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WYKAZ UŻYTYCH OZNACZEŃ 

Wielkie litery łacińskie 

𝐶1, 𝐶2, 𝐶1𝜀, 𝐶1𝜀 – współczynniki równania przenoszenia szybkości dyssypacji energii 

kinetycznej turbulencji [-] 

𝐶𝐴 – stężenie znacznika [kmol/m3] 

𝐶𝐴0 – stężenie początkowe znacznika w aparacie [kmol/m3] 

𝐶𝐴∞ – stężenie znacznika na wylocie aparatu w stanie ustalonym [kmol/m3] 

𝐶𝐴𝑓(𝑡) – funkcja określająca stężenie znacznika A w czasie w strumieniu zasilającym 

wybraną strefę lub cały aparat [kmol/m3] 

𝐶𝑖 – stężenie znacznika w i-tej chwili czasu [kmol/m3], 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

𝐷 – współczynnik dyspersji wzdłużnej [m2/s] 

𝐹𝑉𝑐𝑓 – objętościowe natężenie przepływu cieczy zasilającej aparat [m3/s] 

𝐹𝑉𝑐𝑖 – objętościowe natężenie przepływu cieczy w i-tej strefie aparatu [m3/s] 

𝐹𝑉𝑔 – objętościowe natężenie przepływu gazu [m3/s] 

𝐺𝑏 – generacja energii kinetycznej turbulencji na skutek siły wyporu powodowanej 

różnicą temperatur [kg/(m‧s3)] 

𝐺𝑘 – produkcja energii kinetycznej turbulencji [kg/(m‧s3)] 

𝐻1 – wysokość strefy fluidyzacji [m] 

𝐻2 – wysokość strefy barbotażu [m] 

𝐻𝑓 – wysokość złoża fluidalnego [m] 

𝐻𝑖 – wysokość i-tej strefy [m] 

𝐻𝑚𝑓 – wysokość złoża w warunkach minimum fluidyzacji [m] 

𝑰 – tensor jednostkowy [1/s] 

𝐾 – liczba powierzchni kontrolnych 

𝐿 – długość aparatu [m] 

𝑃𝑒 – liczba Pecleta [-] 

𝑺 – tensor szybkości odkształceń [1/s] 
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𝑆2 – powierzchnia przekroju poprzecznego aparatu w strefie barbotażu [m2] 

𝑆𝐶 – pole powierzchni elementu kontrolnego [m2] 

𝑆𝐶𝑚 – 𝑚-ta powierzchnia kontrolna [m2] 

𝑆𝑖 – pole powierzchni przekroju i-tej strefy aparatu [m2] 

𝑆𝑘 – dodatkowe źródło energii kinetycznej turbulencji [kg/(m‧s3)] 

𝑆𝒖 – człon źródłowy równania zachowania pędu [N/m3] 

𝑆𝜀 – dodatkowe źródło szybkości dyssypacji energii kinetycznej turbulencji [kg/(m‧s4)] 

𝑆𝜙 – wyrażenie źródłowe 

𝑆𝜙𝑃 – wartość członu źródłowego 𝑆𝜙 w punkcie 𝑃 w czasie 𝑡 + ∆𝑡 

𝑆𝜙𝑃
0  – wartość członu źródłowego 𝑆𝜙 w punkcie 𝑃 w czasie 𝑡 

𝑅𝑒 – liczba Reynoldsa [-] 

𝑻 – tensor naprężeń powierzchniowych [N/m2] 

𝑻′ – tensor burzliwych naprężeń Reynoldsa [N/m2] 

𝑉𝐶 – objętość elementu kontrolnego [m3] 

𝑉𝑝 – objętość piknometru [m3] 

𝑉𝑧 – objętość ziarna [m3] 

𝑌𝑀 – rozpraszanie energii kinetycznej turbulencji na wskutek tzw. „dyssypacji 

dylatacyjnej” (ang. dilatation dissipation) [kg/(m‧s3)] 

 

Małe litery łacińskie 

𝑑 – średnica przewodu [m] 

𝑑𝑖 – średnica i-tej strefy [m] 

𝑑𝑠 – średnica cząstki złoża fluidalnego [m] 

𝑑𝑉 – zastępcza średnica objętościowa [m] 

𝑔 – przyspieszenie grawitacyjne [m/s2] 

𝒈 – wypadkowy wektor sił masowych przypadających na jednostkę masy płynu [N/kg] 

𝑘 – energia kinetyczna burzliwości [m2/s2] 

𝑚𝑝 – masa pustego piknometru [kg] 

𝑚𝑝𝑐𝑠 – masa piknometru napełnionego ciałem stałym i cieczą [kg] 

𝑚𝑠 – masa ciała stałego [kg] 

𝒏 – wektor jednostkowy prostopadły do elementarnej powierzchni 𝑑𝑆 [-] 
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𝑛 – wykładnik w równaniu Richardsona-Zaki (2.24) [-] 

𝑝 – ciśnienie statyczne [Pa] 

t – czas [s] 

𝑡𝑖 – czas dokonywania i-tego pomiaru [s] 

𝑢 – prędkość płynu [m/s] 

𝒖 – wektor prędkości elementu płynu [m/s] 

𝑢0𝑐1 – prędkość pozorna cieczy w strefie fluidyzacji [m/s] 

𝑢0𝑐𝑖 – prędkość pozorna cieczy w i-tej strefie aparatu [m/s] 

𝑢0𝑔2 – prędkość pozorna gazu w strefie barbotażu [m/s] 

𝑢𝑐 – prędkość cieczy [m/s] 

𝑢𝑐𝑖 – rzeczywista prędkość cieczy w i-tej strefie aparatu [m/s] 

𝑢𝑚𝑓 – prędkość minimum fluidyzacji [m/s] 

𝑢𝑜𝑝 – prędkość opadania cząstek złoża fluidalnego [m/s] 

𝑥 – współrzędna długości aparatu [m] 

 

Wielkie litery greckie 

Γ – współczynnik transportu uogólnionej zmiennej intensywnej 𝜙 

Γ𝑒𝑓 – efektywny współczynnik przenoszenia wartości skalarnej 

Γ𝑡 – współczynnik transportu burzliwego wielkości skalarnej 𝜙 

∆𝑝 – siła napędowa procesu cyrkulacji cieczy [Pa] 

Δ𝑝4 – spadek ciśnienia wywołany oporami lokalnymi w strefie odgazowania [Pa] 

Δ𝑝5 – spadek ciśnienia wywołany oporami lokalnymi w strefie przydennej [Pa] 

Δ𝑝𝑖 – spadek ciśnienia wywołany przepływem cieczy w i-tej strefie aparatu [Pa] 

Δ𝑝𝑓 – spadek ciśnienia wywołany przepływem cieczy przez złoże fluidalne [Pa] 

Δ𝑝𝑆 – spadek ciśnienia wywołany oporem przepływu cieczy przez sito [Pa] 

∆𝑡𝑖 – odległość w czasie pomiędzy kolejnymi chwilami dokonywania pomiarów [s] 

∆𝑉 – różniczkowa objętość elementu kontrolnego [m3] 

 

Małe litery greckie 

𝛽 – stężenie bezwymiarowe [-] 

𝛿(𝑡) – dystrybucja Diraca 
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휀 – dyssypacja energii kinetycznej turbulencji [m2/s3] 

휀1 – porowatość złoża fluidalnego [-] 

휀2 – stopień zatrzymania gazu [-] 

휀𝑚𝑓 – porowatość złoża fluidalnego w warunkach minimum fluidyzacji [-] 

𝜃 – bezwymiarowy czas przebywania płynu w aparacie [-] 

𝜆𝑖 – współczynnik oporu przepływu w i-tej strefie aparatu [-] 

𝜇 – dynamiczny współczynnik lepkości płynu [kg/(m‧s)] 

𝜇𝑐 – dynamiczny współczynnik lepkości cieczy [Pa∙s]  

𝜇𝑒𝑓 – efektywny dynamiczny współczynnik lepkości [kg/(m‧s)] 

𝜇𝑡 – współczynnik lepkości burzliwej (wirowej) [kg/(m‧s)] 

