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Povzetek
Dvofazni tekočinski tokovi igrajo pomembno vlogo v različnih industrijskih napravah, kot so
jedrske elektrarne, kemijski, biološki in biomedicinski reaktorji, v sklopu različnih industrijskih
panog. V magistrski nalogi sem eksperimentalno raziskoval prehod iz mehurčkastega v čepasti
tok plin-kapljevina v navpični cevi. Najprej predstavim dvofazni tok plin-kapljevina, različne
tokovne režime in teoretične napovedi prehodov med njimi za primer toka voda-zrak. Nato
nadaljujem s predstavitvijo načinov meritve volumskega deleža zraka in uporabljene
eksperimentalne naprave, ter opišem izdelavo žično mrežnega zaznavala plinaste faze. Za konec
opišem še opravljene meritve tekom prehoda iz mehurčkastega v čepasti tok, obdelavo dobljenih
podatkov in predstavim ter analiziram dobljene rezultate.
Iz dobljenih eksperimentalnih rezultatov lahko precej dobro identificiramo prehod iz
mehurčkastega v čepasti tok. Prav tako lahko pokažemo, da se meritve in teoretična napoved
prehoda med tokovnima režimoma, dobljena na osnovi enorazsežnega popisa toka, zadovoljivo
ujemata.
Ključne besede: dvofazni tok, tokovni režim, mehurčkast tok, čepast tok, žično mrežno zaznavalo.

Abstract
Two-phase fluid flows can be found in numerous industrial installations, such as nuclear power
plants, chemical, biological and biomedical reactors, within different industrial fields. In this
master thesis, the transition from bubbly to slug gas-liquid flow in a vertical tube was
investigated experimentally. First, gas-liquid two-phase flow, different flow regimes and
theoretical predictions of transition between them in case of air-water flow are presented. Next,
the description of different ways to measure void fraction, the used experimental facility and the
production of a wire mesh sensor are presented. In the end, measurements during bubbly to slug
flow regime transition are described, the processing of data is explained and the results are
presented and analyzed.
From the experimental results, bubbly to slug flow regime transition can be identified. Also, the
agreement between experiments and theoretical prediction of transition between flow regimes,
based on a one-dimensional description, is satisfactory.
Keywords: two-phase flow, flow regimes, bubbly flow, slug flow, wire mesh sensor.
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1. Uvod in motivacija
Dvofazni tokovi plin-kapljevina so zelo pomembni v številnih industrijskih napravah v sklopu
različnih vej industrije. Najdemo jih med drugim v jedrskih elektrarnah, kemijskih, bioloških in
biomedicinskih reaktorjih, farmacevtski industriji, proizvodnji hrane, transportu zemeljskega
plina in nafte ter letalski in pomorski industriji [1][2]. Poseben primer dvofaznega toka, ki je še
posebej privlačen za eksperimentalno obravnavo, je sistem voda-zrak. Obe tekočini (plin in
kapljevina) sta namreč lahko dostopni in z njima lahko sorazmerno dobro simuliramo adiabatni
sistem voda-vodna para. Ta sistem je namreč ključen v procesni tehniki, v vseh jedrskih
elektrarnah kot tudi v termoelektrarnah. Dvofazni tok voda-vodna para se pojavlja v samem
reaktorju pri konvencionalnem obratovanju vrelno-vodnih jedrskih reaktorjev, v uparjalnikih
termoelektrarn in v tlačnovodnih jedrskih reaktorjih pri nekaterih hipotetičnih nezgodah. Zato je
dobro poznavanje obnašanja takšnih sistemov (v smislu napovedi tokovnih razmer pri določenih
pogojih) pomembno. Posebno pozornost posvečamo simulacijam tokov pri nesrečah v jedrskih
reaktorjih, saj želimo določiti načine za preprečitev taljenja reaktorske sredice in s tem
(posledično po naslednjih fazah nezgode) izpuste radioaktivnih snovi v okolje. Tako pri nekaterih
nesrečah, kot je npr. velika izlivna nezgoda, kjer pride do zloma glavne cevi napajalne vode v
primarnem krogu reaktorja, tlak v primarnem sistemu naglo pade in se del hladila v trenutku
upari. S tem dobimo dvofazni sistem voda-vodna para, katerega obnašanje moramo poznati, da
lahko ustrezno ukrepamo in s tem zagotovimo zadostno hlajenje sredice. Obnašanje dvofaznega
toka voda-vodna para v toplotnem ravnovesju lahko za omejene robne pogoje dobro posnemamo
z enostavnejšim sistemom voda-zrak, ki je za eksperimente bolj privlačen, saj za opazovanje
pojavov ni potrebno ohranjati sistema pri visokih temperaturah in tlakih. Kljub temu, da nas
dvofazni tokovi spremljajo vsepovsod in da tovrstne raziskave potekajo že nekaj desetletij, pa je
zaradi kompleksnosti interakcij med fazama veliko število vprašanj na tem področju še vedno
odprtih. [2]
Pri raziskavah dvofaznih tokov uporabljamo tako teoretične pristope (npr. računalniške
simulacije na osnovi transportnih enačb mehanike tekočin) [3] kot eksperimentalne pristope
(merjenje fizikalnih veličin pod nadzorovanimi pogoji [1][4][5]). V magistrski nalogi sem se
posvetil eksperimentalnemu študiju dvofaznega toka voda-zrak v navpični krožni cevi premera 5
cm, pri čemer sem opazoval prehod iz mehurčkastega toka v čepasti tok. Omenjeni prehod je še
posebno zanimiv, ker pri prehodu v čepasti tok pride do tlačnih oscilacij, ki bi lahko poškodovale
merilne sisteme. Prav tako pa je pomembno poznavanje tokovnih režimov zaradi njihovega
vpliva tako na prenos toplote (v ali iz cevi) kot tudi na sam masni pretok v cevi.
Eksperimentalno delo sem opravljal v laboratoriju Odseka za energetske znanosti na kjotski
univerzi na Japonskem. Dobljene rezultate meritev sem primerjal tudi s teoretično napovedjo na
osnovi enorazsežnega popisa toka.
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2. Teoretično ozadje mehanike tekočin
To poglavje opisuje tokovne režime in osnovne zakone mehanike tekočin, ki so relevantni za
predstavljeno delo.

2.1.

Tokovni režimi v navpični cevi

V dvofaznem toku plin-kapljevina lahko prostorska razporeditev obeh faz zavzame različne
oblike. Različnim razporeditvam pravimo »tokovni režimi«. Tokovni režim je med drugi odvisen
od geometrije in orientacije kanala (cevi), skozi katerega teče tok. V tem delu se bomo pri opisu
tokovnih režimov omejili na navzgor usmerjen dvofazni tok plin-kapljevina v navpični cevi, ki ga
bomo v tem delu tudi podrobno preučevali. Številni eksperimenti v omenjenih ceveh so privedli
do identifikacije štirih osnovnih tokovnih režimov: mehurčkast tok, čepast tok, raztrgan tok in
kolobarjast tok (Slika 1).

2.1.1. Mehurčkast tok
Mehurčkast tok je tok kapljevine in plina, v katerem je plin razpršen znotraj kapljevine v obliki
mehurčkov. Tako je kapljevita faza zvezna, plinasta faza pa nezvezna. Glavne značilnosti so
gibajoče se in spreminjajoče se medfazne površine med mehurčki in kapljevino (zaradi
deformiranja, združevanja in razpadanja mehurčkov). Mehurčkast tok se glede na časovno in
krajevno porazdelitev interakcij lahko deli še na naslednje podtipe: tok idealno ločenih
mehurčkov, tok mehurčkov z medsebojnim vplivom in gručasti mehurčkast tok [6].

2.1.2. Čepast tok
Čepast tok v cevi je dvofazni tok kapljevine in plina, v katerem se plinasta faza giblje predvsem v
obliki velikih mehurjev (t.i. Taylorjevi mehurji), ki zavzemajo skoraj ves prerez cevi in so med
seboj ločeni s čepi kapljevine. V teh čepih se navadno nahajajo še mehurčki plina. Vrh
Taylorjevih mehurjev je zaobljen, medtem ko je medfazna površina na repu mehurja nakodrana.
Struktura čepastega toka se tudi pri konstantnih robnih pogojih vzdolž cevi spreminja. Čepasti
tok lahko miselno razdelimo na enake celice, pri čemer vsaka vsebuje mehur plina in njemu
sledeč čep kapljevine z mehurčki [7].

2.1.3. Raztrgan tok
Raztrgan tok je izjemno nestabilen tok kapljevine in plina. Njegove značilnosti so zelo debel in
nestabilen film kapljevine ob steni cevi, katerega hitrost pogosto niha med tokom navzgor in
navzdol. Nahaja se med območjem čepastega in kolobarjastega toka, nima dobro definirane
strukture in je zanj značilno kaotično gibanje obeh faz. Je eden izmed najmanj raziskanih
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tokovnih režimov, zaradi svoje kompleksnosti pa je pogosto označen le kot prehodni režim med
čepastim in kolobarjastim tokom [8].

2.1.4. Kolobarjast tok
Za kolobarjasti tok je značilen tok kapljevine ob steni cevi, medtem ko se v središču cevi nahaja
plinasta faza, ki lahko vsebuje kapljice. V tem primeru se tok imenuje kolobarjast razpršen tok. V
navpičnih ceveh lahko nastaneta tako protitočni kot sotočni kolobarjast tok: pri sotočnem toku
plin in kapljevina tečeta v isti smeri, medtem ko pri protitočnem toku tečeta v nasprotnih smereh
[9].

