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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Κατά την διφασική ροή δύο μη-αναμίξιμων υγρών σε μ-αγωγό ενισχύεται η μεταφορά μάζας με-
ταξύ των δύο φάσεων [1]. Η παρούσα εργασία αφορά τη διφασική ροή μιας μη-Νευτωνικής υδα-
τικής και μιας Νευτωνικης οργανικής φάσης με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης των φυσικο-
χημικών ιδιοτήτων των ρευστών και της ογκομετρικής παροχής τους στα χαρακτηριστικά της προ-
κύπτουσας διαλείπουσας ροής (συχνότητα σχηματισμού, μήκος και σχήμα των slug), καθώς και 
στις δίνες ανακυκλοφορίας που σχηματίζονται ανάμεσα σε δύο διαδοχικά slug. (Σχήμα 1) 
Η ροή μελετάται με χρήση Κώδικα Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (CFD, ANSYS-Fluent®).  Για την 
επίλυση των εξισώσεων που περιγράφουν το φαινόμενο επιλέγονται οι αλγόριθμοι υπολογισμών 
PISO (Pressure-Implicit with Splitting of Operators), PRESTO! (PREssure Staggering Option) και 
second order upwind difference [2]. Η γεωμετρία που μελετάται στις προσομοιώσεις  είναι τύπου 

 
Σχήμα 1: Τυπική απεικόνιση σχηματισμού slug στο μ-αγωγό, για  

QC = 0.07mL/min και QD = 0.03 mL/min 

Τ (ID=200μm). Η συνεχής φάση εισέρ-
χεται με σταθερή παροχή (QC= 
0,07mL/min) από το κύριο κανάλι. Τα 
υγρά της συνεχούς φάσης που 
μελετώνται είναι τρία, συγκεκριμένα 
ένα Νευτωνικό υδατικό διάλυμα γλυ- 

κερίνης, Ν (52% w/w γλυκερίνη, μ=7mPa.s) και δύο μη-Νευτωνικά ψευδοπλαστικά ρευστά, Ν1, 
Ν2, που παρασκευάζονται με προσθήκη μικρής ποσότητας ξανθάνης στο υδατικό διάλυμα Ν (α-
συμπτωτικό ιξώδες, Ν1: μ1,∞=8,3mPa.s, N2: μ2,∞=16mPa.s). Το ιξώδες των μη-Νευτωνικών υγρών 
ακολουθεί το μοντέλο Herschel-Bulkley. Η διεσπαρμένη οργανική φάση, η οποία τροφοδοτείται 
μέσω του πλευρικού καναλιού (QD=0,01 έως 0,03mL/min), ειναι Νευτωνικό ρευστό και θεωρείται 
ότι έχει τις φυσικοχημικές ιδιότητες ενός Silicon oil (ρ=920kg/m3, μ=4,6mPa.s). 
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Σχήμα 2: α) Σύγκριση αποτελεσμάτων (QD=0,03mL/min) με αντίστοιχα πειραματικά [1], β) Επίδραση παροχής διεσπαρμένης φά-

σης στο μήκος του slug για σταθερή παροχή της συνεχούς φάσης, γ) Επίδραση  ασυμπτωτικού ιξώδους συνεχούς φάσης για 
QD=0,03mL/min στo μήκος του slug  

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων βρίσκονται σε ικανοποιητική συμφωνία (+/-6%) με αντί-
στοιχα πειραματικά δεδομένα (Σχήμα 2α) [1]. Βρεθηκε ότι  η αύξηση της παροχής της οργανικής 
φάσης ή/και  η αύξηση του ασυμπτωτικού ιξώδους της υδατικής φάσης έχει ως αποτέλεσμα την 
αύξηση  του μήκους των slug (Σχήμα 2β και 2γ) όπως και της συχνότητας σχηματισμού τους. Επι-

QC=0.07mL/min 

N2 

N2 

mailto:mouza@auth.gr


13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής       Πάτρα, 2-4 Ιουνίου 2022 

2 
 

πλέον, η  μεταβολή του ιξώδους της υδατικής φάσης οδηγεί στη δημιουργία bullet-shaped slug και 
μειώνει την ένταση των δινών ανακυκλοφορίας μεταξύ δύο διαδοχικών slug. Σε επόμενο στάδιο 
προτείνεται να μελετηθεί η επίδραση διαφορετικών μη-Νευτωνικών ρευστών, και των γεωμετρι-
κών χαρακτηριστικών του μ-αγωγού στα χαρακτηριστικά των slugs.  
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(CFD); μη-Νευτωνικό ρευστό 
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