𝜈 – składowa prędkości równoległa do wektora grawitacyjnego [m/s] 

𝜈𝑡 – kinematyczny współczynnik lepkości wirowej [m2/s] 

𝜉𝐾 – współczynnik oporu przepływu cieczy przez kolano [-] 

𝜉𝑅𝑃 – współczynnik oporu przepływu cieczy przez nagłe rozszerzenie przepływu [-] 

𝜉𝑆 – współczynnik oporu przepływu przez sito [-] 

𝜉𝑊𝐿 – współczynnik oporu lokalnego wlotu cieczy do górnego zbiornika [-] 

𝜉𝑊𝑌 –  współczynnik oporu lokalnego wylotu cieczy z górnego zbiornika [-] 

𝜌 – gęstość płynu [kg/m3] 

𝜌𝑐 – gęstość cieczy [kg/m3] 

𝜌𝑔 – gęstość gazu [kg/m3] 

𝜎𝑐 – napięcie powierzchniowe cieczy [N/m] 

𝜎𝑘 – burzliwa liczba Prandtla dla energii kinetycznej turbulencji [-] 

𝜎𝜀 – burzliwa liczba Prandtla szybkości dyssypacji energii kinetycznej turbulencji [-] 

𝜏 – czas przebywania [s] 

𝜐 – prędkość poślizgu pęcherzy gazowych [m/s] 

𝜙 – uogólniona zmienna intensywna 

𝜙 – średnia czasowa zmiennej intensywnej 

𝜙′ – chwilowa fluktuacja zmiennej intensywnej 

𝜙𝑃 – wartość parametru 𝜙 w punkcie 𝑃 w czasie 𝑡 + ∆𝑡 

𝜙𝑃
0 – wartość parametru 𝜙 w punkcie 𝑃 w czasie 𝑡 
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Indeksy 

0 – wartość odniesiona do przekroju poprzecznego aparatu 

1 – wartość odniesiona do „1” strefy aparatu (strefy fluidyzacji) 

2 – wartość odniesiona do „2” strefy aparatu (strefy barbotażu) 

3 – wartość odniesiona do „3” strefy aparatu (strefy opadania) 

4 – wartość odniesiona do „4” strefy aparatu (strefy odgazowania) 

5 – wartość odniesiona do „5” strefy aparatu (strefy przydennej) 

𝐴 – wartość odniesiona do składnika A 

𝐶 – wartość odniesiona do elementu kontrolnego 

𝑐 – wartość dla fazy ciekłej 

𝑒𝑓 – wartość efektywna zmiennej 

𝑓 – wartość dla złoża fluidalnego 

𝑔 – wartość dla fazy gazowej 

𝑖 – wskaźnik, ogólnie 

𝑗 – wskaźnik, ogólnie 

𝑘 – wskaźnik, ogólnie 

𝑙 – wskaźnik, ogólnie 

𝑚𝑓 – wartość w warunkach minimum fluidyzacji 

𝑛 – składowa normalna  

𝑜𝑝 – wartość odniesiona do prędkości opadania cząstki 

𝑃 – punkt znajdujący się w centrum objętości kontrolnej 

𝑝 – składowa styczna 

𝑆 – wartość odniesiona do sita 

𝑠 – wartość dla fazy stałej 

𝑡 – wartość turbulentna zmiennej 

𝑉 – wartość odniesiona do objętości 

𝑤𝑙 – oznacza moment rozkładu czasu przebywania dla wpływu do i-tej strefy 

𝑤𝑦 – oznacza moment rozkładu czasu przebywania dla wypływu z i-tej strefy 

𝑧 – wartość odniesiona do ziarna ciała stałego 
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Akronimy 

BASE – trójfazowy reaktor airlift z rozszerzeniem nienapowietrzanym, ang. Biofilm 

Airlift Suspension Extension 

CFD – Obliczeniowa Dynamika Płynów, ang. Computational Fluid Dynamics 

FDM – metoda różnic skończonych, ang. Finite Difference Method 

FEM – metoda elementów skończonych, ang. Finite Element Method 

FVM – metoda objętości skończonych, ang. Finite Volume Method 

GAD – model porowatości złoża fluidalnego Garside’a i Al.-Dibouni’ego 

HFP – helikalny promotor przepływu, ang. Helical Flow Promoter 

KR – model porowatości złoża fluidalnego Khana i Richardsona 

PA66 – poli(amid 66) 

PMMA – poli(metakrylan metylu) 

POM – poli(oksometylen) 

R – model porowatości złoża fluidalnego Rowe’a 

RANS – równania Naviera-Stokesa uśredniane metodą Reynoldsa, ang. Reynolds 

Averaged Navier-Stokes 

RKE – model turbulencji „realizable k-ε”  

RZ – model porowatości złoża fluidalnego Richardsona i Zaki 

RZd – model porowatości złoża fluidalnego Richardsona i Zaki z uwzględnieniem 

średnicy kolumny fluidyzacyjnej 
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1. WSTĘP 

Historia stosowania przez człowieka procesów mikrobiologicznych jest bardzo 

długa i sięga kilku tysięcy lat wstecz. Upłynęło jednak wiele czasu zanim procesy te 

zaczęto stosować na skalę przemysłową. Największe postępy w dziedzinie 

bioprocesów zostały osiągnięte w ostatnim stuleciu (Clarke, 2013).  

Obecnie, procesy mikrobiologiczne znajdują coraz szersze zastosowanie  

w przemyśle. Przemawia za nimi wiele zalet. Procesy mikrobiologiczne zazwyczaj 

zachodzą w znacznie łagodniejszych warunkach niż procesy chemiczne. Często 

optymalna temperatura hodowli mikroorganizmów jest zbliżona do temperatury 

pokojowej. Ponadto procesy te najczęściej przebiegają pod ciśnieniem 

atmosferycznym. Przykładem jest produkcja etanolu na drodze fermentacji 

alkoholowej (Lin i Tanaka, 2006). Z kolei jedna z metod syntezy chemicznej etanolu  

z etylenu i pary wodnej prowadzona jest w temperaturze 300 °C i pod ciśnieniem 70 

atmosfer (Matar i Hatch, 2001). 

Kolejną zaletą procesów mikrobiologicznych jest wysoka selektywność. 

Odpowiedni dobór mikroorganizmów umożliwia zmniejszenie strat substratu przez 

ograniczenie ilości powstających produktów ubocznych. Procesy prowadzone  

z udziałem mikroorganizmów lub enzymów okazały się też być szczególnie przydatne 

przy produkcji substancji występujących w różnych konfiguracjach przestrzennych 

czyli tzw. enancjomerów. W procesach syntezy chemicznej najczęściej otrzymuje się 

mieszaninę obu enancjomerów, których rozdzielenie na ogół jest praktycznie 

niemożliwe. Niektóre mikroorganizmy są natomiast w stanie produkować głównie 

jeden z izomerów danego związku (Rebolledo i in., 1991; Beecher i in., 1995; 

Carballeira i in., 2009). 

Bioprocesy mogą być przeprowadzane nawet w bardzo rozcieńczonych 

roztworach. Stężenie uzyskiwanych produktów jest jednak wówczas niskie, zatem 

koszty wydzielenia produktu z roztworu również ulegają zwiększeniu. Największą  

z wad procesów mikrobiologicznych jest jednak to, że zwykle zachodzą z bardzo małą 
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szybkością. Z tego powodu mikrobiologiczne procesy okresowe często wymagają 

znacznie dłuższego czasu reakcji w stosunku do bezpośredniej syntezy chemicznej.  

Z kolei w prowadzonych na skalę przemysłową procesach ciągłych mała szybkość 

reakcji skutkuje koniecznością zwiększenia objętości przestrzeni reakcyjnej. 

Pomimo pewnych wad, bioprocesy są coraz częściej preferowaną metodą 

stosowaną w wielu różnych gałęziach przemysłu, a mianowicie w: 

• przemyśle spożywczym, 

• przemyśle paliwowym, 

• przemyśle energetycznym, 

• przemyśle farmaceutycznym, 

• ochronie środowiska, 

• medycynie. 