Slika 1: Prikaz različnih tokovnih režimov dvofaznega toka v navpični cevi [10].

V naslednjem poglavju si bomo ogledali kratko izpeljavo hitrostnega polja za enofazni in
dvofazni tok ter, kateri pogoji so potrebni, da v dvofaznem toku plin-kapljevina preidemo iz
enega tokovnega režima v drugega.
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2.2.

Teoretični popis dvofaznega toka

2.2.1. Teoretični izračun hitrostnega polja
Za ilustracijo, kako teoretično obravnavamo dvofazne tokove, si oglejmo krajšo izpeljavo
izračuna hitrostnih polj v navpični cevi.
Obravnavamo primer trirazsežnega nestisljivega enofaznega toka v krožni cevi, kar pomeni, da se
fizikalne veličine spreminjajo v vseh treh smereh v prostoru. Uporabimo gibalno enačbo v smeri
z, ki sovpada z osjo cevi [2]
𝜕𝑣

𝜌 ( 𝜕𝑡𝑧 + 𝑣𝑟

𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑟

+

𝑣𝜗 𝜕𝑣𝑧
𝑟 𝜕𝜗

+ 𝑣𝑧

𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

𝜕𝑝

1 𝜕

1 𝜕 𝜏𝜗𝑧

) = − 𝜕𝑧 − (𝑟 𝜕𝑟 (r 𝜏𝑟𝑧 ) + 𝑟

𝜕𝜗

+

𝜕 𝜏𝑧𝑧
𝜕𝑧

) + 𝜌𝑔𝑧

(1),

kjer 𝑟 predstavlja oddaljenost od osi cevi, 𝑣𝑧 hitrost v smeri z, 𝑣𝜗 hitrost v smeri 𝜗, 𝑣𝑟 hitrost v
radialni smeri, 𝜌 gostoto tekočine, 𝑝 tlak, τij tenzor napetosti in 𝑔𝑧 gravitacijski pospešek.
V nadaljevanju obravnavamo tok, pri katerem sta radialna hitrost 𝑣𝑟 in kotna hitrost 𝑣𝜗 enaki nič
(vendar je tok lahko še vedno trirazsežen, če se ostale veličine spreminjajo v vseh treh smereh v
prostoru). Če obravnavamo primer, ko je tok v cevi »razvit« (kar pomeni, da se razmere vzdolž
cevi ne spreminjajo več), stacionaren (kar pomeni, da se razmere po času ne spreminjajo), in če
zanemarimo še padec hidrostatičnega tlaka, sledi iz enačbe (1):
1 𝜕

1 𝜕 𝜏𝜗𝑧

0 = − (𝑟 𝜕𝑟 (𝑟 𝜏𝑟𝑧 ) + 𝑟

𝜕𝜗

) + 𝜌𝑔𝑧

(2)

Če predpostavimo osnosimetrični tok, so tudi odvodi po 𝜗 enaki nič. Zato lahko zgornjo enačbo
okrajšamo in dobimo:
1 𝜕

0 = − 𝑟 𝜕𝑟 (𝑟 𝜏𝑟𝑧 ) + 𝜌𝑔𝑧

(3).

Nato enačbo rešimo in dobimo:
𝑟 𝜏𝑟𝑧 = ∫ 𝜌𝑔𝑧 𝑟𝑑𝑟 =

𝜌𝑔𝑧

𝜏𝑟𝑧 =

𝜌𝑔𝑧

2

2

𝑟2 + 𝐶
𝐶

𝑟+𝑟

(4)
(5).

Konstanto C izračunamo iz pogoja, da je zaradi simetrije napetost v smeri z v sami osi cevi enaka
0.
𝜏𝑟𝑧 (𝑟 = 0) = 0
0=

𝜌𝑔𝑧
2

𝐶

∗0+0 → 𝐶 =0
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(6)
(7)

Dobimo:
𝜏𝑟𝑧 =

𝜌𝑔𝑧
2

𝑟

(8).

Iz tako poenostavljene enačbe za napetost lahko določimo hitrostno polje tekočine. Iz
predpostavke, da imamo Newtonsko tekočino, in temu ustrezne konstitucijske relacije za
določitev napetosti v odvisnosti od gradienta hitrosti, lahko izračunamo:
𝜏𝑟𝑧 = −𝜇 ( 𝜕𝑟𝑧 +

𝜕𝑣

𝜕𝑣𝑟

𝜏𝑟𝑧 = −𝜇

𝜕𝑣𝑧

𝜕𝑧

𝜕𝑟

) → 𝜏𝑟𝑧 = −𝜇
=

𝜌𝑔𝑧
2

𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑟

𝑟

(9)
(10),

iz česar dobimo radialno porazdelitev hitrosti v smeri z
𝜌𝑔 𝑟 2

𝑣𝑧 (𝑟) = −2𝜇𝑧

2

=−

𝜌𝑔𝑧
4𝜇

𝑟2

(11).

S tem smo dobili hitrostno polje ene faze, če je tok laminaren. V primeru turbulentnega toka je
hitrostni profil v jedru cevi nekoliko bolj položen. Izpeljani hitrostni profil kaže razliko od
enorazsežnega popisa, ki bo uporabljen v nadaljevanju. Zaradi te razlike je pri enorazsežnem
popisu potrebno vpeljati konstanto, ki korigira vpliv te poenostavitve.
V primeru prisotnosti dveh faz so mogoči različni popisi. Pri t.i. dvofluidnem modelu, ki se
uporablja v sistemskih programih za simulacijo pojavov v sistemih jedrskih reaktorjev, fazi
obravnavamo tako, kot da bi obe zasedali ves prostor, le z različnim volumskim deležem. Po
navadi se uvede ti. delež praznin, ki predstavlja volumski delež plinaste faze in se označuje z 𝛼.
Tako je gibalna enačba dvofluidnega modela za plinasto fazo (𝑔) v smeri z v trirazsežnem toku
naslednja [11]:
𝜕𝛼𝑔 𝜌𝑔 𝒗𝒈
𝜕𝑡

+ ∇(𝛼𝑔 𝜌𝑔 𝒗𝒈 𝒗𝒈 ) = −𝛼𝑔 ∇𝑝𝑔 + ∇𝛼𝑔 (𝜏̿ + 𝜏𝑔𝑡 ) + 𝛼𝑔 𝜌𝑔 𝒈 + 𝒗𝒈 Γ𝑔 + 𝑴𝑖𝑔 − ∇𝛼𝑔 𝜏𝑖

(12)

medtem, ko je gibalna enačba dvofluidnega modela za kapljevito fazo (𝑙) v smeri z v
trirazsežnem toku naslednja:
𝜕(1−𝛼𝑔 )𝜌𝑙 𝒗𝒍
𝜕𝑡

+ ∇((1 − 𝛼𝑔 )𝜌𝑙 𝒗𝒍 𝒗𝒍 ) = −(1 − 𝛼𝑔 )∇𝑝𝑙 + ∇ ((1 − 𝛼𝑔 )(𝜏̿ + 𝜏𝑙𝑡 )) + (1 − 𝛼𝑔 )𝜌𝑙 𝒈 +

𝒗𝒍 Γ𝑙 + 𝑴𝑖𝑙 − ∇(1 − 𝛼𝑔 )𝜏𝑖

(13)

pri čemer 𝛼𝑔 predstavlja volumski delež plinaste faze, 𝜌𝑖 gostoto i-te faze, 𝒗𝒊 vektor hitrosti i-te
faze, ∇𝑝𝑖 gradient tlaka i-te faze, 𝜏̿ povprečno napetost zaradi viskoznosti, 𝜏𝑖𝑡 napetost zaradi
turbuletnosti i-te faze , 𝒈 vektor gravitacijskega pospeška, Γ𝑖 masni prirastek i-te faze , 𝑴𝑗𝑖
generalizirani medfazni vlek za i-to fazo in 𝜏𝑖 povprečna medfazna strižna napetost za i-to fazo.
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V splošnem je potrebno v enačbah dvofaznega modela člene, ki popisujejo medfazni prenos
snovi, gibalne količine in energije, zapisati s konstitucijskimi relacijami. Ker so relevantni
fizikalni pojavi odvisni od medsebojne razporeditve faz (se pravi, od tokovnega režima), se za
različne režime uporabljajo različne konstitucijske relacije. Zato je pri uporabi dvofaznega
modela pomembno pravilno napovedati tokovni režim.
Sedaj si oglejmo pogoje, pri katerih preidemo iz enega tokovnega režima v drugega. Za popis
prehoda bomo uporabili enorazsežni popis, kar pomeni, da bomo obravnavali tok, pri katerem so
razmere po prerezu cevi (se pravi, vse fizikalne veličine, ki nastopajo) znotraj posamezne faze
konstantne. Čeprav v sedanjem času t.i. programi za računsko dinamiko tekočin (ang.
Computational Fluid Dynamics – CFD) omogočajo reševanje trorazsežnih transportnih enačb, je
zaradi računske zahtevnosti območje reševanja še vedno dokaj omejeno (tipično cev premera do
nekaj cm in dolžine do nekaj m). Zaradi tega je za popis dvofaznih tokov v sistemih jedrskih
elektrarn enorazsežni popis še vedno dokaj primeren.

