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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτή µελετήθηκε, µε τη βοήθεια οπτικών παρατηρήσεων και φωτογράφισης της
εξέλιξης του φαινοµένου, η βέλτιστη διασπορά αερίου και τα χαρακτηριστικά πληµµύρισης σε
µηχανικώς αναδευόµενα συστήµατα αέρα-νερού. Το δοχείο ανάδευσης είναι από Plexiglas,
τετραγωνικής διατοµής µε πλευρά 0.205 m. Για την ανάδευση χρησιµοποιήθηκαν µονοί και
διπλοί στρόβιλοι Rushton, διαµέτρου 0.06, 0.08 και 0.10 m. Από µετρήσεις της µέγιστης παροχής αερίου σε συγκεκριµένες ταχύτητες περιστροφής του προωθητήρα, προσδιορίζονται τα
χαρακτηριστικά πληµµύρισης και υπολογίζονται, σε συνθήκες βέλτιστης διασποράς, οι αντίστοιχοι αριθµοί ροής και αριθµοί Froude. Σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρήθηκε µια αύξηση
του κρίσιµου αριθµού ροής όταν αυξάνεται ο αριθµός Froude. Οταν ελαττώνεται η διάµετρος
των προωθητήρων, απαιτούνται µεγαλύτερες ταχύτητες περιστροφής για τη διασπορά της ίδιας
ποσότητας αερίου. Για απόσταση µεταξύ των προωθητήρων µεγαλύτερη από µια χαρακτηριστική τιµή, οι διπλοί προωθητήρες πληµµυρίζουν ελαφρώς δυσκολότερα σε σύγκριση µε
τους µονούς, παρουσιάζοντας για τον ίδιο αριθµό Froude µεγαλύτερο κρίσιµο αριθµό ροής.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πειραµατική µελέτη των χαρακτηριστικών πληµµύρισης σε συστήµατα διασποράς αερίουυγρού, αναδευόµενα µε µονούς και πολλαπλούς προωθητήρες, παρέχει χρήσιµα δεδοµένα για
τον προσδιορισµό της βέλτιστης διασποράς του αερίου, και συνακόλουθα για το βέλτιστο σχεδιασµό των συγκεκριµένων συσκευών αναφορικά µε διεργασίες µεταφοράς θερµότητας και
µάζας. Από µετρήσεις της µέγιστης παροχής αερίου, σε συνθήκες βέλτιστης διασποράς και για
συγκεκριµένες ταχύτητες περιστροφής του προωθητήρα, υπολογίζονται οι αντίστοιχοι κρίσιµοι
αριθµοί ροής Fl=Q/ND3 και προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά πληµµύρισης από διαγράµµατα της εξάρτησης του Fl από τον αριθµό Froude Fr= N2D/g, όπου : Q η παροχή του αερίου,
N η ταχύτητα περιστροφής και D η διάµετρος του προωθητήρα.
Τα βιβλιογραφικά δεδοµένα, που αφορούν τα χαρακτηριστικά πληµµύρισης µονών
προωθητήρων τύπου Rushton, παρουσιάζουν σηµαντικότατες αποκλίσεις, που µπορούν να
αποδοθούν στο διαφορετικό τρόπο µε τον οποίο ορίζεται, από τους διαφόρους µελετητές, το
σηµείο µετάβασης από την κατάσταση πληµµύρισης στην κατάσταση βέλτιστης διασποράς
(σηµείο πληµµύρισης), αλλά και στις διαφορετικές γεωµετρικές παραµέτρους, που χρησιµοποιούνται στις διάφορες εργασίες [1-4].

3ο Πανελ. Eπιστηµ. Συνέδριο Xηµικής Μηχανικής, Αθήνα.

Όσον αφορά στους διπλούς προωθητήρες, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία παρουσιάζουν,
για απόσταση µεταξύ των προωθητήρων ∆H ≥ 0.75T, τα ίδια χαρακτηριστικά πληµµύρισης µε
τους µονούς προωθητήρες [5]. Για αποστάσεις όµως ∆H ≥ 3D, το σύστηµα των πολλαπλών
προωθητήρων διασπείρει µια επιπλέον ποσότητα αερίου, σε σύγκριση µε το µονό προωθητήρα, για τις ίδιες συνθήκες λειτουργίας [4].
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Τα κύρια γεωµετρικά χαρακτηριστικά της πειραµατικής διάταξης παρουσιάζονται στο Σχήµα 1.