Pełne wykorzystanie zalet procesów mikrobiologicznych oraz 

zminimalizowanie ich wad wymaga zastosowania odpowiednich rozwiązań 

konstrukcyjnych bioreaktorów. Z punktów widzenia aspektów konstrukcyjnych 

bioreaktory dzieli się na: 

• bioreaktory zbiornikowe z całkowitym wymieszaniem, 

• bioreaktory barbotażowe, 

• bioreaktory airlift, 

• bioreaktory fluidyzacyjne, 

• bioreaktory ze złożem stacjonarnym, 

• fotobioreaktory. 

Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci szczególnym zainteresowaniem zaczęły 

cieszyć się dwu- i trójfazowe bioreaktory fluidyzacyjne oraz tzw. bioreaktory 

hybrydowe, które stanowią połączenie różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Jednym  

z przykładów bioreaktora hybrydowego jest aparat fluidyzacyjnego airlift z zewnętrzną 

cyrkulacją cieczy, który stanowi przedmiot niniejszej rozprawy. Połączenie  

w pojedynczym aparacie właściwości dwufazowego aparatu fluidyzacyjnego  

z aparatem airlift umożliwia zwiększenie efektywności procesu poprzez wykorzystanie 

zalet obu rozwiązań konstrukcyjnych. Taka konstrukcja hybrydowa jest jednak ciągle 

obiektem mało poznanym, zarówno od strony procesowej jak i hydrodynamicznej. 

Wymaga ona zatem dalszych badań zarówno natury empirycznej jak i teoretycznej.  
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1.1. Aparaty do kontaktowania faz w układach dwu- i trójfazowych 

Aparaty służące do prowadzenia procesów mikrobiologicznych zazwyczaj 

projektowane są w oparciu o istniejące rozwiązania konstrukcyjne stosowane  

w przemyśle chemicznym. Ze względu na tematykę niniejszej rozprawy poniżej 

scharakteryzowano tylko wybrane rodzaje bioreaktorów, a mianowicie dwu-  

i trójfazowe aparaty fluidyzacyjne oraz aparaty barbotażowe airlift, jak również 

rozwiązania hybrydowe, które uzyskuje się w efekcie ich połączenia. 

1.1.1. Aparaty fluidyzacyjne 

W stosowanych w biotechnologii dwu- i trójfazowych aparatach 

fluidyzacyjnych drobnoziarniste złoże ciała stałego wprowadzane jest w stan fluidalny 

odpowiednio poprzez przepływ cieczy lub, w przypadku konieczności doprowadzenia 

medium gazowego, jednoczesny przepływ cieczy i gazu. Szeroko rozpowszechnione 

zastosowanie aparatów fluidyzacyjnych do prowadzenia procesów mikrobiologicznych 

wynika z ich licznych zalet.  

Osadzenie mikroorganizmów na powierzchni drobnoziarnistego nośnika 

stałego w formie biofilmu skutkuje zwiększeniem ogólnego stężenia biomasy  

w aparacie. To w efekcie prowadzi do zwiększenia szybkości reakcji, dzięki czemu 

możliwe jest zmniejszenie objętości aparatu. 

Niewątpliwą zaletą złoża fluidalnego jest jego dobre wymieszanie. Dzięki temu 

rozkład stężeń reagentów jest jednorodny, a zatem proces mikrobiologiczny może 

przebiegać w jednakowych warunkach w całej objętości złoża fluidalnego. Intensywne 

mieszanie wpływa także korzystnie na szybkość wymiany masy pomiędzy biofilmem  

a cieczą. 

Zastosowanie złoża ruchomego zapobiega zarastaniu i zatykaniu się złoża 

(Iliuta i Larachi 2004), do którego może dochodzić w aparatach ze złożem 

stacjonarnym. Ponadto, jak sama nazwa wskazuje, złoże fluidalne wykazuje cechy 

płynu (ang. fluid – płyn), a zatem, nawet w warunkach procesowych i przy 

odpowiedniej konstrukcji aparatu, możliwa jest łatwa wymiana złoża oraz 

kontrolowanie wieku i pokrycia cząstek złoża przez biofilm. 

Istotną wadą procesu fluidyzacji jest zjawisko ścierania cząstek złoża, które 

znajdują się w ciągłym ruchu. To w efekcie prowadzi do zrywana warstwy wrażliwych 
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mikroorganizmów osadzonych na powierzchni nośnika. W przypadku fluidyzacji 

trójfazowej, obecność pęcherzy gazowych może również powodować zrywanie 

biofilmu. W pewnych sytuacjach zjawisko to może być jednak korzystne, gdyż 

umożliwia usunięcie starej warstwy biofilmu z powierzchni ziaren, dzięki czemu jego 

grubość może być kontrolowana. 

Zastosowania dwufazowego aparatu fluidyzacyjnego ciecz-ciało stałe do 

prowadzenia mikrobiologicznych procesów aerobowych wiąże się z koniecznością 

instalacji zewnętrznego aeratora. Potrzeba taka nie zachodzi w coraz 

powszechniejszych instalacjach trójfazowych, w których gaz, zazwyczaj powietrze, 

jest doprowadzany bezpośrednio do reaktora. Gaz i czynnik fluidyzujący, tj. ciecz, 

mogą przepływać zarówno współprądowo jak i przeciwprądowo. Do aparatów 

trójfazowych zalicza się również reaktory fluidyzacyjne, w których wskutek 

zachodzących procesów mikrobiologicznych dochodzi do wytwarzania produktów 

gazowych. 

Jeszcze w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku bioreaktory trójfazowe 

uznawano za nowe rozwiązania konstrukcyjne (Shieh i in., 1982). Obecnie aparaty te 

służą do mikrobiologicznego wytwarzania niektórych leków, np. penicyliny (Park i in., 

1984a, b). Z doniesień literaturowych wynika, że liczne zastosowania zyskały one 

również w procesach aerobowej degradacji związków organicznych (Worden  

i Donaldson, 1987; Choi i in., 1999; Onysko i in., 2002; Olivieri i in., 2011).  

Przykłady procesów biologicznych prowadzonych na skalę przemysłową  

z zastosowaniem trójfazowych aparatów fluidyzacyjnych zebrano w tabeli 1.1. 

Badania hydrodynamiki trójfazowych reaktorów fluidyzacyjnych były 

przedmiotem wzmożonego zainteresowania w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat.  

W tym czasie przeprowadzono wiele badań eksperymentalnych dotyczących 

fluidyzacji trójfazowej. Opublikowanych zostało wiele prac dotyczących modelowania 

trójfazowych aparatów fluidyzacyjnych. Zestawienie wybranych modeli 

hydrodynamiki takich aparatów wraz z właściwościami hydrodynamicznymi, które 

mogą być na ich podstawie przewidywane zostało przedstawione w tabeli 1.2. 
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Tabela 1.1. Przykładowe procesy mikrobiologiczne prowadzone z użyciem trójfazowych bioreaktorów 

fluidyzacyjnych 

Literatura Proces 

Scott i Hancher, 1976 Uzdatnianie wody zanieczyszczonej laktozą 

Holladay i in., 1978 Uzdatnianie wody zanieczyszczonej fenolem 

Lee i in., 1979 Usuwanie tiocyjanianów i węglowodorów ze ścieków 

Qian, 1980 Uzdatnianie ścieków z przemysłu mięsnego 

Shen i Wang, 1980 Oczyszczanie ścieków komunalnych 

Grasmick i in., 1981 Usuwanie izobutanolu i kwasu octowego ze ścieków 

Prenosil i Pedersen, 1983 
Konwersja sacharozy do glukozy przez komórki roślinne D. 

