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Hydrodynamika przep³ywu pêcherzy powietrza
przez warstwy cieczy o z³o¿onych w³aœciwoœciach
reologicznych w kolumnie pulsacyjnej
Wprowadzenie

Aparatura doœwiadczalna i metodyka pomiarów

Reaktory pulsacyjne z przegrodami lub bez stosuje siê
w celu zintensyfikowania wymiany masy w uk³adzie cieczgaz, z zachowaniem sterylnoœci oraz równomiernego rozk³adu faz w objêtoœci reakcyjnej. Podstawowym problemem na
etapie projektowym takich reaktorów jest okreœlenie geometrycznych szczegó³ów konstrukcyjnych reaktora w powi¹zaniu z zakresem zmian wprowadzanych do fazy ci¹g³ej pulsacji
dla uk³adu ciecz – gaz o okreœlonych w³asnoœciach fizykochemicznych. Jak wynika z przegl¹du literatury przedmiotu badania te poœwiêcone s¹ jedynie uk³adom ciecz – gaz o w³aœciwoœciach fizykochemicznych zbli¿onych do w³aœciwoœci faz
uk³adu woda-powietrze. Brak jest natomiast doniesieñ na temat wp³ywu intensywnoœci pulsacji na hydrodynamikê przep³ywu gazu przez ciecze o bardziej z³o¿onych w³aœciwoœciach
reologicznych.
W prezentowanej pracy przedstawiono wyniki badañ wp³ywu intensywnoœci pulsacji fazy ci¹g³ej na stopieñ zatrzymania gazu dla przep³ywu powietrza przez warstwê modelowych
p³ynów newtonowskich i nienewtonowskich w reaktorze pulsacyjnym.

Badania wp³ywu czêstoœci i amplitudy pulsacji na stopieñ
zatrzymania powietrza w cieczy wykonano w szklanej barbota¿owej kolumnie pulsacyjnej o przekroju kwadratu o boku
0,15 m. Schemat stanowiska doœwiadczalnego przedstawiono
na rysunku 1.
Stopieñ zatrzymania gazu e okreœlano w oparciu o zmierzon¹ iloœci cieczy, która przela³a siê przez doln¹ krawêdŸ
otworu (I-1a) znajduj¹cego siê w œcianie reaktora (I-1). KrawêdŸ otworu okreœla³a poziom lustra cieczy bez pulsacji
i przep³ywu powietrza. Amplitudê pulsacji p³ytki (III-3) ustalano, ustawiaj¹c wielkoœæ przesuniêcia mimoœrodu (III-2),
a czêstoœæ pulsacji poprzez zmianê obrotów silnika (III-1) za
pomoc¹ falownika (III-4). Amplitudê zmieniano w zakresie od
A = 0,5 do 2 mm, a czêstoœci pulsacji od 0 do 100 Hz. Powietrze dostarczano z sieci poprzez rotametr (II-1) i dalej przewodem zakoñczonym dysz¹ (II-2) do reaktora. Stosowano dysze
o œrednicach od do = 0,5 do 4 mm, a natê¿enia przep³ywu powietrza od 50 do 400 dm3/h.
Media doœwiadczalne
Jako media newtonowskie stosowano: wodê o w³aœciwoœciach: lepkoœæ m = 0,001 [Pa×s], napiêcie miêdzyfazowe s =
= 726,7·10-4 [N/m], gêstoœæ r = 1000 [kg/m3] oraz glikol trójetylenowy o w³aœciwoœciach: m = 0,042 [Pa×s], s = 455,0·10-4