2.2.2. Prehod iz mehurčkastega v čepast tok
Do prehoda iz mehurčkastega v čepasti tok prihaja predvsem zaradi združevanja mehurčkov v
Taylorjeve mehurje. Ko nastanejo prvi mehurji, se združevanje le-teh praviloma nadaljuje. Sam
proces je odvisen od razmerja sile vzgona, vleka za mehurji in sile upora.
Številni poskusi so nakazali, da se omenjeni proces prehoda navadno dogaja pri vrednosti deleža
praznin 0,3. Kvalitativno lahko tudi pokažemo, da pri tej vrednosti verjetnost trkov in posledično
združevanja mehurčkov izjemno naraste. To storimo z enostavno geometrijsko obravnavo
mehurčkov v cevi. Predpostavimo, da se mehurčki porazdelijo v tetraedrično strukturo, v kateri
rahlo nihajo (slika 2). Okoli vsakega mehurčka si zamislimo še sfero z radijem dveh radijev
mehurčka, v kateri se lahko mehurček premika, ne da bi se združil z drugim mehurčkom.
Osnovna hipoteza je, da se bo število trkov in združevanj mehurčkov zelo povečalo, če
maksimalna razdalja med mehurčki postane manjša kot premer mehurčka (slika 2). [12]
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Slika 2: Kriterij prehoda iz mehurčkastega v čepasti tok [12].

Volumski delež plinaste faze, če so mehurčki razporejeni v tetraedrsko mrežo z medsebojno
razdaljo enako premeru mehurčkov, je:
𝛼 = 0,34 ≈ 0,3

(14)

Mejna vrednost v enačbi (14) pomeni indikativno vrednost deleža plinaste faze v celotnem
mehurčkastem toku, pri kateri naj bi prišlo do prehoda v čepast tok. Za uporabo te vrednosti je
najbolj primerno, če dvofazni tok popišemo z enorazsežnim popisom. Pri tem popisu so fizikalne
veličine po prerezu cevi konstantne in sovpadajo s povprečnimi vrednostmi veličin, ki se po
prerezu spreminjajo. Poleg tega bomo predpostavili tudi, da je tok stacionaren.
Definiramo gostoti volumskega toka plina in kapljevine:
𝑗𝑔 =

𝜙𝑉 𝑔
A

in 𝑗𝑓 =

𝜙𝑉 𝑓
A

(15)

pri čemer je 𝑗𝑔 gostota volumskega toka plina, 𝑗𝑓 gostota volumskega toka kapljevine, 𝜙𝑉 𝑔
volumski tok plinaste faze in 𝜙𝑉 𝑓 volumski tok kapljevite faze ter A prerez cevi. Ker volumska
tokova delimo s celotnim prerezom cevi, bi bila gostota volumskega toka posamezne faze enaka
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povprečni hitrosti faze le, če bi le-ta zavzemala celotni prerez. Dejansko povprečno hitrost
posamezne faze dobimo, če gostoto volumskega toka delimo z volumskim deležem faze (ki je v
enorazsežnem toku enak deležu, ki ga zavzema faza po prerezu cevi).
Na podoben način lahko definiramo tudi gostoto volumskega toka celotnega dvofaznega toka.
Ker je volumski tok dvofaznega toka enak vsoti volumskih tokov posameznih faz, velja:
𝑗 = 𝑗𝑔 + 𝑗𝑓

(16)

Gostota volumskega toka celotnega dvofaznega toka je enaka povprečni hitrosti dvofaznega toka.
Sama definicija gostot volumskega toka še ne pomeni, da obravnavamo enorazsežni tok, ker ju
lahko prav tako definiramo v večrazsežnem toku. Tok obravnavamo kot enorazsežni, če gostoti
volumskega toka popisujeta razmere po celotnem prerezu cevi.
Povprečno hitrost plinaste faze v enorazsežnem dvofaznem toku lahko zapišemo kot vsoto
korigirane gostote volumskega toka dvofaznega toka (se pravi, korigirani povprečni hitrosti
dvofaznega toka) in relativne hitrosti plinaste faze (se pravi, relativne hitrosti mehurčkov), ki jo
dobimo iz semiempirične enačbe [12]:
𝑗𝑔
𝛼

= 𝐶0 𝑗 + √2 (

𝜎𝑔∆𝜌
𝜌𝑓 2

0,25

)

(1 − 𝛼)1,75

(17)

kjer 𝜎 predstavlja površinsko napetost, ∆𝜌 razliko gostot med fazama, 𝑔 gravitacijski pospešek,
𝜌𝑓 gostoto kapljevite faze, in 𝐶0 konstanto, ki odraža enorazsežni popis trorazsežnega toka.
Za 𝐶0 so bile v literature predlagane naslednje enačbe [12]:
𝜌𝑔

𝐶0 = 1,2 − 0,2√𝜌 𝑧𝑎 𝑜𝑘𝑟𝑜𝑔𝑙𝑒 𝑐𝑒𝑣𝑖 𝑖𝑛
𝑓

𝜌𝑔

𝐶0 = 1,35 − 0,35√𝜌 𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑣𝑜𝑘𝑜𝑡𝑛𝑒 𝑐𝑒𝑣𝑖
𝑓

(18)

(19)

Če v enačbo (17) vstavimo vrednost 𝛼 = 0,3, in uporabimo še enačbo (16), dobimo:
3,33

𝑗𝑓 = (

𝐶0

− 1) 𝑗𝑔 −

0,76 𝜎𝑔∆𝜌
𝐶0

(

𝜌𝑓 2

0,25

)

(20)

Pri danih vrednostih snovskih lastnosti nam enačba (20) popisuje vrednost gostote volumskega
toka kapljevine, pri kateri pri dani gostoti volumskega toka plina mehurčkast tok prehaja v čepast
tok.
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2.2.3. Prehod iz čepastega toka v raztrgan tok
Čepast tok bomo obravnavali kot sestavljenega iz kapljevinastih čepov, v katerih se nahajajo
mehurčki, in plinastih čepov, v katerih so Taylorjevi mehurji po obodu obkroženi s filmom
kapljevine (slika 3). Prehod iz čepastega v raztrgan tok se zgodi, ko povprečni delež praznin v
celotnem opazovanem volumnu preseže delež praznin v plinastem čepu. Kriterij si je lažje
predstavljati kot povečevanje deleža praznin v cevi in s tem skrajševanje kapljevinastih čepov v
cevi. Do prehoda pride, ko se vrh (Taylorjevega) mehurja skoraj dotika repa mehurja pred njim.
Takrat kapljevinasti čepi ne morejo vseskozi ohranjati svoje oblike, čemur sledi njihovo
razpadanje in ponovno nastajanje. Razpadanje in ponovno nastajanje kapljevinastih čepov je v
literaturi označeno kot prehod iz čepastega toka v raztrgan tok.

Slika 3: Čepasti tok [12].

Povsod, razen na področju zelo blizu vrha mehurja, nam Bernoullijeva enačba poda lokalno
vrednost deleža praznin na oddaljenosti ℎ od vrha mehurčka. [12]
∆𝜌

√2𝑔ℎ𝜌

𝛼(ℎ) =

∆𝜌

𝑓
∆𝜌𝑔𝐷

√2𝑔ℎ𝜌 +(𝐶0 −1)𝑗+0,35√ 𝜌
𝑓
𝑓

kjer 𝐷 predstavlja hidravlični premer cevi.
Nato uporabimo enačbo za absolutno hitrost mehurčka 𝑣𝑔𝑠 kot v [12]
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(21)

∆𝜌𝑔𝐷

𝑣𝑔𝑠 = 𝐶0 𝑗 + 0,35√

(22)

𝜌𝑓

Povprečno vrednost deleža praznin (𝛼𝑚 ) po celotni dolžini plinastega čepa dobimo z integracijo
deleža praznin po povprečni dolžini Taylorjevega mehurja 𝐿𝑏 ,
1

𝐿

𝛼𝑚 = 𝐿 ∫0 𝑏 𝛼(ℎ)𝑑ℎ

(23)

𝑏

Po integraciji dobimo:
1

𝛼𝑚 = 1 − 2𝑋 − 2𝑋 2 ln (1 + 𝑋).