carota 

Donaldson i in., 1984 Oczyszczanie ścieków po gazyfikacji 

Samejima i in., 1984 Produkcja etanolu z użyciem drożdży 

Park i in., 1984a, b Produkcja penicyliny 

Forster, 1986 Oczyszczanie ścieków po produkcji syntetycznego mleka 

Hogrefe i in., 1986 Oczyszczanie ścieków zanieczyszczonych triazynami 

Worden i Donaldson, 1987 Biodegradacja fenolu 

Fan i Attia, 1988 
Jednoczesna selektywna flokulacja i odsiarczanie 

mikrobiologiczne węgla 

Sun i Furusaki, 1990 
Produkcja kwasu octowego z użyciem immobilizowanych 

bakterii Acetobacter aceti 

Ananta i in., 1995 Hodowla Solanum aviculare 

Sajc i in., 2000 Hodowla komórek i tkanek roślinnych 

Onysko i in., 2002 
Biodegradacja fenolu z użyciem bakterii Pseudomonas 

putida 

Jianping i in., 2003 Denitryfikacja azotanów w ściekach 

Sokół, 2003 Uzdatnianie ścieków z przemysłu rafineryjnego 

Deckwer i in., 2004 Mikrobiologiczne usuwanie jonów rtęci 

Rajasimman i Karthikeyan, 2007 Tlenowa biodegradacja skrobi w ściekach 

Soleimani i in., 2007 Usuwanie mikrobiologiczne organicznych związków siarki 

Farhadian i in., 2008 
Usuwanie związków monoaromatycznych z 

zanieczyszczonej wody 

Nurmi i in., 2009 Utlenianie żelaza przez bakterie acidofilne 

Mirata i in., 2009 Utlenianie limonenu do kwasu perylowego 

Lin i in., 2009 Produkcja wodoru z użyciem osadów ściekowych 
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Tabela 1.2. Zestawienie wybranych modeli hydrodynamiki trójfazowego złoża fluidalnego oraz 

parametrów hydrodynamicznych uwzględnionych w danym modelu, gdzie 𝑢𝑚𝑓 –  prędkość minimum 

fluidyzacji, ∆𝑝 – spadek ciśnienia na złożu trójfazowym, 𝜀𝑔 – stopień zatrzymania gazu, 𝜀𝑐 – stopień 

zatrzymania fazy ciekłej, 𝜀𝑠 – stopień zatrzymania fazy stałej, 𝜀 – porowatość złoża, 𝐻/𝐻𝑚𝑓 – stopień 

ekspansji złoża 

Literatura 𝑢𝑚𝑓 ∆𝑝 𝜀𝑔 𝜀𝑐 𝜀𝑠 𝜀 𝐻/𝐻𝑚𝑓 

Ermakova i in., 1970 + 
 

+ 
  

+ 
 

Bhatia i Epstein, 1974 
  

+ 
  

+ 
 

Darton i Harrison, 1975 
  

+ + 
 

+ 
 

Begovich i Watson, 1978 + 
 

+ 
  

+ 
 

Soung, 1978 
      

+ 

Kato i in., 1981 
   

+ 
   

Kelkar i in., 1983 
  

+ 
    

Chern i in., 1984 
 

+ + 
    

Fan i in., 1985 + 
 

+ 
   

+ 

Costa i in., 1986 + 
    

+ 
 

Jean i Fan, 1987 
  

+ 
    

Nikov i in., 1990 
  

+ + 
 

+ 
 

Han i in., 1990 
  

+ + + 
  

Liang i in., 1995 
  

+ + + 
  

Yu i Rittmann, 1997 
  

+ + + 
 

+ 

Larachi i in., 2000, 2001 + 
 

+ + 
 

+ 
 

Miura i in., 2001 
  

+ 
  

+ 
 

Zhang i in., 2002 
  

+ 
 

+ 
  

Safoniuk i in., 2002 
  

+ 
    

Vinod i in., 2004 
  

+ 
    

Knesebeck i Guardani, 2004 
    

+ 
  

Cao i in., 2007 
  

+ 
 

+ 
  

Jena i in., 2008 + + + 
   

+ 

Zhou i in., 2008 + + 
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1.1.2 Aparaty airlift 

Aparaty airlift, pod względem budowy, stanowią modyfikację aparatów 

barbotażowych. Składają się z dwóch głównych stref, a mianowicie strefy 

napowietrzanej (wznoszenia, ang. riser) oraz nienapowietrzanej tj. strefy opadania 

(ang. downcomer). Aparaty airlift znalazły zastosowanie w inżynierii chemicznej już  

w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia w procesie flotacji rudy złota (Lamont, 

1958). W biotechnologii zaczęto je stosować dopiero w latach siedemdziesiątych XX 

wieku (Chisti, 1989).  

Liczne zalety aparatu airlift przyczyniły się do jego powszechnego 

zastosowania przede wszystkim do prowadzenia procesów aerobowych (Kawalec-

Pietrenko, 2003; Merchuk, 2003; Roy, 2015). Jedną z głównych zalet bioreaktora 

airlift jest to, że natlenienie środowiska reakcyjnego skutkuje intensywnym 

mieszaniem cieczy w aparacie. Umożliwia to pracę aparatu bez konieczności instalacji 

dodatkowych mieszadeł. Zapobiega to ryzyku zakażenia środowiska reakcyjnego, 

które wnosi każdy dodatkowo wprowadzony do reaktora element. Poza tym, mieszadła 

mechaniczne mogą powodować niszczenie delikatnych struktur mikroorganizmów. 

Proces mieszania wywołany przepływem pęcherzy powietrza jest natomiast 

zdecydowanie bardziej łagodny. 

Cyrkulacja cieczy w aparacie również nie wymaga instalacji dodatkowych 

pomp. Wprowadzenie powietrza do jednej ze stref aparatu airlift prowadzi do 

zmniejszenia średniej gęstości środowiska w danej strefie, co stanowi siłę napędową 

procesu cyrkulacji cieczy. Proces wprowadzenia powietrza do reaktora zapewnia dobre 

natlenienie środowiska reakcyjnego. Dobre wymieszanie cieczy wywołane 

przepływem pęcherzy gazowych i cyrkulacją cieczy w aparacie skutkuje w efekcie 

wyrównaniem stężeń reagentów w całej objętości aparatu. Dzięki swej konstrukcji, 

aparat airlift pozwala również na zapewnienie długiego czasu przebywania cieczy. 

Należy rozróżnić tutaj średni czas przebywania cieczy w reaktorze, który zwykle jest 

zdecydowanie dłuższy od czasu pojedynczego obiegu cieczy.  

Jeżeli do aparatu typu airlift wprowadzi się materiał drobnoziarnisty, to 

wówczas uzyska się trójfazowy aparaty airlift. Zalety i wady takich aparatów są 

zbliżone do zalet i wad aparatów fluidyzacyjnych. Z doniesień literaturowych wynika, 

że również trójfazowe aparaty airlift znalazły liczne zastosowania przemysłowe. 
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Przykłady z zakresu biotechnologii stanowią zastosowania do aerobowej biodegradacji 

związków organicznych, w tym silnie toksycznego fenolu i jego pochodnych 

(Wisecarver i Fan, 1989; Tang i in., 1987; Tang i Fan, 1987; Russo i in., 2008). 

Dostępne są także opracowania dotyczące właściwości hydrodynamicznych 

trójfazowych aparatów airlift (Garcia-Calvo i in., 1999). 

Poza scharakteryzowanymi powyżej klasycznymi reaktorami airlift 

pracującymi w układzie gaz-ciecz lub gaz-ciecz-ciało stałe, stosowane są również 

aparaty z pewnymi modyfikacjami konstrukcyjnymi. Jednym z przykładów jest 

trójfazowy reaktor airlift z rozszerzeniem nienapowietrzanym (ang. biofilm airlift 

suspension extension - BASE). W reaktorze tym wprowadzona została dodatkowa 

strefa beztlenowa, w której nie występuje przepływ pęcherzy gazowych. Dzięki temu, 

możliwe jest prowadzenie złożonych procesów utleniania i redukcji zarówno  

w warunkach tlenowych jak i beztlenowych (van Benthum i in., 1999a, b). 

Zastosowanie  w  trójfazowym reaktorze fluidyzacyjnym airlift złoża o gęstości 

mniejszej niż gęstość cieczy powoduje, że jego cząstki, zamiast opadać, będą się 

wznosić. Jeżeli złoże zostanie wprowadzone bezpośrednio do strefy opadania, gdzie 

ciecz przepływa w dół reaktora, wówczas złoże może ulegać procesowi odwrotnej 

fluidyzacji. Aparat z odwrotną warstwą fluidalną opatentowali Nikolov  

i współpracownicy na początku lat osiemdziesiątych XX wieku (Nikolov i in., 1982). 

