
Abstract 
 
The main goal of the present thesis was the experimental and numerical study of co-

current continuous vertical slug flow in Newtonian liquids. 

The experimental and numerical studies were enabled by the development of a non-

intrusive image analysis technique and a slug flow simulation code, respectively. 

The experimental investigation focused on slug flow in 0.032 m and 0.052 m internal 

diameter columns, for water and aqueous glycerol solutions. The study covered 

operating conditions leading to the three scenarios possible in slug flow: the fully 

turbulent and the fully laminar scenarios (in the main liquid and in the near-wake bubble 

region) and the mix scenario (laminar regime in the main liquid and turbulent regime in 

the near-wake bubble region). 

Correlations for bubble motion and interaction were obtained for each scenario.  

The aforementioned correlations were used to develop a slug flow simulation code 

which addresses several features of the slug flow pattern, including the gas expansion 

along the column. 

The latter feature has enabled the study of the influence of such phenomenon on the 

evolution of several flow parameters. 

The simulator was used to study the entrance length of slug flow for each of the three 

scenarios. Ranges of 50-70D, 50-80D and 70-100D were found for the fully turbulent, 

the mix and the fully laminar scenarios, respectively. 

The influence of the superficial gas and liquid velocities on the evolution along the 

column of bubble velocity, bubble length and liquid slug length was studied thoroughly, 

for the three scenarios. General expressions are given for the prediction of these 

parameters as a function of the superficial gas and liquid velocities, column diameter 

and vertical coordinate along the column. 

The influence of the column outlet configuration on the gas expansion rate and gas 

holdup in the column was studied via simulation. The expansion rate was found to 

oscillate over time and to depend on the configuration of the outlet system. 

The results reported in this thesis are relevant for the design, optimization and operation 

of applications containing slug flow in Newtonian liquids. 



 

Sumário 
 
O objectivo principal da presente dissertação foi o estudo experimental e numérico do 

escoamento vertical em regime de bolhas tubulares, em contínuo e co-corrente, em 

líquidos Newtonianos. 

O estudo experimental e numérico foi possibilitado, respectivamente, pelo 

desenvolvimento de uma técnica de análise de imagem não intrusiva e de um código de 

simulação numérica do regime de bolhas tubulares. 

A investigação experimental foi levada a cabo em colunas com diâmetro interno de 

0,032 m e 0,052 m, para água e soluções aquosas de glicerina. O estudo abrangeu 

condições de operação conducentes aos três cenários possíveis em regime de bolhas 

tubulares: os cenários totalmente turbulento ou totalmente laminar (no líquido principal e 

na região da esteira da bolha) e o cenário misto (regime laminar no líquido principal e 

regime turbulento na região da esteira da bolha). Para cada um deles foram obtidas 

correlações para o movimento e interacção das bolhas. 

As correlações mencionadas anteriormente foram utilizadas para desenvolver um 

código de simulação do regime de bolhas tubulares, que considera várias das 

características do padrão de escoamento, incluindo a expansão da fase gasosa ao 

longo da coluna. Este facto permitiu estudar a influência da expansão sobre a evolução 

de vários parâmetros do escoamento. 

O simulador foi usado para estudar o comprimento de entrada do regime de bolhas 

tubulares para cada um dos três cenários. Obtiveram-se, respectivamente, 

comprimentos de entrada de 50-70D, 50-80D e 70-100D para os cenários totalmente 

turbulento, misto e totalmente laminar. 

Para cada cenário foi estudada a influência das velocidades superficiais de gás e de 

líquido sobre a variação da velocidade das bolhas, comprimento das bolhas e distância 

entre as mesmas, ao longo da coluna. Apresentam-se expressões gerais para a 

previsão destes parâmetros em função das velocidades superficiais de gás e de líquido, 

do diâmetro da coluna e da coordenada vertical ao longo da mesma. 



Usando o simulador, estudou-se a influência do sistema de saída (no topo da coluna) 

sobre a taxa de expansão da fase gasosa e sobre a retenção de gás dentro da coluna. 

Verificou-se que a taxa de expansão oscila ao longo do tempo e depende da 

configuração do sistema de saída. 

Os resultados apresentados nesta tese são relevantes para o dimensionamento, 

optimização e operação de sistemas envolvendo escoamento em regime de bolhas 

tubulares, em líquidos Newtonianos. 

 