(24)

kjer je:
𝜌

∆𝜌𝑔𝐷

𝑓
(𝐶0 − 1)𝑗 + 0,35√
𝑋 = √2𝑔∆𝜌𝐿
𝑏

𝜌𝑓

(25)

Eksperimenti pokažejo, da v primeru 𝛼𝑚 med 0,6 in 0,9 lahko 𝛼𝑚 dobro aproksimiramo z enačbo
[7]:
𝛼𝑚 = 1 − 0,813𝑋 0,75

(26)

Ob stenah plinastega čepa pri čepastem toku lahko opazujemo film kapljevine, na katerega
delujeta tako sila teže kot sila trenja. V neki točki se ti sili izenačita in tako dobimo polno razvit
tok. V delu filma pod to točko nastane majhen tlačni gradient, ki nasprotuje toku filma navzdol.
Ker film ne teče več navzdol, nastanejo nestabilnosti, ki privedejo do ločitve filma, kar
posledično razbije čepasti (Taylorjev) mehur. V točki, kjer se sili izenačita, lahko zapišemo
enačbo ravnovesja sil v filmu kapljevine kot:
𝑓

𝜌 𝑣
2 𝑓 𝑓𝑠𝑏

2

2

= 3 ∆𝜌𝑔𝐴(1 − 𝛼𝑠𝑏 )

(27)

pri čemer je 𝑣𝑓𝑠𝑏 hitrost polnorazvitega filma kapljevine, 𝑓 koeficient trenja med kapljevino in
2

steno cevi, 𝐴 prerez cevi in 𝛼𝑠𝑏 delež praznin v točki pri polno razvitem toku kapljevine. Faktor 3
na desni strani dodamo zaradi učinka gravitacije na trenje filma kapljevine [13]. Za faktor trenja
𝑓 predpostavimo, da je oblike [7]
𝑓 = 𝐶𝑓 (

(1−𝛼𝑠𝑏 )𝑣𝑓𝑠𝑏 𝐷
𝜈𝑓

−𝑚

)

(28)

pri čemer sta 𝐶𝑓 in 𝑚 konstanti in 𝜈𝑓 kinematična viskoznost kapljevine. Enačba (28) je bila
pridobljena eksperimentalno [15].
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Enačbi (27) in (28) združimo in dobimo:
(1−𝛼𝑠𝑏 )𝑣𝑓𝑠𝑏 𝐷

1

𝐶 (
2 𝑓

𝜈𝑓

−𝑚

2

𝜌𝑓 𝑣𝑓𝑠𝑏 2 = 3 ∆𝜌𝑔𝐴(1 − 𝛼𝑠𝑏 )

)

(29)

Izrazimo hitrost polno razvitega toka kapljevine 𝑣𝑓𝑠𝑏 in dobimo:
𝑣𝑓𝑠𝑏 = (1 − 𝛼𝑠𝑏 )

1+𝑚
2−𝑚

𝐷

−𝑚

∗ (3𝐶𝑓 (𝜈 )
𝑓

𝜌𝑓
∆𝜌𝑔𝐷

1
𝑚−2

)

(30)

To enačbo lahko z uporabo enačbe za hitrost mehurčka (22) in empirične enačbe [12]
𝑣𝑓𝑠𝑏 =

𝛼𝑠𝑏 𝑣𝑔𝑠 −𝑗

(31)

1−𝛼𝑠𝑏

zapišemo kot:

𝛼𝑠𝑏 =

1
𝑚−2
−𝑚
3
𝜌𝑓
𝐷
𝑗+(1−𝛼𝑠𝑏 )2−𝑚 (3𝐶𝑓 ( ) (
))
𝜈𝑓
∆𝜌𝑔𝐷

(32)

∆𝜌𝑔𝐷
𝐶0 𝑗+0,35√
𝜌𝑓

Sedaj na podlagi eksperimentov predpostavimo, da sta vrednosti 𝑚 in 𝐶𝑓 za turbulentni tok enaki
𝑚 = 0,2 in 𝐶𝑓 = 0,046 [12][15]. Opazovani tok kapljevine lahko zaradi majhnih mehurčkov in
relativno velike debeline filma kapljevine aproksimiramo z enofaznim turbulentnim modelom.
Sedaj lahko enačbo (31) zapišemo kot:
𝛼𝑠𝑏 =

𝑗+3𝑎𝑏(1−𝛼𝑠𝑏 )1,67

(33),

𝐶0 𝑗+0,35𝑏

1

∆𝜌𝑔𝐷 3 18

kjer je 𝑎 = (

𝜌𝑓 𝑣𝑓 2

)

∆𝜌𝑔𝐷

in 𝑏 = √

𝜌𝑓

in če aproksimiramo (1 − 𝛼𝑠𝑏 )1,67 ≅ 0,25(1 − 𝛼𝑠𝑏 ) [12],

lahko zgornjo enačbo rešimo in dobimo delež praznin pri polno razvitem filmu kapljevine:
𝛼𝑠𝑏 = 𝐶

𝑗+0,75𝑎𝑏

(34).

0 𝑗+0,35𝑏+0,75𝑎𝑏

Sedaj pa v enačbo (21) vstavimo dolžino plinastega čepa (h=𝐿𝑏 )
∆𝜌

𝛼(𝐿𝑏 ) =

√2𝑔𝐿𝑏 𝜌
∆𝜌

𝑓
∆𝜌𝑔𝐷

√2𝑔𝐿𝑏 𝜌 +(𝐶0 −1)𝑗+0,35√ 𝜌
𝑓
𝑓

= 𝑦+(𝐶

𝑦

0 −1)𝑗+0,35𝑏

∆𝜌

𝑦 = √2𝑔𝐿𝑏 𝜌

𝑓

(35).

Nato enačimo enačbi (34) in (35), saj obe prikazujeta volumski delež praznin pri polno razvitem
toku filma kapljevine ob plinastem čepu:
21

𝛼𝑠𝑏 = 𝛼(𝐿𝑏 )
𝑗+0,75𝑎𝑏

(36)
𝑦

= 𝑦+(𝐶

𝐶0 𝑗+0,35𝑏+0,75𝑎𝑏

(37).

0 −1)𝑗+0,35𝑏

Izrazimo y in dobimo:
𝑦 = 𝑗 + 0,75𝑎𝑏

(38).

Predpostavko y iz enačbe (35) vstavimo v zgornjo enačbo in dobimo:
∆𝜌

√2𝑔𝐿𝑏 𝜌 = 𝑗 + 0,75𝑎𝑏

(39)

𝑓

Sedaj lahko končno ugotovimo, pri kateri vrednosti deleža plinaste faze 𝛼 pride do prehoda iz
čepastega v raztrgan tok. Vemo, da mora veljati:
𝜌

𝑓
𝛼 > 𝛼𝑚 = 𝛼𝑚 = 1 − 0,813𝑋 0,75 = 1 − 0,813√2𝑔∆𝜌𝐿
( (𝐶0 − 1)𝑗 + 0,35√

∆𝜌𝑔𝐷
𝜌𝑓

𝑏

)

0,75

(40).

Sedaj vstavimo še enačbo za 𝐿𝑏 in dobimo
0,75
∆𝜌𝑔𝐷
(𝐶0 −1)𝑗+0,35√
𝜌𝑓

𝛼 ≥ 1 − 0,813

(41).

1

(

∆𝜌𝑔𝐷 ∆𝜌𝑔𝐷3 18
𝑗+0,75√
(
)
𝜌𝑓
𝜌𝑓 𝑣𝑓 2

)

Ta enačba nam ne pove veliko, zato jo raje pretvorimo v prostor gostot volumskih tokov. Zato
uporabimo enačbo za delež praznin, ki jo dobimo iz modela gonilnega toka [12]
𝑗𝑔

𝛼=

𝐶0 𝑗+0,35(

(42)

∆𝜌𝑔𝐷
)
𝜌𝑓

Iz tega dobimo vrednost, ki jo more preseči gostota volumskega toka plinaste faze, da preidemo
iz čepastega v raztrgan tok:
0,75
∆𝜌𝑔𝐷

𝑗𝑔 > (𝐶0 𝑗 + 0,35 (

𝜌𝑓

∆𝜌𝑔𝐷
(𝐶0 −1)𝑗+0,35√
𝜌𝑓

)) ∗ 1 − 0,813
(

(

1
∆𝜌𝑔𝐷 ∆𝜌𝑔𝐷3 18
𝑗+0,75√
(
)
𝜌𝑓
𝜌𝑓 𝑣𝑓 2

(43)
)

)

Empirično se izkaže, da za relativno neviskozne kapljevine, kot je npr. voda, velja [12]
1

∆𝜌𝑔𝐷 3 18

(𝜌

𝑓 𝑣𝑓

2

)

≅3
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(44)

2.2.4. Prehod iz raztrganega toka v kolobarjast tok
Kriterij za prehod iz raztrganega toka v kolobarjast tok je bil razvit ob dveh predpostavkah [12]:



Tok filma tekočine ob velikih mehurjih se obrne.
Razpad velikih kapljevinastih čepov ali valov zaradi geometrije ali tlačne deformacije.

Pri obravnavi s prvim mehanizmom predpostavimo, da se del filma kapljevine ob velikih
mehurjih obnaša kot film v kolobarjastem toku. To lahko opišemo z enačbo, ki jo dobimo iz
ravnovesja sil [12]:

𝑗𝑔
𝛼

∆𝜌𝑔𝐷(1−𝛼)
)
0,015𝜌𝑓

(1−𝛼)(𝑗+√

−𝑗 =

(45)

1+75(1−𝛼)𝜌𝑔
𝛼+√
𝜌𝑓
√𝛼

Ob predpostavki obrata toka filma kapljevine postavimo 𝑗𝑓 = 0 in dobimo
∆𝜌𝑔𝐷 1,25
1−𝛼
𝛼 √0,015(1+75(1−𝛼))
𝜌𝑔

𝑗𝑔 = √

(46).