W swojej późniejszej pracy (Nikolov i Karamanev, 1987) autorzy ci zwrócili uwagę na 

fakt, że w takim aparacie możliwe jest otrzymanie znacznie większej wydajności 

biomasy, niż w klasycznym aparacie fluidyzacyjnym airlift. Badania dotyczące 

właściwości aparatów airlift z odwróconym złożem fluidalnym były prowadzone 

również w późniejszym czasie przez innych autorów (Kawalec-Pietrenko, 2000; Loh  

i Liu, 2001; Loh i Ranganath, 2005). 

Najwolniejszym etapem procesów aerobowych jest zazwyczaj proces 

przenikania tlenu z fazy gazowej do ciekłej. Przykładowymi sposobami intensyfikacji 

tego procesu jest wydłużenie czasu kontaktu fazy gazowej i ciekłej lub zwiększenie 

burzliwości przepływu mediów w aparacie. W tym celu, do strefy napowietrzania 

mogą zostać wprowadzone przegrody (Lin i in., 1976) lub mieszalniki statyczne 

(Stejskal i Potůček, 1985). Pomysł zastosowania mieszalników statycznych był później 

rozwijany przez innych autorów (Chisti i in., 1990; Gavrilescu i in., 1992 i 1997). 
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Współczynniki przenikania masy można również zwiększyć poprzez 

zastosowanie helikalnych promotorów przepływu (Gluz i Merchuk, 1996) (ang. helical 

flow promoters - HFP). Zainstalowane w strefie opadania HFP powodują zmianę 

kierunku przepływu mediów z równoległego do osi aparatu na cyrkulujący wokół tej 

osi. Powoduje to wtórny przepływ cieczy, dzięki któremu mieszanie w aparacie jest 

bardziej intensywne, a w efekcie stężenia reagentów stają się bardziej jednorodne. Na 

skutek wzrostu lokalnych prędkości cieczy, również współczynnik przenikania masy  

z fazy ciekłej do stałej ulega zwiększeniu. Wyczerpującej analizy wpływu HFP na 

hydrodynamikę aparatu airlift dokonali Schlötelburg i in. (1999). 

Aparaty airlift znalazły też zastosowanie jako fotobioreaktory. Merchuk i in. 

(2000) oraz Sánchez Mirón i in. (2000) zaproponowali zastosowanie bioreaktorów 

typu airlift do hodowli alg w obecności światła. Aparaty te były zbudowane  

z poli(metakrylanu metylu), a wokół nich umieszczono źródła światła. Inną koncepcję 

fotobioreaktora airlift zaproponowali Vunjak-Novakovic i in. (2005). W projekcie 

przedstawionym przez tych autorów, strefa opadania była umieszczona nie pionowo, 

jak w przypadku klasycznego aparatu airlift, lecz pod pewnym kątem w stosunku do 

strefy wznoszenia umieszczonej pionowo. Dzięki takiemu rozwiązaniu, pęcherze 

gazowe znajdujące się w strefie opadania mogą się poruszać w pobliżu górnej ścianki 

strefy opadania. Ciecz przepływająca przy górnej powierzchni strefy opadania jest 

natomiast ciągle mieszana, co z kolei utrudnia adhezję komórek alg do powierzchni 

strefy opadania. Del Campo i in. (2001), w swojej koncepcji fotobioreaktora, użyli 

natomiast aparatu airlift w dwojakim celu. Strefa opadania reaktora była połączona ze 

strefą wznoszenia za pomocą reaktora rurowego. Dzięki temu uniknięto konieczności 

użycia pompy cyrkulacyjnej, która mogłaby powodować uszkodzenie 

mikroorganizmów. Dodatkowo, napowietrzanie miało na celu dostarczenie tlenu do 

przestrzeni reakcyjnej.  

Poza przedstawionymi powyżej nietypowymi modyfikacjami bioreaktora 

airlift, istnieje szereg doniesień literaturowych dotyczących zastosowaniu tego typu 

reaktorów do prowadzenia procesów mikrobiologicznych. Wybrane z nich zostały 

przedstawione w tabeli 1.3. 

W celu zaprojektowania aparatu airlift kluczowa jest znajomość jego 

właściwości hydrodynamicznych. Prędkości mediów oraz stopień zatrzymania gazu  

i porowatość złoża fluidalnego mogą mieć znaczący wpływ zarówno na współczynniki 
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przenikania masy jak i na stopnie przereagowania substratów. Literatura naukowa  

z zakresu aparatów airlift mówi o trzech metodach wyznaczania parametrów 

hydrodynamicznych. Należą do nich: metoda bilansu pędu (Jones, 1985; Chisti, 1989; 

Garcia-Calvo, 1989; Grzywacz, 2012), metoda bilansu izotermicznej ekspansji gazu 

(Young i in., 1991; Merchuk i Berzin, 1995; Abashar i in., 1998) oraz metoda drift-

flux (Zuber i Findaly, 1965; Clark i Flemmer, 1985; Verlaan i in., 1986; Garcia-Calvo 

i Letón, 1991). 

W literaturze opublikowanych zostało wiele modeli hydrodynamiki aparatów 

airlift. Ich duża różnorodność wynika z różnic pomiędzy konkretnymi typami aparatów 

airlift, wprowadzonych modyfikacji konstrukcyjnych, liczby i rodzaju stosowanych 

mediów oraz metody wyprowadzenia równań modelowych. Wybrane modele wraz  

z podstawowymi właściwościami zostały zestawione w tabeli 1.4. 
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Tabela 1.3. Przykładowe procesy mikrobiologiczne prowadzone z użyciem bioreaktorów airlift 

Autorzy Proces Mikroorganizmy 

Gavrilescu i Roman, 1996 Biosynteza nystatyny 
Bakterie Streptomyces 

noursei 

Merchuk i in., 1998 Hodowla czerwonych mikroalg 
Mikroalga Porphyridium 

sp. 

Nagase i in., 1998 Usuwanie NOx przez zielone mikroalgi Mikroalga D. tertiolecta 

Contreras i in., 1998 Hodowla mikroalg Mikroalga P. tricornutum 

Merchuk i in., 2000 Hodowla czerwonych mikroalg 
Mikroalga Porphyridium 

sp. 

Sánchez Mirón i in., 2000 Hodowla mikroalg Mikroalga P. tricornutum 

Assadi i Jahangiri, 2001 
Odbarwianie ścieków z przemysłu 

włókienniczego 
Grzyby A. niger 

Del Campo i in., 2001 
Produkcja luteiny z użyciem 

jednokomórkowej mikroalgi 
Mikroalga Muriellopsis sp. 

Polzin i Rorrer, 2003 
Produkcja halogenowanych monoterpenów 

przez czerwone algi 

Makroalga O. 

secundiramea 

Jeong i in., 2004 Produkcja rhamnolipidu 
Bakterie Pseudomonus 

aeruginosa 

Rorrer i Chenny, 2004 Hodowla czerwonych makroalg Makroalga A. subulata 

Vunjak-Novakovic i in., 

2005 

Wiązanie CO2 z gazów odlotowych przez 

zielone algi 
Alga Dunaliella sp. 

Guo i in., 2005 
Usuwanie azotu poprzez nitryfikację i 

denitryfikację 

Bakterie nitryfikacyjne i 

denitryfikacyjne 

Krichnavaruk i in., 2005 Hodowla okrzemków Okrzemki C. calcitrans 

Morales-Barrera i 

Christiani-Urbina, 2006 
Usuwanie Cr(VI) ze ścieków Bakterie T. viride 

Muñoz i in., 2006 Propagacja włókien ciągłych i kalusów alg 
Makroalga Kappaphycus 

alvarezzi 

Monkonsit i in., 2011 Hodowla okrzemków Okrzemki S. costatum 

Grzywacz, 2012 Biodegradacja fenolu 
Bakterie Pseudomonas 

putida 

Jiang i in., 2013 Usuwanie węgla i wodoru ze ścieków Bakterie Thiothrix sp. 