Τα πειράµατα έγιναν σε διαφανές δοχείο από
Plexiglas, τετραγωνικής διατοµής µε πλευρά, Τ=
0.205 m. Για την ανάδευση χρησιµοποιήθηκαν
µονοί και διπλοί προωθητήρες τύπου Rushton,
διαµέτρου, D, 0.06, 0.08, και 0.10 m. Η παροχή
του αέρα, Q, κυµαινόταν µεταξύ 0.3·10-4 και
1.6·10-4 m3/s. Η απόσταση του κάτω προωθητήρα
από τον πυθµένα, ΗR, ήταν 4.3 cm. H παροχή του
αέρα γινόταν µέσα από σωλήνα εσωτερικής διαµέτρου 0.5 cm, 1.8 cm κάτω από το επίπεδο του
προωθητήρα.
Η µελέτη της εξέλιξης του φαινοµένου και
ο προσδιορισµός του σηµείου πληµµύρισης έγινε
µε φωτογράφιση. Για τη λήψη των φωτογραφιών
χρησιµοποιήθηκε µηχανή τύπου Nikon F90X.
Σχήµα 1. Η πειραµατική διάταξη
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Ως σηµείο µετάβασης από την κατάσταση πληµµύρισης στην κατάσταση βέλτιστης διασποράς
ορίσθηκε το χαρακτηριστικό ζεύγος τιµών Q, N, για το οποίο παρατηρείται ακτινική κατανοµή
των φυσαλίδων, στο επίπεδο του προωθητήρα, µε φορά τα τοιχώµατα του δοχείου. Συγχρόνως
µε το φαινόµενο αυτό παρατηρείται και οµοιόµορφη κατανοµή των φυσαλίδων σε όλο τον
όγκο του δοχείου, πάνω και κάτω από τον προωθητήρα. Τα χαρακτηριστικά ζεύγη τιµών Q, N
προσδιορίσθηκαν αφενός σε σταθερές στροφές, µε µεταβαλλόµενη παροχή του αερίου και
αφετέρου σε σταθερή παροχή αερίου, µε µεταβαλλόµενες τις στροφές του προωθητήρα.
Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται χαρακτηριστικές φωτογραφίες της πληµµύρισης ενός µονού προωθητήρα Rushton, D= 0.06 m, για σταθερή παροχή Q= 0.6·10-4 m3/s και µεταβαλλόµενο αριθµό στροφών N από 500 σε 710 rpm. Στη φωτογραφία (α), ο προωθητήρας είναι πληµµυρισµένος, όπως άλλωστε συµβαίνει και µε τον προωθητήρα στη φωτογραφία (β). Στη φωτογραφία (γ) παρουσιάζεται µια σαφώς καλύτερη διασπορά του αερίου σε σύγκριση µε τις προηγούµενες δύο καταστάσεις, που όµως δεν είναι ακόµα η βέλτιστη. Αυξάνοντας τις στροφές
από 690 rpm σε 710 rpm παρατηρείται ότι επιτυγχάνεται µια ακτινική ροή των φυσαλίδων και
µια οµοιόµορφη κατανοµή τους σ' ολόκληρο τον όγκο του δοχείου (Σχήµα 2δ). Η µετάβαση
από την κατάσταση πληµµύρισης στην κατάσταση βέλτιστης διασποράς προσδιορίζεται εποµένως, στην περίπτωση αυτή, από το ζεύγος τιµών Q= 0.6·10-4 m3/s , N= 710 rpm, µε µια απόκλιση µικρότερη του ±5%.
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Σχήµα 2. Χαρακτηριστικές φωτογραφίες της εξέλιξης του φαινοµένου της πληµµύρισης ενός
µονού προωθητήρα Rushton, για διαφορετικές τιµές του Ν. [D= 0.06 m, Q = 0.6·10-4 m3/s]

α

Στο Σχήµα 3 παρουσιάζονται, µε χρήση αδιάστατων αριθµών, τα χαρακτηριστικά
πληµµύρισης των υπό εξέταση προωθητήρων, µε βάση τη µέγιστη ποσότητα αερίου, που ο
κάθε προωθητήρας µπορεί να διασπείρει, υπό συνθήκες πλήρους διασποράς, σε µια συγκεκριµένη ταχύτητα περιστροφής του προωθητήρα. Σύµφωνα µε το σχήµα αυτό, ο αριθµός ροής Fl
αυξάνεται µε αύξηση του αριθµού Froude, ενώ καθώς ελαττώνεται το µέγεθος των προωθητήρων αυξάνεται η απαιτούµενη ταχύτητα περιστροφής τους για τη διασπορά της ίδιας ποσότητας αερίου.