Poleg tega lahko, v območju deleža plinaste faze relevantnem za naš primer, prehod med
raztrganim in kolobarjastim tokom aproksimiramo kot [12]:
𝑗𝑔 = √

∆𝜌𝑔𝐷
(𝛼
𝜌𝑔

− 0,11)

(47),

kjer mora 𝛼 zadostiti pogojem podanih z enačbo (41), torej volumski delež plina v cevi mora biti
večji kot pri plinastem čepu v čepastem toku.
Drugi kriterij prehoda iz raztrganega toka v kolobarjasti tok pa lahko določimo z nastopom
odnašanja kapljic s površine filma kapljevine. Kriterij za odnašanje kapljic dobimo iz ravnovesja
sil na grebenih valov, torej med površinsko napetostjo padajočega filma kapljevine in trenja s
plinasto fazo. To opišemo z [12]:
𝜇𝑓 𝑗𝑔
𝜎

𝜌𝑔

0,8
√𝜌 = 𝑁𝜇𝑓

(48),

𝑓

kjer 𝜇𝑓 predstavlja dinamično viskoznost kapljevine in 𝑁𝜇𝑓 viskoznostno število, in kjer meritve
1

pokažejo, da lahko 𝑁𝜇𝑓 za kapljevine z nizko viskoznostjo (𝑁𝜇𝑓 < 15) in pri relativno velikih
Reynoldsovih številih (𝑅𝑒𝑓 > 1635) zapišemo kot [12]:
𝑁𝜇𝑓 =

𝜇𝑓
𝜎
√𝜌𝑓 𝜎√
𝑔∆𝜌
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(49).

Ko pretok plina preseže vrednost podano v enačbi (48), se površinski valovi kapljevite faze
odtrgajo in razpršijo tako, da v toku plina potujejo v obliki majhnih kapljic. To privede do
razpada vseh čepov kapljevite faze. Razpad čepov kapljevite faze pa poveže čepe plinaste faze in
s tem ustvari plinasto jedro, torej kolobarjast tok. Če združimo zadnji dve enačbi, dobimo:
𝜎𝑔∆𝜌

𝑗𝑔 ≥ ( 𝜌

𝑔

2

)

0,25

𝑁𝜇𝑓 −0,2

(50).

S tem določimo prehod iz raztrganega toka v kolobarjasti tok. Enačbo (50) lahko za 𝛼 < 𝛼𝑚
zapišemo z uporabo 𝑗𝑔 in 𝑗 kot:

𝑗𝑔
𝛼

∆𝜌𝑔𝐷(1−𝛼)
)
0,015𝜌𝑓

(1−𝛼)(𝑗+√

−𝑗 =

(51),

1+75(1−𝛼)𝜌𝑔
𝛼+√
𝜌𝑓
√𝛼

medtem ko za 𝛼 > 𝛼𝑚 uporabimo relacijo:
𝑗𝑔

𝛼=

𝜎𝑔∆𝜌
𝐶0 𝑗+√2( 2 )
𝜌𝑓

2.3.

(52).

0,25

Graf tokovnih režimov

V tem podpoglavju si bomo ogledali graf tokovnih režimov za okroglo, navpično cev notranjega
premera 5 cm, v kateri imamo sotok vode in zraka pri atmosferskem tlaku (1,03 bar) in pri
temperaturi 25 °C. Za določitev mej med območji posameznih režimov so uporabljene enačbe, ki
so bile dobljene na osnovi dosedanje teoretične obravnave.


Prehod iz mehurčkastega toka v čepast tok:
3,33

𝑗𝑓 = (


𝐶0

− 1) 𝑗𝑔 −

0,76 𝜎𝑔∆𝜌
𝐶0

(

𝜌𝑓 2

0,25

)

(20)

Prehod iz čepastega v raztrgan tok:
0,75
∆𝜌𝑔𝐷

𝑗𝑔 = (𝐶0 𝑗 + 0,35 (

𝜌𝑓

∆𝜌𝑔𝐷
(𝐶0 −1)𝑗+0,35√
𝜌𝑓

)) ∗ 1 − 0,813
(

(
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1
∆𝜌𝑔𝐷 ∆𝜌𝑔𝐷3 18
𝑗+0,75√
(
)
𝜌𝑓
𝜌𝑓 𝑣𝑓 2

(43)
)

)



Prehod v kolobarjast tok

Za prehod v kolobarjast tok potrebujemo dve enačbi, in sicer (53) za prehod iz raztrganega in
(50) za prehod iz čepastega toka. Za prehod iz raztrganega toka v kolobarjast tok uporabimo:
0,75

𝑗𝑔 = √

∆𝜌𝑔𝐷

∆𝜌𝑔𝐷
(𝐶0 −1)𝑗+0,35√
𝜌𝑓

1 − 0,813

𝜌𝑔

(

(

1
∆𝜌𝑔𝐷 ∆𝜌𝑔𝐷3 18
𝑗+0,75√
(
)
𝜌𝑓
𝜌𝑓 𝑣𝑓 2

− 0,11
)

(53)

)

Za prehod iz čepastega toka v kolobarjast tok uporabimo enačbo:
𝜎𝑔∆𝜌

𝑗𝑔 = ( 𝜌

𝑔

2

0,25

)

𝑁𝜇𝑓 −0,2

(50)

Za izračun 𝑗𝑓 uporabimo enačbo (18). Z upoštevanjem navedenih enačb lahko narišemo graf
tokovnih režimov (slika 4).
Omeniti velja, da v enačbah sama velikost mehurčkov ne nastopa, čeprav so eksperimenti
različnih avtorjev pokazali, v nekaterih območjih velikosti mehurčkov, vpliv le-te na prehod iz
mehurčkastega v čepast tok [19][20]. Meja, dobljena na osnovi zgornje obravnave, namreč
temelji na domnevi, da pri določeni koncentraciji mehurčkov trki med njimi postanejo pogosti in
vodijo v združitev. Ta obravnava ne upošteva, da imajo lahko mehurčki različnih velikosti tudi
kvalitativno različno brazdanje, zaradi česa se pri medsebojnem približevanju lahko začnejo tudi
medsebojno odbijati, kar preprečuje trk in združevanje.

Slika 4: Graf tokovnih režimov.
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3. Eksperimentalna metoda
V tem poglavju so opisana merilna zaznavala, ki so bila uporabljena za merjenje deleža plinaste
faze v opazovanem dvofaznem toku plin-kapljevina, in sama eksperimentalna naprava.
Fizikalne veličine, s katerimi opisujemo dvofazne tokove, lahko merimo na različne načine.
Namen meritev v dvofaznem toku je ponavadi določiti hitrostno polje in porazdelitev posameznih
faz v toku. Ker ni mogoče izmeriti hitrostnega polja in določiti prisotnosti posamezne faze v vseh
točkah dvofaznega toka, meritve izvajamo v končnem številu točk pri določeni časovni ločljivosti
in z določeno merilno napako.

3.1.

Zaznavala

Načini merjenja v dvofaznih tokovih se razlikujejo glede na to, katere snovi so zastopane v
sistemu, ki ga obravnavamo. Za določitev prisotnosti posamezne faze navadno poiščemo lastnost,
v kateri se opazovani fazi najbolj razlikujeta in ki jo najlažje izmerimo. Kot primer lahko
vzamemo dvofazni tok voda-zrak, pri katerem se fazi razlikujeta v gostoti, svetlobnem lomnem
količniku in električni prevodnosti. Porazdelitev omenjenih faz bi lahko merili tudi z uporabo
rentgenskih žarkov ali vira nevtronov zadostne gostote. Ta načina sta dražja in pri meritvah bi se
lahko izpostavljali ionizirajočemu sevanju. Zato so meritve na osnovi električne prevodnosti ali
lomnega količnika bolj prikladne, saj za meritve potrebujemo le primerno elektronsko opremo.

3.1.1. Lokalne sonde
Lokalne sonde so merilne naprave, s katerimi zaznamujemo prisotnost faze v točki postavitve
konice sonde. Poznamo sonde pri katerih izkoriščamo različno električno prevodnost faz in sonde,
pri katerih izkoriščamo različen lomni količnik svetlobe v posamezni fazi.
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Slika 5: Primera lokalnih sond [14].
a) sonda na osnovi električne prevodnosti
b) optična sonda

Sestava sonde, pri kateri izkoriščamo različno električno prevodnost faz, je prikazana na sliki 5.
Sonda je sestavljena iz zunanjega prevodnega ovoja, notranje izolacije in tanke elektrode. Med
elektrodo in ovojem vzpostavimo nizko električno napetost, ki ustvari šibek električni tok z vrha
elektrode na prevodni ovoj. Ta tok se prekine, ko mehurček zraka prekrije vrh elektrode, kar
zaznamo na osciloskopu (slika 6). Električne sonde ne delujejo v neprevodnih kapljevinah,
vendar je že prevodnost vodovodne vode dovolj visoka za opravljanje meritev. Problem
električnih sond je elektroliza, do katere prihaja pri enosmernem električnem toku. Zato je
potrebno uporabljati izmenični tok, saj s tem zmanjšamo vpliv elektrolize na sondo in ji tako
podaljšamo življenjsko dobo. Življenjsko dobo sonde bi lahko podaljšali tudi s povečanjem
elektrode, vendar bi s tem poslabšali časovno ločljivost sonde. Pri časovni resoluciji tudi pomaga,
če je konica hidrofilna, kar se nato odraža v hitrosti omočenja konice. S tem dobimo bolj strm
povratek k jakosti toka vodne faze in bolj natančno zaznamo prehod mehurčka preko sonde [16].
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Slika 6: Odziv električnega toka pri prehodu mehurčka čez merilno območje lokalne sonde [16].