Yen i Liu, 2014 Produkcja drożdży oleistych 
Drożdże Rhodotorula 

glutinis 

 

  



 ⎯ 22 ⎯  

Tabela 1.4. Zestawienie wybranych modeli hydrodynamiki aparatów airlift wraz z uwzględnionymi 

parametrami hydrodynamicznymi, gdzie: 2f –  aparat dwufazowy, 3f – aparat trójfazowy, r.g. – model 

uwzględnia recyrkulację gazu, 𝑢𝑐 – model pozwala na wyznaczenie prędkości cieczy, 𝜀𝑔𝑟 – stopień 

zatrzymania gazu w strefie wznoszenia, 𝜀𝑔𝑑 – stopień zatrzymania gazu w strefie opadania, 𝜀𝑔 – ogólny 

stopień zatrzymania gazu w aparacie, 𝜀𝑔𝑟 – stopień zatrzymania fazy stałej w strefie wznoszenia, 𝜀𝑔𝑑 – 

stopień zatrzymania fazy stałej w strefie opadania, 𝑘𝑐𝑎 – objętościowy współczynnik przenikania tlenu 

Autorzy 2f 3f r.g. 𝑢𝑐 𝜀𝑔𝑟  𝜀𝑔𝑑  𝜀𝑔  𝜀𝑠𝑟  𝜀𝑠𝑑  𝑘𝑐𝑎 

Hills, 1976 +       +           

Hsu i Duduković, 1980 +     + +           

Bello i in., 1984 +   + + + +         

Merchuk, 1986 +     + +           

Chisti i Moo-Young, 1987 +     +     +     + 

Chisti i in., 1988 +     + + +         

Popović i Robinson, 1988 i 1989 +     + +         + 

Kembłowski i in., 1993 +     + +           

Choi i Lee, 1993 +     + + +       + 
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1.1.3 Hybrydowe aparaty airlift 

W roku 1983 opublikowano propozycję nowego typu aparatu, w którym 

dokonano rozdzielenia strefy barbotażu od strefy fluidyzacji (Dunn i in., 1983). 

Cytowani autorzy zaproponowali zastosowanie takiego rozwiązania konstrukcyjnego 

do prowadzenia mikrobiologicznej nitryfikacji wód zanieczyszczonych jonami 

amonowymi. W ten sposób powstała idea nowego typu aparatów fluidyzacyjnych, 

które nazwano hybrydowymi aparatami fluidyzacyjnymi airlift (Tabiś i in., 2014). Tak 

samo jak w przypadku aparatów airlift można tutaj mówić o dwóch podstawowych 

rozwiązaniach konstrukcyjnych. W zależności od budowy strefy opadania rozróżnia 

się aparaty z wewnętrzną cyrkulacją cieczy i zewnętrzną cyrkulacją cieczy. 

Guo i in. w 1997 roku opublikowali wyniki własnych badań doświadczalnych 

dotyczących właściwości hydrodynamicznych hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego 

airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy. W swojej pracy badali oni takie wielkości jak 

stopień zatrzymania gazu, prędkość przepływu cieczy, czas mieszania, porowatość 

złoża fluidalnego i objętościowy współczynnik przenikania masy tlenu. Zaproponowali 

również korelacje empiryczne umożliwiające obliczenie wybranych parametrów 

hydrodynamicznych analizowanego aparatu. 

Olivieri i współautorzy w pracy opublikowanej w 2010 roku nazwali takie 

aparaty nowoczesnymi aparatami airlift bez cyrkulacji ciała stałego (Olivieri i in., 

2010). Przedstawili oni wyniki badań doświadczalnych dla aparatu z wewnętrzną 

cyrkulacją cieczy. Badali stopień zatrzymania gazu, porowatość złoża fluidalnego oraz 

spadek ciśnienia wywołany przepływem cieczy przez złoże fluidalne. 

Z kolei Tabiś i in. w pracy z 2014 roku, przedstawili teoretyczną analizę pracy 

hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy. W pracy 

zaprezentowana została metoda wyznaczania podstawowych parametrów 

hydrodynamicznych aparatu, takich jak stopień zatrzymania gazu oraz prędkość 

cyrkulacji cieczy.  

Hybrydowe aparaty fluidyzacyjne stanowią stosunkowo nowe rozwiązanie 

konstrukcyjne, w efekcie doniesienia literaturowe dotyczące ich właściwości są 

nieliczne. Przedłożona rozprawa ma na celu wypełnienie luki w wiedzy dotyczącej ich 

charakterystyki hydrodynamicznej.  
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1.2. Przedmiot, cel i zakres pracy oraz program badawczy 

Projektowanie aparatów do prowadzenia procesów mikrobiologicznych, 

powiększanie skali procesu jak również dobór optymalnych warunków pracy 

istniejącej instalacji wymaga poznania właściwości hydrodynamicznych  

i procesowych danego obiektu. W przypadku istniejących instalacji właściwości te 

mogą być zbadane na drodze empirycznej. W przeciwnym przypadku konieczne jest 

zastosowanie narzędzi umożliwiających przewidywanie zachowania badanego obiektu. 

Jednym z takich narzędzi jest modelowanie matematyczne.   

Kluczowym elementem podczas wyznaczania stopni przereagowania 

reagentów w projektowanym lub istniejącym reaktorze wielofazowym jest znajomość 

wielkości i stopnia wymieszania strumieni mediów oraz charakteru interakcji między 

tymi strumieniami. W hybrydowym aparacie fluidyzacyjnym airlift cyrkulacja cieczy 

wywoływana jest przez przepływający przez strefę barbotażu gaz. Prędkość cyrkulacji 

cieczy jest zatem funkcją natężenia przepływu gazu. Również geometria aparatu ma 

znaczący wpływ na właściwości hydrodynamiczne. Czasem nawet niewielka zmiana 

wymiarów aparatu może ponieść za sobą istotną zmianę w charakterze przepływu 

mediów. Dobry model hydrodynamiczny powinien zatem umożliwiać wyznaczenie 

charakterystyki hydrodynamicznej aparatu w możliwie szerokim zakresie parametrów 

ruchowych i konstrukcyjnych.   

Jak już wcześniej wspomniano procesy chemiczne i biochemiczne prowadzone 

w układach dwu- i trójfazowych znajdują coraz szersze zastosowanie przemysłowe. 

Niektóre procesy jednofazowe prowadzone szeregowo w kilku aparatach mogą zostać 

połączone i przekształcone w proces przebiegający w pojedynczym aparacie 

wielofazowym. Pozwala to na zmniejszenie liczby aparatów, jednocześnie powodując 

większą złożoność procesu i bardziej skomplikowaną budowę aparatu. Ponadto, część 

procesów musi być przeprowadzana w układach heterofazowych, ponieważ proces 

jednofazowy może być albo całkowicie niemożliwy do przeprowadzenia, albo 

nieopłacalny.  

Przykładem intensyfikacji procesu poprzez użycie układu wielofazowego jest 

zastosowanie fluidyzacji trójfazowej w procesie absorpcji, w szczególności produkcja 

kwasu azotowego (V) lub siarkowego (VI) poprzez absorbcję odpowiednich tlenków 

w wodnym roztworze rozcieńczonego kwasu. Klasycznie procesy te prowadzono  
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w dwufazowych aparatach absorpcyjnych. Zastosowanie trójfazowego złoża 

fluidalnego pozwoliło na zwiększenie wydajności procesu absorpcji i znaczącą 

redukcję gabarytów aparatu (Laszuk, 2004). 

W przypadku procesów mikrobiologicznych, trójfazowe złoże fluidalne może 

jednak wywoływać niepożądane efekty. W układzie trójfazowym mikroorganizmy 

wprowadzane są najczęściej w postaci biofilmu osadzonego na powierzchni 

drobnoziarnistego złoża cząstek stałych, czyli tzw. nośnika. Naprężenia ścinające 

towarzyszące tworzeniu i przepływowi pęcherzy gazowych mogą powodować 

zrywanie delikatnej warstwy biofilmu. Rozwiązaniem konstrukcyjnym, które pozwala 

na wyeliminowanie negatywnego działania pęcherzy gazowych jest hybrydowy aparat 

fluidyzacyjny airlift. Łączy on ze sobą zalety aparatu airlift i aparatu fluidyzacyjnego. 

