
Abstract  

Gas-Iiquid flow in narrow rectangular column was explored both experimentally and numerically. The 

experimental part consisted on the visualisation and characterisation of multiphase flow in 

unpacked/packed column using: the pressure transducer technique; image processing; Bubble Image 

Velocimetry; and Laser Doppler Velocimetry. To study the effect of packing, the column was filled with 

a structured packing of acrylic discs in a regular diamond-shaped pattern at bed porosity 0.6. The 

experimental data was taken from the bubbly, slug, chum and annular regimes over the whole column 

with a relatively fine experimental grid enabling the axial and lateral profiling of the flow properties.  

Flow regime maps were constructed by visual observation and compared with the available flow 

regime transitions for rectangular columns. Pressure drop was measured both for the single and two-

phase flow and correlated by the Lockhard-Martinelli correlation. Gas volume fraction, interfacial area, 

bubble velocity and bubble size were studied with the Bubble Image Velocimetry and with the image 

processing. The results showed strong influence of the packing on the phase distribution and bubble 

properties. Laser Doppler Velocimetry was utilised to measure the mean liquid velocity and Reynolds 

stresses fields. It was shown that turbulence in the unpacked column is highly anisotropic but 

presence of the packing results in almost isotropic turbulence.  

The flow field in the rectangular unpacked column was simulated on 2D and 3D computational 

domains using commercial Computational Fluid Dynamics package - CFX 4.2. Both the steady-state 

and the dynamic Euler/Euler simulations, with using of the experimental boundary conditions, were 

performed and compared. Effect of the lift forces and turbulence modelling was mainly analysed and 

discussed. Furthermore, various models of the bubble-induced turbulence were examined. Good 

prediction of the phase distribution was achieved when the Bernoulli like lift force was included in the 

model. It was found that the turbulence in the narrow multiphase column is mostly generated by 

bubbles and the bubble-induced turbulence should be considered in the model. When 3D model with 

the additional scalar equation for the bubble-induced turbulence was used, good agreement with the 

experimental turbulent kinetic energy was obtained. This model predicts in a satisfactory leveI alI main 

hydrodynamic parameters for both the stagnant and flowing liquid conditions.  

Resumo  

Foi estudado experimentalmente e numericamente o escoamento gás-liquido num reactor 2D. A parte 

experimental consistiu na visualização e caracterização do escoamento multifásico numa coluna, com 

e sem enchimento, fazendo uso de técnicas de medição de pressão; processamento de imagem; 

Bubble Image Velocimetry; e Anemometria Laser. Para o estudo do efeito do enchimento foi usada 

uma estrutura de discos em acrílico dispostos num padrão regular em losângulo com uma porosidade 

do leito de 0.6. Os dados experimentais foram obtidos em vários regimes multifásicos em toda a 



coluna com uma grelha de medição relativamente fina, permitindo obter os perfis axiais e laterais das 

propriedades do escoamento.  

Foram construídos mapas do regime de escoamento por observação visual e comparados com os 

dados disponíveis das transições de regime para colunas rectangulares. A queda de pressão foi 

medida para escoamento monofásico e bifásico e correlacionada pela correlação de Lockard-

Martinelli. A fracção volumétrica de gás, área interfacial, velocidade e tamanho das bolhas foram 

estudados com Bubble Image Velocimetry e processamento de imagem. Os resultados mostraram 

uma forte influência do enchimento na distribuição das fases e propriedades das bolhas. Por recurso 

à técnica de Anemometria Laser forma medidos os campos de velocidade média do liquido e de 

tensões de Reynolds. Mostrou-se que a turbulência numa coluna sem enchimento é altamente 

anisotrópica, ao passo que em colunas de enchimento a turbulência é quase isotrópica.  

O escoamento em colunas 2D e 3D foi simulado usando um código comercial de Computational Fluid 

Dynamics - CFX 4.2. Foram efectuadas e comparadas simulações estacionárias e dinâmicas usando 

as condições fronteira experimentais. Analisou-se o efeito das forças laterais e da modelização da 

turbulência. Vários modelos da turbulência induzida pelas bolhas foram analisados. Quando uma 

força lateral semelhante à de Bernoulli era introduzida no modelo obtinham-se boas previsões para a 

distribuição de fases. Conclui-se que a turbulências em colunas estreitas é gerada quase 

exclusivamente pelo movimento das bolhas e que no modelo tem de ser considerada a turbulência 

induzida pelas bolhas. O modelo 3D com a equação escalar para a turbulência induzida pelas bolhas 

produz resultados de acordo com os valores experimentais de energia cinética turbulenta. Este 

modelo permite obter previsões bastante satisfatórias de todos os parâmetros hidrodinâmicos para 

líquidos estagnados ou em movimento.  