Drugi tip lokalnih sond so optične sonde. V začetku so jih izdelovali iz optičnih vlaken v obliki
črke U (slika 5). En konec optičnega vlakna je bil priključen na izvor svetlobe, drugi pa na
svetlobno občutljiv detektor (fotodioda ali fotopomnoževalka). V primeru, ko je konica sonde v
plinu, se svetloba, ki potuje po svetlobnem vlaknu, popolnoma odbije na zavoju in na detektorju
zaznamo signal. V primeru omočenja svetlobnega vodnika s kapljevino z dovolj visokim lomnim
količnikom pa v konici sonde ne pride več do popolnega odboja in del svetlobe se razprši v
kapljevini.
Boljša izvedba optičnih sond temelji le na enem optičnem vlaknu, katerega konica je prirejena za
popolni odboj svetlobe (slika 7). Pri tej izvedbi sonde svetlobni signal potuje v obeh smereh. Za
ločevanje signala v sondo in iz nje se uporablja polprepustno zrcalo.

Slika 7: Prikaz delovanja optične sonde iz enega samega optičnega vlakna. [16]

28

Dobljeni signal (slika 6) tako z električnih kot z optičnih sond je potrebno diskriminirati, da
določimo, kdaj spremembo vrednosti signala interpretiramo kot spremembo faze. Vrednost
proženja signala za prehod faze nastavimo glede na maksimum in minimum signala, ki ju dobimo
pri umerjanju sonde v plinasti in kapljeviti fazi. Zaradi daljšega časa umikanja vode pri prehodu
mehurčka, so zaznani časi prehoda mehurčka pri različnih nastavitvah diskriminatorja različni.
Priporočeno je, da se diskriminator nastavi na vrednost malo pod vrednostjo signala za kapljevito
fazo. Po nastavitvi diskriminatorja lahko opazujemo signal prehoda mehurčkov preko konice
sonde. Iz razmerja časov signala kontakta s plinasto fazo in kapljevito fazo lahko določimo
povprečni delež praznin v točki meritve. Na sliki 8 vidimo rdečo črto, ki predstavlja nivo
diskriminacije signala med kapljevito in plinasto fazo.

Slika 8: Prikaz diskriminacije signala s sonde.

Povprečni časovni delež praznin v opazovani točki določimo po enačbi [16].

𝛼=

∑𝑖 𝑡𝑧𝑟𝑎𝑘 𝑖
𝑡𝑚𝑒𝑟𝑖𝑡𝑣𝑒

(56).

Signala električne in optične sonde se obnašata zelo podobno. Prednosti optične sonde so, da so
lahko uporabljene v neprevodnih kapljevinah, ne oddajajo signala za kapljevito fazo zgolj zaradi
prisotnosti filma kapljevine na površini in niso občutljive na spremembe prevodnosti zaradi
povečevanja deleža plinaste faze.
Kot že povedano, lokalne sonde zaznavajo fazo toka le v eni točki, v naslednjem poglavju pa si
oglejmo zaznavalo, s katerim lahko opazujemo obnašanje toka v več točkah hkrati.

29

3.1.2. Žičnato mrežno zaznavalo
Žičnato mrežno zaznavalo (angl. »wire-mesh sensor«) je sestavljeno, kot že samo ime pove, iz
žic. Z njim lahko določamo porazdelitev faz po prerezu cevi, pri čemer izkoriščamo, da je ena
faza prevodna, druga pa ni. Zaznavalo je sestavljeno iz dveh ali treh vzporednih plasti,
sestavljenih iz vzporednih žic (slika 9). V primeru dveh plasti so žice zasukane za 90⁰. Za lažje
razumevanje delovanja se omejimo na dvoplastno žičnato mrežno zaznavalo. Imamo dve plasti
žic enake debeline v enakomernih razmikih. Ena plast žic so oddajniki, druga plast pa
sprejemniki. Meritev poteka tako, da z merilnim sistemom na prvo žico prve plasti pripeljemo
električno napetost ter na vseh merilnih žicah druge plasti izmerimo napetost in posledično
električni tok, nato na napetost priključimo drugo žico prve plasti, ponovno izmerimo napetosti
na vseh žicah druge plasti, in postopek ponovimo še za vse preostale žice. S tem dobimo
informacijo o prevodnosti v točkah na presečiščih žic (se pravi, v točkah, kjer sta si žici najbližji),
ki ustreza prisotnosti prevodne faze med pripadajočima žicama.

Slika 9: Prikaz žičnatega mrežnega zaznavala [17].

S takim žičnato mrežnim zaznavalom lahko zaznamo zgolj povprečno vrednost po času deleža
faze v vsaki točki meritve. Če želimo iz meritve izvedeti še hitrost mehurčka (torej hitrost
plinaste faze), moramo k obstoječima dvema plastema zaznavala dodati še tretjo. V tem primeru
so zasuki plasti (se pravi, med smerema vzporednih žic) navadno 60°. Hitrost mehurčka
izmerimo iz časovnega zamika signala med prvo in drugo sprejemno plastjo žic.
Za opravljanje meritev sem izbral dvoslojno žičnato mrežno zaznavalo, ki sem ga izdelal sam.
Izdelava in geometrija merilnega sistema sta opisani v naslednjem poglavju.
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3.2.

Eksperimentalna naprava

Eksperimentalna naprava, ki se nahaja v laboratoriju Odseka za energetske znanosti na kjotski
univerzi na Japonskem, je sestavljena iz navpične merilne proge (testne sekcije) z žičnatim
mrežnim zaznavalom, dovodom zraka, dovodom vode preko vodne črpalke in dveh rezervoarjev
– enim nad merilno progo ter enim pred vodno črpalko. Cev je iz prozornega pleksi stekla, kar
nam omogoči opazovati tok tudi s prostim očesom. Notranji premer znaša 5 cm. Sistem ima tudi
obvod vode mimo cevi, kar omogoča meritve tudi pri majhnih pretokih vode. Merilna proga in
pozicija zaznavala sta prikazani na slikah 11 in 12. Mehurčke ustvarjamo s 137 šobami z
notranjim premerom 0,1 mm. Šobe so mrežnato razporejene po celotni notranjosti cevi v
medsebojnih razdaljah 0,45 cm kot je prikazano na sliki 10. Z enakomerno razporeditvijo šob
dosežemo, da je delež plinaste faze v območju šob konstanten. Z uporabo enakih šob dosežemo,
da se ustvarjajo mehurčki enake velikosti. Povprečen ekvivalentni premer mehurčkov (premer
krogle z enako prostornino) na oddaljenosti 30 cm od šobe je približno 6 mm. Ekvivalentni
premer mehurčkov je bil določen na osnovi opazovanja toka s hitro kamero.

Slika 10: Prikaz razporeditve šob za ustvarjanje mehurčkov.
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Slika 11: Merilna proga in lokacija žičnato mrežnega zaznavala.

Slika 12: Eksperimentalna naprava.
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3.3.

Zaznavala

V tem poglavju opišem uporabljena zaznavala pri meritvah, še posebej pa se posvetim izdelavi in
postavitvi žičnato mrežnega zaznavala v merilno progo.

3.3.1. Izdelava in postavitev
Za izdelavo žičnato mrežnega zaznavala sem za podstavek uporabil pleksi steklo, za merilne žice
pa sem uporabil žico iz nerjavečega jekla (SUS304). Za žice je bilo uporabljeno nerjaveče jeklo
zato, da preprečimo korozijo v merilnem sistemu. Izbrana debelina žic je bila 0,1 mm. Relativno
velika izbrana debelina nam omogoča lažje ravnanje z žicami. Tanjše žice se namreč hitreje
trgajo in je zato rokovanje z njimi težje, medtem ko debelejše žice bolj motijo opazovani tok. V
prihodnosti bi bilo potrebno narediti študijo, kako debelina žic vpliva na delovanje zaznavala. Za
vsako osnovno ploščo sem preko odprtine (premera 5 cm) napel 16 žic z medsebojno razdaljo 3
mm. Za povezavo žic v merilni sistem sem uporabil VGA kabel. Na slikah 13 in 14 lahko vidimo
osnovno ploščo zaznavala v različnih stopnjah izdelave.

Slika 13: Osnovna plošča na katero je potrebno namestiti merilne žice.

Za celotno zaznavalo sem naredil dve osnovni plošči z žicami ter med njiju postavil distančnik, ki
je ohranjal konstantno razdaljo (2 mm). Okoli distančnika je nameščeno tesnilo, da voda ne bi
iztekala iz cevi. Dobro je, če je razdalja med osnovnima ploščama dovolj majhna, da je električna
upornost tekočine dovolj nizka in lahko posledično natančno določamo prisotnost faz. Prav tako
bi prevelika razdalja preprečevala zaznavanje zelo majhnih mehurčkov. Vendar mora biti razdalja
tudi dovolj velika, da ob morebitnem nihanju žic zaradi izmenjave faz ne prihaja do stika.
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Zaznavalo sem nato montiral v merilno progo na višini 2,5 m, se pravi na razdalji 50 notranjih
premerov od vstopa. Na tej višini naj bi bil dvofazni tok polno razvit, kar tudi želimo opazovati.
Postavitev je prikazana na sliki 15.

Slika 14: Dokončani osnovni plošči.

Slika 15: Postavitev žičnato mrežnega zaznavala v merilni progi.

