
w³aœciwoœci p³ynu na drodze przep³ywu. Ze wzglêdu na siln¹
œciœliwoœæ gazu, zmiany ciœnienia nabieraj¹ szczególnego znaczenia w przypadku przep³ywów dwufazowych. Wartoœæ oraz
przebieg zmian oporów przep³ywu przez wype³nienie porowate zale¿y w du¿ej mierze od struktury wewnêtrznej wype³nienia. Szczególnym przypadkiem wype³nienia porowatego, ze
wzglêdu na jego nieizotropow¹ strukturê, jest wype³nienie
siatkowe. Mo¿liwoœæ wykonania siatki o praktycznie dowolnym rozmiarze oczka i œrednicy drutu pozwala kszta³towaæ
wype³nienia o szerokim zakresie zmian porowatoœci i powierzchni w³aœciwej.
W literaturze niewiele jest informacji dotycz¹cych tego rodzaju wype³nieñ. Autorzy prac w tym zakresie, np. [1, 2] podaj¹ metody wyznaczania oporów przep³ywu jednofazowego,
brak jest natomiast modeli opisuj¹cych zmiany oporów
przep³ywu gaz – ciecz przez wype³nienie siatkowe.
W celu okreœlenia wp³ywu wype³nienia siatkowego na charakter zmian oporów przep³ywu dwufazowego przeprowadzono w³asne badania doœwiadczalne.
Badania doœwiadczalne
Badania obejmowa³y pomiary oporów przep³ywu jednofazowego powietrza i wody oraz dwufazowego powietrze-woda
przez rurê wype³nion¹ struktur¹ siatkow¹. Wype³nienie wykonano z siatki stalowej o rozmiarze oczka 1,3 mm i œrednicy
druta 0,25 mm. Zwiniêta siatka tworzy³a wielowarstwowe
wype³nienie porowate o porowatoœci 76,4%. Ze wzglêdu na
trudnoœci w wykonaniu jednorodnego wype³nienia w ca³ym
przekroju kana³u, przestrzeñ przy osi rury zaœlepiono nieporowat¹ mas¹ na ca³ej d³ugoœci kana³u. Uzyskano w ten sposób kana³ o przekroju pierœcieniowym (Rys. 1).
a)

Przep³yw realizowano w kanale o œrednicy wewnêtrznej
21,7/11 mm i d³ugoœci ca³kowitej 2,6 m. Sekcja pomiarowa
o d³ugoœci 0,9 m, by³a poprzedzona i zakoñczona odcinkami
stabilizuj¹cymi przep³yw. Opory przep³ywu oraz ciœnienie
w kanale mierzono za pomoc¹ elektronicznych czujników ciœnienia (ró¿nicowych i bezwzglêdnych). Sygna³y wyjœciowe
czujników ciœnienia oraz przep³ywomierzy wody i powietrza
rejestrowane by³y przez komputerowy system akwizycji danych.
Analiza wyników badañ
Wyniki pomiarów wskazuj¹, ¿e zastosowane wype³nienie
siatkowe posiada typowe dla innych materia³ów porowatych
w³aœciwoœci przep³ywowe. Charakter zmian oporów przep³ywu jednofazowego (Rys. 2) jest zgodny z prawem Forchheimera,
DP
= hK -1 w + rCw2
DL

(1)

przy czym mimo prowadzenia badañ ze stosunkowo du¿ymi
prêdkoœciami faz, odstêpstwa od przep³ywu Darcy’ego s¹ niewielkie.
Wyznaczona w oparciu o zmierzone opory przep³ywu wartoœæ przepuszczalnoœci K i wspó³czynnika inercji C dla zastosowanego wype³nienia wynosz¹: K = 9,63×10-9 m2, C = 609 m-1.
Opory przep³ywu dwufazowego (Rys. 3) zwiêkszaj¹ siê wraz
ze wzrostem prêdkoœci faz. Wzrost prêdkoœci powietrza (przy
ww,o = const) wywo³uje w przybli¿eniu liniowy przyrost oporów. Taki charakter zmian wi¹¿e siê z du¿¹ zmian¹ gêstoœci
powietrza dop³ywaj¹cego do kana³u. W warunkach wysokich

b)