Για απόσταση µεταξύ των δύο προωθητήρων µεγαλύτερη από µια χαρακτηριστική τιµή,
οι διπλοί προωθητήρες πληµµυρίζουν ελαφρώς δυσκολότερα σε σύγκριση µε τους µονούς
προωθητήρες και για τον ίδιο αριθµό Froude παρουσιάζουν µεγαλύτερο κρίσιµο αριθµό ροής.
Στο Σχήµα 4 δίνονται, ως παράδειγµα, τα χαρακτηριστικά πληµµύρισης ενός µονού και ενός
διπλού προωθητήρα Rushton διαµέτρου 0.10 m. Για µια χαρακτηριστική απόσταση των προωθητήρων ∆H ≥ 1.54 D ο διπλός προωθητήρας διασπείρει, στον ίδιο αριθµό στροφών, µια κάπως µεγαλύτερη ποσότητα αερίου από ό,τι ο µονός προωθητήρας. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται [5], ότι για χαρακτηριστική απόσταση των προωθητήρων ∆Η ≥ 0.75 Τ, οι διπλοί προωθητήρες µπορεί να θεωρηθεί ότι παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά πληµµύρισης µε τους
αντίστοιχους µονούς προωθητήρες, ενώ για αποστάσεις ∆H ≥ 3D το σύστηµα των πολλαπλών
προωθητήρων φαίνεται πως διασπείρει µια ελαφρώς µεγαλύτερη ποσότητα αερίου από ό,τι ο
αντίστοιχος µονός προωθητήρας, στις ίδιες λειτουργικές συνθήκες [4]. Για τους διπλούς προωθητήρες διαµέτρου 0.06 και 0.08 m, οι αντίστοιχες χαρακτηριστικές αποστάσεις των προωθητήρων ήταν, και στις δύο περιπτώσεις ∆Η ≥ 2D.
Με βάση τη βιβλιογραφία [6] η κατανάλωση ισχύος των διπλών προωθητήρων διπλασιάζεται ουσιαστικά, για αποστάσεις των προωθητήρων αυτής της τάξεως µεγέθους (π.χ. για
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∆Η ≥ 1.6 D). Ετσι η µικρή ποσότητα αερίου, που διασπείρουν επιπλέον οι διπλοί προωθητήρες, σε σύγκριση µε τους µονούς προωθητήρες σε συγκεκριµένο αριθµό στροφών, δεν µπορεί
να θεωρηθεί ότι αρκεί για να οδηγήσει στη χρησιµοποίηση των διπλών προωθητήρων, στη
θέση των µονών, για τη διεργασία της βέλτιστης διασποράς αερίου σε υγρό.
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Σχήµα 3. Χαρακτηριστικά πληµµύρισης
µονών προωθητήρων.
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Σχήµα 4. Χαρακτηριστικά πληµµύρισης µονών
και διπλών προωθητήρων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά πληµµύρισης, τόσο στους µονούς όσο και στους διπλούς προωθητήρες ο αριθµός ροής Fl αυξάνει µε αύξηση του αριθµού Froude, ενώ καθώς ελαττώνεται
το µέγεθος των προωθητήρων αυξάνει η απαιτούµενη ταχύτητα περιστροφής τους για τη διασπορά της ίδιας ποσότητας αερίου. Για προωθητήρες µε διαµέτρους 0.06 και 0.08 m και χαρακτηριστική απόσταση µεταξύ τους ∆Η ≥ 2 D, και για προωθητήρες διαµέτρου 0.10 m και
∆Η ≥ 1.54 D, οι διπλοί προωθητήρες διασπείρουν, στον ίδιο αριθµό στροφών, µια ελαφρώς
µεγαλύτερη ποσότητα αερίου, από ό,τι οι αντίστοιχοι µονοί προωθητήρες. Επειδή όµως για
αυτές τις αποστάσεις των προωθητήρων η κατανάλωση ισχύος των διπλών προωθητήρων διπλασιάζεται, σε σχέση µε τους µονούς προωθητήρες, η επιπλέον αυτή ποσότητα αερίου, που
διασπείρεται από τους διπλούς προωθητήρες δεν είναι ισχυρό κίνητρο για τη χρησιµοποίησή
τους στις συγκεκριµένες διεργασίες διασποράς.
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