3.3.2. Ostali merilniki
Ostali uporabljeni merilniki so bili industrijske izdelave:



merilnik pretoka vode Japan FlowCell elektromagnetni merilnik pretoka z merilnim
območjem med 25 l/min in 1000 l/min ter merilno napako 0,5 % merilnega območja in
merilnik pretoka zraka FloLine SEF-21A podjetja HoribaStec z merilnim območjem
pretokov do 60 l/min ter merilno napako 3 % merilnega območja.
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4. Izvedene meritve
V tem poglavju so opisane izvedene meritve ter prikazani in analizirani eksperimentalni rezultati.

4.1.

Robni pogoji

Zaradi omejitev merilnega območja pretoka zraka sem se omejil na meritve pri pretokih vode
med 25 in 120 l/min (kar pomeni gostoto volumskega toka vode med 0,21 in 1,02 m/s). Na sliki
16 je razvidno, v katerih točkah v grafu ( 𝑗𝑓 , 𝑗𝑔 ) sem meritve opravljal. Vsaka meritev je trajala
10 s. Kljub relativno kratkemu času, dolžina meritve zadostuje za določitev velikosti volumskega
deleža zraka pri izbranih robnih pogojih. Opazovani pojavi v cevi (torej struktura toka, ki določa
tokovni režim) so namreč periodični in za določitev tokovnega režima smo upoštevali zadostno
število zaporednih period (v primeru čepastega toka zaporednih zračnih čepov), kar smo potrdili s
ponovljivostjo zaporednih meritev. Čas meritve 10 s in gostota volumskega toka vode med 0,21
in 1,02 m/s (ki je zaradi prisotnosti zraka nižja od povprečne hitrosti vode) pomenita, da je bila
opazovana dolžina toka od 2 m do 10 m, se pravi od 40 do 200 premerov cevi.
Prvič je bila meritev opravljena s frekvenco zajemanja podatkov 1 kHz, nato pa z 10 kHz. S
frekvenco 1kHz sem preveril delovanje zaznavala in dobil grobo sliko dogajanja v cevi.
Frekvenca 10 kHz pa je bila izbrana, ker je to frekvenca zajemanja podatkov komercialno
izdelanih žičnato mrežnih zaznaval [18] in nam omogoča bolj natančen vpogled v razporeditev
faz v cevi. Vse meritve so bile opravljene pri stacionarnih robnih pogojih. Vsi rezultati
predstavljeni v nalogi so bili pridobljeni s frekvenco zajemanja 10 kHz.

Slika 16: Opravljene meritve.
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4.2.

Potek meritve

Pri vsaki izbrani merilni točki prikazani na sliki 16 je meritev potekala tako, da sem najprej
nastavil pretok vode, ter počakal, da se je signal merilnika pretoka vode ustalil v okolici izbrane
vrednosti. Nato sem odprl dotok zraka in ponovno počakal na ustalitev signala. Kljub temu da
voda zalije šobe, le te po odprtju dotoka zraka delujejo normalno, saj zrak izpodrine vodo, ki se v
njih nabere. Sledilo je preverjanje vzpostavljenih pogojev ter ponoven pregled pretokov zraka in
vode. Nato sem preko računalniškega vmesnika pognal program za zajemanje podatkov najprej
pri zajemanju s frekvenco 1 kHz in nato še dvakrat s frekvenco 10 kHz. Po meritvi sem ponovno
preveril pretoke vode in zraka. Enak postopek sem uporabil za vse merilne točke.

4.3.

Obdelava eksperimentalnih rezultatov

Dobljeni rezultati so v konstantnih časovnih intervalih zaznane vrednosti napetosti, ki ustrezajo
vsakemu »presečišču« merilnih žic iz različnih plasti. Za razlago moramo dobljene meritve
pregledati in preveriti, kaj pomeni določena vrednost signala. Vrednost dobljenega signala je
namreč sorazmerna s prevodnostjo »merilne celice«, ki predstavlja navidezen kvader okoli
vsakega »presečišča« merilih žic. Občutljivost vsake celice se lahko razlikuje od ostalih. Do tega
pride zaradi različne oddaljenosti med žicami zaradi izpostavljenosti toku ter mogoče tudi zaradi
različne kakovosti povezave žice v merilni sistem. To je vidno na sliki 17, ki prikazuje
neobdelana signala pri enofaznem toku vode in enofaznem toku zraka. Za doseganje točnejših
rezultatov opravimo umeritev merilnika. To naredimo tako, da izmerimo povprečen signal pri
toku vode. Pri meritvi dvofaznega toka za vsako »merilno celico« izmerjeni signal odštejemo od
povprečnega signala vode za to točko. Ker se nekatere merilne celice nahajajo izven ali pa na
robu preseka cevi, njihov signal množimo z deležem volumna »merilne celice«, ki se nahaja
znotraj preseka cevi. Dobljeno porazdelitev vidimo na sliki 18.

Slika 17: Prikaz povprečnega signala pri enofaznem toku vode (levo) in zraka (desno).
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Slika 18: Prikaz volumskega deleža celice, ki se nahaja v preseku cevi.

Ker nas zanima volumski delež zraka za vsako merilno točko, moramo dobljeni signal razporediti
med vrednostima 0 in 1, pri čemer 0 ustreza vodi in 1 ustreza zraku. Meritev vsebuje elektronski
šum, zato vrednosti za vodo in zrak poiščemo tako, da:




za vsako merilno točko preverimo maksimalno in minimalno vrednost,
razdelimo vse vrednosti meritve med vrednostmi 0 in 1, ter
poiščemo najbolj zastopane vrednosti in glede na njih prilagodimo kriterij.

Na sliki 19 lahko vidimo primer razporeditev števila celic s posamezno vrednostjo signala.
Vrednosti, kjer se nahajata vrhova, vzamemo kot vrednost za vodo (levi vrh, volumski delež
zraka 0) in za zrak (desni vrh, volumski delež zraka 1).
Tako dobljeni vrednosti uporabimo za določitev volumskega deleža zraka pri vsaki meritvi.

Slika 19: Številska porazdelitev signala po celicah.
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4.4.

Eksperimentalni rezultati in analiza

Vse meritve so bile obdelane, kot je opisano v prejšnjem podpoglavju. V tem poglavju so
predstavljeni rezultati obdelave. Ker smo meritve opravili v zaporednih navideznih vodoravnih
ravninah, ki si sledijo ena za drugo, si najprej oglejmo primer trenutnih presekov na sliki 20 . Za
zmanjšanje šuma in določitev povprečnega deleža praznin sem dobljene rezultate meritve
povprečil v intervalu 10 s. Kot primer lahko na sliki 21 vidimo povprečen rezultat meritev z
gostoto volumskega toka vode 0,7 m/s in gostoto volumskega toka zraka 0,25 m/s.

Slika 20: Prikaz štirih izmerjenih trenutnih presekov deleža plinaste faze (desna legenda pripada zgornjima
slikama, leva spodnjima).
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Slika 21: Prikaz povprečnega deleža praznin meritve pri gostoti volumskega pretoka zraka 0,25 m/s in vode 0,7
m/s.

Vidimo, da je delež praznin največji v središču cevi. Na sliki 22 lahko vidimo tlorise povprečnih
presekov vseh meritev. Vidimo, da so vrhovi porazdelitve povprečnega volumskega deleža
mehurčkov pri praktično vseh meritvah skoncentrirani predvsem v osrednjem delu cevi. Slike
prav tako nakazujejo, da povprečna vrednost volumskega deleža zraka narašča od leve proti desni
(naraščajoča gostota volumskega toka zraka) ter od spodaj navzgor (padajoča gostota volumskega
toka vode), kar je bilo tudi pričakovati. Na osnovi vizualnega opazovanja smo ocenili, da je
povprečna vrednost ekvivalentnega premera mehurčkov med 8 mm in 12 mm. Kot je navedeno v
opisu eksperimentalne naprave, so bili na šobah ustvarjeni mehurčki z ekvivalentnim premerom 6
mm. Velikost mehurčkov se poveča predvsem zaradi združevanja majhnih mehurčkov in v
zanemarljivi meri zaradi ekspanzije vsled zniževanja tlaka. V literaturi je bil dosedanji pomen
velikosti mehurčkov pri prehodu iz mehurčkastega v čepasti tok že izpostavljen ([19],[20],[21]).
Natančna določitev velikosti mehurčkov s pomočjo različnih metod vizualizacije je zahtevna
naloga in presega možnosti naprave, ki smo jo uporabili v tem delu. Vendar, že ocena na podlagi
vizualnega opazovanja zadostuje, kljub negotovosti, za potrditev, da je bil pri opazovanem
dvofaznem toku prisoten prehod in mehurčkastega v čepasti tok.
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Slika 22: Prikaz povprečenega deleža praznin v merilnih celicah opazovanega preseka.
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Na slikah 23, 24, 25 in 26 lahko vidimo radialno porazdelitev povprečnega deleža praznin. Te
slike so bile dobljene s povprečenjem, na posameznih lokacijah, vrednosti deleža plinaste faze
prikazanega na sliki 21 po ustreznem obodu.

Slika 23: Povprečni delež praznin pri gostoti volumskega toka vode 0,9 m/s.