Rys. 1. Wype³nienie siatkowe: a) przekrój kana³u b) widok rzeczywisty wype³nienia

Rys. 2. Opór przep³ywu jednofazowego przez wype³nienie siatkowe
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Rys. 3. Wp³yw prêdkoœci faz na opór przep³ywu dwufazowego
w wype³nieniu siatkowym

oporów przep³ywu, przyrost strumienia masowego gazu nie
znajduje proporcjonalnego odzwierciedlenia w zmianie jego
prêdkoœci. Wp³yw powietrza na wartoœæ oporów przep³ywu
dwufazowego uwidacznia siê silniej przy przep³ywach z wiêkszymi strumieniami wody.
W oparciu o uzyskane wyniki badañ, sprawdzono mo¿liwoœæ zastosowania wybranych modeli hydrauliki przep³ywu
gaz-ciecz przez wype³nienia porowate do przewidywania oporów tego rodzaju przep³ywu przez wype³nienie siatkowe. W literaturze dostêpne s¹ g³ównie modele przep³ywu dwufazowego przez kolumny wype³nione cz¹stkami o kszta³cie kulistym.
Do analizy wybrano modele zaproponowane przez autorów
prac [3–5] (Tablica 1). O wyborze zdecydowa³ stosunkowo szeroki zakres stosowalnoœci tych modeli.
Rys. 4 przedstawia porównanie oporów zmierzonych i odpowiadaj¹cych im wartoœci obliczonych. Uzyskane wartoœci obliczone s¹ we wszystkich przypadkach du¿o wy¿sze (nawet
7-krotnie) od oporów zmierzonych. Dodatkowo w przypadku
metody opracowanej przez Turpina i Huntingtona [3] charakter zmian oporów przep³ywu jest wyraŸnie krzywoliniowy.
Przyczyn¹ tak znacznych b³êdów mo¿e byæ specyficzna nieizotropowa budowa wewnêtrzna wype³nienia siatkowego oraz
du¿a porowatoœæ (w stosunku do wype³nienia usypanego).
Bardzo du¿e znaczenie ma wartoœæ przyjêtej do obliczeñ œrednicy hydraulicznej. W przeprowadzonej analizie obliczeniowej, jako wymiar charakterystyczny wype³nienia dp przyjêto
rozmiar oczka siatki.
Tablica 1
Opis oporów przep³ywu gaz-ciecz przez wype³nienie porowate
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Rys. 4. Opory przep³ywu powietrze-woda, obliczone za pomoc¹
wybranych metod

Podsumowanie
Stwierdzono, ¿e opory przep³ywu jednofazowego przez
wype³nienie siatkowe opisuje równanie Forchheimera.
W przypadku przep³ywu gaz-ciecz straty ciœnienia rosn¹ monotonicznie wraz ze wzrostem prêdkoœci faz. Przyrost oporów
ma charakter liniowy w przypadku zwiêkszania strumienia
gazu. Metody obliczania oporów przep³ywu gaz-ciecz w kolumnach wype³nionych nie pozwalaj¹ na poprawne wyznaczenie strat ciœnienia przy przep³ywie przez wype³nienia siatkowe. Dla wype³nieñ siatkowych nale¿y opracowaæ odrêbny model hydrauliki przep³ywu uwzglêdniaj¹cy specyficzne w³aœciwoœci przep³ywowe tego rodzaju struktur porowatych.
Oznaczenia
dp –
w –
DP/DL–
e –
h –
r –

œrednica cz¹stki wype³nienia, [m],
prêdkoœæ, [m/s],
jednostkowy opór przep³ywu, [Pa/m],
porowatoœæ, [-],
lepkoœæ, [Pas],
gêstoœæ, [kg/m3].
Indeksy

c
g
i
p
w
o

–
–
–
–
–
–

ciecz,
gaz,
i-ta faza, i = c, g,
powietrze,
woda,
wielkoœci pozorne (odniesione do samodzielnego
przep³ywu faz),
2F – przep³yw dwufazowy.
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