Pomimo występowania w aparacie trzech odrębnych faz, tj. ciała stałego,  cieczy  

i gazu nie dochodzi w nim do kontaktu między ciałem stałym a gazem. Dzięki temu 

naprężenia ścinające wytwarzane przez pęcherze gazowe nie oddziałują na biofilm 

osadzony na powierzchni cząstek złoża fluidalnego. 

Głównym celem niniejszej rozprawy było poznanie właściwości 

hydrodynamicznych hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego airlift z zewnętrzną 

cyrkulacją cieczy. Do osiągnięcia tego celu sformułowano program badawczy,  

z następującymi celami szczegółowymi: 

a) zaprojektowanie aparatu i dobór urządzeń pomiarowych; 

b) budowa stanowiska badawczego; 

c) sformułowanie prostego modelu analitycznego; 

d) przeprowadzenie badań hydrodynamiki dotyczących prędkości mediów, 

stopnia zatrzymania gazu i wysokości złoża fluidalnego; 

e) przeprowadzenie badań znacznikowych dotyczących rozkładu czasu 

przebywania fazy ciekłej w poszczególnych strefach aparatu; 

f) wyznaczenie liczby Pecleta w wybranych strefach aparatu; 

g) modelowanie CFD wybranych stref aparatu; 

h) weryfikacja modelu analitycznego i określenie zakresu jego stosowalności. 

W celu przeprowadzenia wyżej wymienionych badań został zaprojektowany  

i skonstruowany hybrydowy aparat fluidyzacyjny airlift z zewnętrzną cyrkulacją 

cieczy (odpowiednio punkty a) i b)). Został on wyposażony w zestaw aparatury 
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kontrolno-pomiarowej służącej do nastawy i pomiarów wybranych parametrów 

procesowych. 

Następnie, zgodnie z punktem c), utworzony został model analityczny 

analizowanego aparatu oparty na metodzie globalnego bilansu pędu. Model ten 

umożliwia wyznaczenie, między innymi, takich wielkości jak prędkości mediów  

w aparacie, stopień zatrzymania gazu i porowatość złoża fluidalnego.  

W ramach badań hydrodynamiki (punkt d)) dokonano analizy wpływu 

niektórych parametrów procesowych i geometrii strefy opadania na właściwości 

hydrodynamiczne aparatu. Przeprowadzono badania wpływu prędkości pozornej gazu, 

gęstości materiału złoża fluidalnego, średnicy cząstek złoża fluidalnego oraz średnicy 

strefy opadania na zachowanie aparatu. 

Badania znacznikowe, wchodzące w zakres punktu e), miały na celu 

wyznaczenie czasu przebywania znacznika w fazie ciekłej w wybranych strefach 

aparatu. Rozkład czasu przebywania znacznika jest zależny nie tylko od objętości 

rozważanej strefy aparatu i prędkości cieczy, ale również od struktury przepływu 

cieczy w aparacie. W zależności od tego, czy przepływ cieczy w aparacie jest bardziej 

zbliżony do przepływu z całkowitym wymieszaniem, czy przepływu tłokowego, 

rozkład czasu przebywania znacznika przybiera inny przebieg. Wyznaczając go 

możemy określić strukturę przepływu płynu w aparacie, która może być wyrażona za 

pomocą współczynnika dyspersji lub liczby kryterialnej związanej ze 

współczynnikiem dyspersji tj. liczby Pecleta (punkt f)). 

Podczas przeprowadzonych badań doświadczalnych zaobserwowane zostały 

pewne zjawiska, które nie były uwzględnione podczas projektowania aparatu. W celu 

ich pełnego zrozumienia i potwierdzenia zaproponowanych hipotez, przeprowadzona 

została symulacja numeryczna pracy aparatu przy użyciu obliczeniowej dynamiki 

płynów (CFD, punkt g)). Na podstawie otrzymanych wyników badań doświadczalnych 

i symulacji CFD przeprowadzono weryfikację zaproponowanego modelu 

analitycznego i określono zakres jego stosowalności (punkt h)). 
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2. HYBRYDOWE APARATY FLUIDYZACYJNE AIRLIFT 

2.1. Informacje ogólne 

Istnieje ogromna różnorodność procesów fizycznych, chemicznych  

i mikrobiologicznych zachodzących z udziałem cieczy i gazu. Procesom tym towarzyszy 

międzyfazowa wymiana masy, albo równoczesna wymiana masy i ciepła. Powstało 

wiele aparatów służących do kontaktowania się tych dwóch faz. Aparaty te można 

poklasyfikować według rozmaitych kryteriów. Najprostszym rozwiązaniem 

konstrukcyjnym jest zbiornikowy lub wieżowy aparat barbotażowy, jak na rys. 2.1a. 

Aparat taki jest prosty w budowie i daje możliwość doboru czasu przebywania cieczy  

w dużym zakresie. Z powodu tej drugiej cechy nadaje się do prowadzenia wolnych 

procesów chemicznych i mikrobiologicznych. 

We wszelkich aparatach barbotażowych fazą ciągłą jest ciecz, zaś fazą 

rozproszoną jest gaz. Poza problemem związanym z zapewnieniem efektywnego 

międzyfazowego przenoszenia masy, mamy tu do czynienia z zagadnieniem 

efektywnego mieszania fazy ciekłej. Zwłaszcza środowiska ciekłe zawierające żywe 

komórki mikroorganizmów są narażone na siły ścinające powstające w otoczeniu 

brzegów mieszadeł mechanicznych. Siły te powodują bowiem niszczenie błon 

komórkowych mikroorganizmów i utratę biomasy. Z tego powodu, zwłaszcza  

w mikrobiologicznych procesach aerobowych, poszukiwano rozwiązań 

konstrukcyjnych eliminujących potrzebę instalowania takich mieszadeł. W efekcie tych 

poszukiwań powstała grupa aparatów, zwana jako aparaty airlift (Siegel i in., 1986; 

Verlaan i in., 1989; Choi i Lee, 1990; Svendsen i in., 1992; Merchuk i in., 1994 i 1996; 

Tabiś i in., 1994; Cockx i in., 1997; Gavrilescu i Tudose, 1999; Camarasa i in., 2001a, 

b; Vial i in., 2001; Feng i in., 2007; Grzywacz, 2008; Luo i Al-Dahham, 2010). 

Rozdzielając aparat barbotażowy na dwie strefy, oraz doprowadzając do jednej 

z nich gaz, otrzymujemy aparat airlift. Aparaty takie znane są w inżynierii chemicznej 
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co najmniej od roku 1958. Lamont opublikował pracę, w której zaproponował 

zastosowanie takich aparatów do flotacji rudy złota (Lamont, 1958).  

Aerobowe procesy mikrobiologiczne są przykładem procesów, w których fazą 

gazową jest powietrze. W strefie napowietrzanej istnieją wznoszące się pęcherze 

gazowe. To powoduje powstanie różnicy średniej gęstości środowiska między strefą 

napowietrzaną, a nienapowietrzaną. Różnica ta jest siłą napędową cyrkulacji cieczy 

pomiędzy obiema strefami. W ten sposób realizuje się łagodne mieszanie fazy ciekłej. 

Zarazem można dowolnie dobierać średni czas przebywania cieczy w obiekcie. 

 

Rysunek 2.1. Schemat ideowy a) aparatu barbotażowego, b) aparatu airlift z wewnętrzną cyrkulacją 

cieczy, c) aparatu airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy 

Rozdzielenie aparatu na strefę wznoszenia (ang. riser) i opadania (ang. 

downcomer) może być przeprowadzone na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest 

wprowadzenie przegrody do wnętrza aparatu barbotażowego. Może ona przybrać formę 

ściany płaskiej, która rozdziela aparat na dwie części, lub ściany cylindrycznej, 

umieszczonej koncentrycznie w osi aparatu (rys. 2.1b). Są to tzw. aparaty z cyrkulacją 

wewnętrzną. O aparatach airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy mówimy, gdy strefa 
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opadania jest wyprowadzona poza obręb strefy barbotażu oraz połączona z nią w górnej 

i dolnej części (rys. 2.1c). 