Slika 24: Povprečni delež praznin pri gostoti volumskega toka vode 0,7 m/s

Na vseh je razvidno, da delež praznin praviloma narašča proti sredini (kar kaže na spremembo
porazdelitve plinaste faze po prerezu glede na lokacijo tik nad šobami), vendar od oddaljenosti
0,7 cm od središča ponovno pade (pri vseh meritvah). Na osnovi eksperimentalnih rezultatov iz
literature bi pričakovali, da bo pri opazovani velikosti mehurčkov maksimum deleža plinaste faze
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v sami osi cevi. Opaženo zmanjšanje je lahko posledica napake mrežnato žičnatega merilnika. Če
si ogledamo sliko 22 lahko vidimo, da imamo povečan signal z dveh merilnih žic.

Slika 25: Povprečni delež praznin pri gostoti volumskega toka vode 0,5 m/s.

Slika 26: Povprečni delež praznin pri gostoti volumskega toka vode 0,3 m/s.

Vendar iz teh diagramov še vedno ne moremo razbrati ali je tok mehurčkast ali čepast. Čeprav so
v literaturi doslej bile predlagane različne metode, ki omogočajo določitev tokovnega režima na
osnovi analitične obdelave signalov (kot primer, v referencah [22][23][24][25][26][27]), smo v
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tem delu tokovni režim določili na osnovi vizualnega pregleda toka v cevi, dobljenega iz signalov
mrežnega zaznavala. S tem je seveda vnesena določena subjektivnost. Na slikah od 27 do 30 so
prikazani 1 m dolgi izseki meritev volumskega deleža zraka v navpičnem preseku cevi. Rdeča
barva predstavlja zrak, modra pa vodo. Pri tem je potrebno poudariti, da ne gre za trenutne slike
dvofaznega toka v celotni cevi, temveč za posnetke prehoda skozi zaznavalo. V hipotetičnem
primeru, če bi bil tok popolnoma razvit in se razmere nad zaznavalom ne bi nič spreminjale, bi
prikazane slike ustrezale hipotetičnim trenutnim slikam dvofaznega toka v 1 m dolgem delu cevi
nad zaznavalom.

Slika 27: Časovni (krajevni) pregled volumskega deleža zraka (rdeča) in vode (modra) v preseku cevi pri
gostoti volumskega toka vode 0,9 m/s in različne gostote volumskih tokov zraka: 0,05 m/s, 0,15 m/s, 0,25 m/s,
0,35 m/s in 0,45 m/s (od leve proti desni).
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Slika 28: Časovni (krajevni) pregled volumskega deleža zraka (rdeča) in vode (modra) v preseku cevi pri
gostoti volumskega toka vode 0,7 m/s in različne gostote volumskih tokov zraka: 0,05 m/s, 0,15 m/s, 0,25 m/s,
0,35 m/s in 0,45 m/s (od leve proti desni).

Slika 27 prikazuje zaznani volumski delež zraka v cevi pri gostoti volumskega toka vode 0,9 m/s.
Stolpci prikazujejo slike, dobljene za različne gostote volumskih tokov zraka, od leve proti desni
0,05 m/s, 0,15 m/s, 0,25 m/s, 0,35 m/s in 0,45 m/s. Vidimo lahko, da je tok na skrajni levi
mehurčkast in se proti desni približuje čepastemu toku. Vendar v vseh primerih še vedno ne
dobimo čepov zraka čez celotno cev. Iz tega vidimo, da čepastega toka nismo dosegli.
Podobno lahko vidimo tudi na sliki 28, s katero ponovno opazujemo volumski delež zraka,
vendar pri gostoti volumskega toka vode 0,7 m/s in pri enakih pretokih zraka kot na sliki 27.
Vidimo lahko, da so zračni čepi približno za 60 % daljši. Pri gostoti volumskega toka zraka 0,45
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m/s (skrajno desno) vidimo, da mehur že seže čez celoten prerez cevi in s tem označuje začetek
čepastega toka.

Slika 29: Časovni (krajevni) pregled volumskega deleža zraka (rdeča) in vode (modra) v preseku cevi pri
gostoti volumskega toka vode 0,5 m/s in različne gostote volumskih tokov zraka: 0,05 m/s, 0,15 m/s, 0,25 m/s,
0,35 m/s in 0,45 m/s (od leve proti desni).

Slika 29 prav tako prikazuje pregled toka pri enakih gostotah volumskega toka zraka kot sliki 27
in 28, vendar pri gostoti volumskega toka vode 0,5 m/s. Vidimo lahko, da volumski delež zraka
narašča od leve proti desni. Vidimo tudi, da se čepasti tok začne pri četrti sliki (gostota
volumskega toka zraka 0,35 m/s). Vendar čepi nimajo več tako pravilne oblike kot pri sliki 28
(kar je pri premeru cevi 5 cm tudi težko pričakovati). Hkrati opazimo, da so mehurčki pri gostoti
volumskega toka zraka 0,05 m/s bolj ploščati. Predvidevam, da do tega pride zaradi manjše
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skupne gostote volumskega toka in da se na rezultatih pozna vpliv mrežno žičnatega zaznavala na
samo meritev.

Slika 30: Časovni (krajevni) pregled volumskega deleža zraka (rdeča) in vode (modra) v preseku cevi pri
gostoti volumskega toka vode 0,3 m/s in različne gostote volumskih tokov zraka: 0,05 m/s, 0,15 m/s, 0,25 m/s,
0,35 m/s in 0,45 m/s (od leve proti desni).

Pri sliki 30 pa je ta efekt še bolj opazen predvsem pri gostoti volumskega toka zraka 0,05 m/s.
Opazimo nastop čepastega toka v srednji sliki. Poleg tega so mehurčki pri gostoti volumskega
toka zraka 0,05 m/s še bolj ploščati, kot na sliki 29. Pri gostoti volumskega toka zraka 0,25 m/s in
0,45 m/s pa lahko opazimo, da na merilnih točkah očitno ostanejo kapljice vode. Temu bi se
lahko izognili z uporabo tanjših žic, ki bi manj motile tako tok vode kot zraka.
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Če dobljena opažanja prehoda iz mehurčkastega v čepasti tok primerjamo s teoretično napovedjo,
vidimo, da se rezultati meritev in teoretična napoved dobro ujemajo v vseh točkah meritve
prikazanih na sliki 31. Vendar je potrebno izpostaviti, da je določanje tokovnih režimov z
vizualnim pregledom toka precej nenatančno in da je s tem vnesena precejšnja subjektivnost. Kot
primer težave določanja tokovnega režima lahko izpostavimo srednji sliki na slikah 29 in 30.
Nekateri mehurčki zavzemajo celoten presek cevi (značilnost čepastega toka), vendar jim sledijo
tudi manjši mehurji, ki zavzemajo le del cevi (prehodno območje). Vendar je tak način dovolj
dober za grobo določitev tokovnega režima.

Slika 31: Prikaz ujemanja meritev in teoretične napovedi.
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5. Zaključki
Magistrsko delo obravnava eksperimentalno raziskovanje prehoda iz mehurčkastega v čepast
dvofazni tok voda-zrak v okrogli navpični cevi premera 5 cm in primerjavo dobljenih rezultatov s
teoretičnim modelom na osnovi enorazsežnega popisa. Začnem s predstavitvijo dvofaznih tokov,
nato opišem različne tokovne režime dvofaznega toka voda-zrak v navpični cevi, čemur nato
sledijo teoretične izpeljave teh prehodov. Nato sledi eksperimentalni del, v katerem sta opisana
načina merjenja fazne porazdelitve z lokalno sondo ter žično mrežnim zaznavalom, prikaz
izdelave le tega in opis eksperimentalne naprave. V zadnjem in glavnem delu magistrske naloge
pa so predstavljene še meritve, obdelava dobljenih podatkov ter prikazani rezultati meritev.
Osnovna cilja naloge sta bila izdelava žičnato mrežnega zaznavala in izvedba meritev, s katerimi
lahko preverimo teoretični enorazsežni model prehoda iz mehurčkastega v čepast tok. Iz
rezultatov je razvidno, da sta bila pri eksperimentu dosežena oba tokovna režima. Kljub temu, da
je točna meja med obema režimoma precej zabrisana, smo prehod med njima določili dokaj
dobro. Bolj natančno sliko, pri katerih pogojih pride do prehoda iz mehurčkastega v čepasti tok,
bi dobili, če bi opravili več meritev in s tem lažje določili pogoje, pri katerih prihaja do prehoda.
Žičnato mrežno zaznavalo se je izkazalo kot uporaben inštrument pri merjenju volumskega
deleža zraka v dvofaznem toku. Na eksperimentalnem področju bi bil naslednji primeren korak
študija vpliva debeline uporabljenih žic v žičnato mrežnem zaznavalu na dobljene rezultate, na
teoretičnem področju pa simulacija prehoda iz mehurčkastega v čepast tok z reševanjem
trorazsežnih transportnih enačb mehanike tekočin.
To magistrsko delo predstavlja dodatek k poznavanju prehoda iz mehurčkastega v čepasti tokovni
režim. Podobnih eksperimentov je bilo sicer izvedenih že veliko, vendar večinoma pri manjših
presekih cevi ter z drugačnimi načini ustvarjanja mehurčkov. S tem je povečana baza
eksperimentalnih podatkov potrebnih za boljše poznavanje tako obširnega področja kot je
dinamika dvofaznih tokov.
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