Rys. 1. Schemat stanowiska doœwiadczalnego

Rys. 2. Krzywe p³yniêcia 0,07%, 0,14 % oraz 0,25% wodnych
roztworów PAA
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[N/m], r = 1123 [kg/m3]. Natomiast mediami nienewtonowskimi sprê¿ystolepkimi by³y wodne roztwory PAA o stê¿eniach 0,07%, 0,14 % oraz 0,25%. W³aœciwoœci reologiczne glikolu i wodnych roztworów PAA zmierzono za pomoc¹ reometru rotacyjnego firmy Anton Paar. W³aœciwoœci reologiczne
wodnych roztworów PAA opisano modelem Carreau i wraz
z krzyw¹ p³yniêcia (i parametrami modelu) przedstawiono na
rys. 2.
Omówienie wyników i podsumowanie
Wybrane wyniki pomiarów stopnia zatrzymania gazu
przedstawiono na rys. 3 i 4 jako e* stosunek stopnia zatrzymania gazu przy okreœlonych wartoœciach pulsacji el do stopnia zatrzymania gazu bez pulsacji eo dla przep³ywu pêcherzy
powietrza z tym samym natê¿eniem przep³ywu Qv przez:
wodê wodoci¹gow¹, glikol i wodne roztwory PAA. Analogiczny charakter wp³ywu pulsacji na stopieñ zatrzymania gazu
w cieczy uzyskano dla innych serii pomiarowych.
Na podstawie przeprowadzonych badañ mo¿na stwierdziæ;
1. Wzrost czêstotliwoœci pulsacji powoduje niemonotoniczny
wzrost ca³kowitego stopnia zatrzymania gazu. Stwierdzono, ¿e wzrost ten w przypadku kolumn z przegrodami jest
nawet do 100% wiêkszy ni¿ dla kolumn bez przegród.
Z przeprowadzonych badañ wynika jednoznacznie, ¿e przy
stosowaniu pulsacji o czêstotliwoœciach harmonicznych, rezonansowych dla uk³adu woda – powietrze oraz cieczy (ciecze o lepkoœci poni¿ej 25 cP) – powietrze, zaobserwowano
istotny bo ponad 400% wzrost stopnia zatrzymania gazu
w punktach ekstremalnych (pikach), w których wprowadzono czêstotliwoœci rezonansowe, które z kolei wywo³a³y
w kolumnie harmoniczne fale stoj¹ce (Rys. 3, 4). Ze wzrostem lepkoœci cieczy wzrasta t³umienie pulsacji w cieczy
i w efekcie ich oddzia³ywanie na przep³yw pêcherzy jest
mniejsze, o czym mog¹ œwiadczyæ mniejsze ekstrema wartoœci stopnia zatrzymania gazu (Rys. 4).
2. Z analizy danych doœwiadczalnych przedstawionych na
rys. 4 dla 0,14% PAA i glikolu (reprezentuj¹cych zbli¿one
wartoœci lepkoœci p³ynów) mo¿na stwierdziæ, ¿e wp³yw
sprê¿ystoœci roztworów PAA – w zbadanym zakresie pomiarowym – na wielkoœæ stopnia zatrzymania gazu
w funkcji czêstoœci pulsacji f nie jest zbyt du¿y. Natomiast
w przypadku roztworu 0,25% PAA wykazuj¹cego najsilniejsze w³aœciwoœci sprê¿yste i najwy¿sz¹ lepkoœæ wprowadzane pêcherzyki powietrza o œrednicach d < 1,8 mm praktycznie zatrzymywa³y siê w p³ynie nawet bez wprowadzania pulsacji. W efekcie obserwowano zjawisko podobne do
procesu „ubijania piany”. Zbadanie wp³ywu sprê¿ystolepkoœci p³ynów na wielkoœæ udzia³u faz w barbota¿owej kolumnie pulsacyjnej wymaga dalszych intensywnych badañ,

Rys. 3. Wp³yw czêstoœci pulsacji na stopieñ zatrzymania powietrza w wodzie

Rys. 4. Wp³yw czêstoœci pulsacji f na stopieñ zatrzymania powietrza e w wybranych p³ynach newtonowskich i nienewtonowskich

chocia¿ nale¿y zdawaæ sobie sprawê z du¿ych trudnoœci pomiarowych. P³yny o silnych w³aœciwoœciach sprê¿ystolepkich s¹ roztworami powoduj¹cymi rozproszenie œwiat³a, co
praktycznie uniemo¿liwia rejestracje przep³ywu pêcherzy
w œwietle widzialnym.
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