Przykładowe rozwiązania konstrukcyjne hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego 

airlift z zewnętrzną i wewnętrzną cyrkulacją cieczy wraz z numeracją stref zostały 

przedstawione na rys. 2.2. W hybrydowym aparacie fluidyzacyjnym airlift strefa 

wznoszenia podzielona jest na dwie części: strefę fluidyzacji „1” i strefę barbotażu „2”. 

Oprócz wymienionych powyżej stref i strefy opadania „3”, w aparacie wyróżnia się 

dodatkowo strefę odgazowania „4” w górnej części aparatu oraz strefę przydenną „5”. 

 

Rysunek 2.2. Schematyczny rysunek hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego airlift: a) z zewnętrzną 

cyrkulacją cieczy, b) z wewnętrzną cyrkulacją cieczy. 1 – strefa fluidyzacji, 2 – strefa barbotażu, 

3 – strefa opadania, 4 – strefa odgazowania, 5 – strefa przydenna 

Z powodu obecności trzech faz oraz dość złożonej konstrukcji aparatu, opis 

hydrodynamiki hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego airlift wymaga odrębnego 

omówienia. W zależności od właściwości fizycznych mediów, natężeń przepływu gazu 

i cieczy oraz geometrii, aparaty takie mogą pracować w różnych warunkach zwanych 



 ⎯ 30 ⎯  

obszarami hydrodynamicznymi. Możliwe dla aparatu z cyrkulacją zewnętrzną sytuacje 

zostały przedstawione schematycznie na rys. 2.3.  

Ze względu na fazę gazową, można rozróżnić trzy różne obszary pracy aparatu 

zależne od prędkości przepływu cyrkulującej cieczy. Gdy prędkość cyrkulującej cieczy 

w strefie opadania jest niższa od prędkości wznoszenia pęcherzy gazowych, to wówczas 

w strefie odgazowania zachodzi całkowite rozdzielenie gazu od cyrkulującej cieczy 

(rys. 2.3I, rys. 2.3IV i rys. 2.3VII). Zwiększanie prędkości cieczy w strefie odgazowania 

doprowadzi do tego, że część pęcherzy będzie przedostawać się do strefy opadania, 

jednakże tylko do pewnej głębokości tej strefy (rys. 2.3II, rys. 2.3V i rys. 2.3VIII). Jeżeli 

prędkość cyrkulującej cieczy będzie w dalszym ciągu rosła i przekroczy prędkość 

unoszenia pęcherzy gazowych, co do wartości bezwzględnej, to wówczas pęcherze 

zawieszone w strefie opadania będą przedostawać się, wraz z cyrkulującą cieczą, do 

strefy fluidyzacji. Faza gazowa zaczyna cyrkulować w całej objętości aparatu 

(rys. 2.3III, rys. 2.3VI i rys. 2.3IX). Oznacza to jednocześnie, że wówczas złoże 

fluidalne stanie się ośrodkiem trójfazowym. 

Ze względu na obecność złoża ciała stałego, w aparacie również mogą 

występować różne obszary pracy. Dla prędkości cieczy w strefie fluidyzacji mniejszej 

niż prędkość minimum fluidyzacji, mamy do czynienia ze złożem stacjonarnym 

(rys. 2.3I-III). Po przekroczeniu prędkości krytycznej złoże stacjonarne przechodzi  

w stan fluidalny (rys. 2.3IV-VI). Jeżeli, w celu uniknięcia przedostania się fazy stałej do 

strefy barbotażu, na granicy tych stref umieszone zostanie sito, to podczas dalszego 

zwiększania prędkości cyrkulującej cieczy, a zatem ze zwiększaniem się wysokości 

złoża fluidalnego, ziarna zaczną gromadzić się pod tym sitem w formie złoża 

stacjonarnego. W skrajnym przypadku, po zwiększeniu się prędkości cieczy powyżej 

prędkości opadania cząstek ciała stałego, całe złoże może spoczywać pod powierzchnią 

górnego sita (rys. 2.3VII-IX). 
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 Rysunek 2.3. Teoretyczne obszary pracy aparatu: I) całkowite odgazowanie i złoże w stanie 

stacjonarnym, II) porywanie pęcherzy gazowych i złoże w stanie stacjonarnym, III) cyrkulacja pęcherzy 

gazowych i złoże w stanie stacjonarnym, IV) całkowite odgazowanie i złoże w stanie fluidalnym, 

V) porywanie pęcherzy gazowych i złoże w stanie fluidalnym, VI) cyrkulacja pęcherzy gazowych i złoże 

w stanie fluidalnym, VII) całkowite odgazowanie i złoże w stanie stacjonarnym pod górnym sitem, 

VIII) porywanie pęcherzy gazowych i złoże w stanie stacjonarnym pod górnym sitem, IX) cyrkulacja 

pęcherzy gazowych i złoże w stanie stacjonarnym pod górnym sitem 
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2.2. Model analityczny hydrodynamiki aparatu z cyrkulacją zewnętrzną 

Model hydrodynamiki powinien umożliwić wyznaczenie podstawowych 

parametrów hydrodynamicznych aparatu, a mianowicie: prędkości cieczy i gazu  

w poszczególnych strefach, stopnia zatrzymania gazu oraz wysokości dynamicznej 

złoża fluidalnego. Model hydrodynamiki  badanego aparatu został wyprowadzony  

w oparciu o globalny bilans pędu. Olivieri i in. (2010) oraz Tabiś i in. (2014) również 

zastosowali metodę globalnego bilansu pędu hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego 

airlift, jednakże w swoich pracach zajmowali się analizą hydrodynamiki pracy aparatu 

z wewnętrzną cyrkulacją cieczy. W modelu hydrodynamiki aparatu z zewnętrzną 

cyrkulacją cieczy, ze względu na różnice w budowie aparatów, należy uwzględnić 

dodatkowe opory wewnętrzne, które nie występują w wypadku aparatu z wewnętrzną 

cyrkulacją cieczy. Ponadto należy także uwzględnić opory wlotu i wylotu do strefy 

odgazowania („4”, rys. 2.2a) oraz opory spowodowane nagłym rozszerzeniem przekroju 

przepływu i opory powodowane obecnością kolan w strefie przydennej („5”, rys. 2.2a). 

Przedstawiony poniżej model wyprowadzono w oparciu o następujące założenia: 

a) różnica wypadkowej gęstości ośrodków między strefą barbotażu, a strefą 

opadania jest siłą napędową procesu cyrkulacji cieczy, 

b) siła napędowa jest całkowicie wykorzystana do pokonania oporów 

hydraulicznych w aparacie, 

c) w górnym zbiorniku następuje całkowite odgazowanie cieczy, 

d) złoże ziaren ciała stałego znajduje się w stanie fluidalnym, 

e) prędkość pozorna cieczy powinna być taka, aby wysokość złoża fluidalnego 

nie przekraczała 90% wysokości strefy fluidyzacji („1”, rys. 2.2a), i nie 

mniejsza, niż prędkość minimum fluidyzacji. 

Założenie (a) oznacza, że siła napędowa procesu powstaje podczas 

napowietrzania strefy barbotażu i zgodnie z założeniem (b), służy do pokonania oporów 

miejscowych w aparacie.  

Pomimo teoretycznej możliwości występowania wielu różnych reżimów pracy 

aparatu (rys. 2.3), niektóre z nich nie są pożądane z procesowego punktu widzenia. 

Głównym założeniem i zaletą hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego airlift jest brak 

bezpośredniego kontaktu złoża ciała stałego i pęcherzy gazowych. Oznacza to, że 

cyrkulacja pęcherzy gazowych w całej objętości reaktora jest zjawiskiem niekorzystnym 
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i powinna być unikana. Ponadto, w badanym aparacie z zewnętrzną cyrkulacją cieczy, 

w którym strefa wznoszenia jest połączona ze strefą opadania za pomocą górnego 

zbiornika, pozioma prędkość przepływu cieczy jest mniejsza, niż prędkość unoszenia 

pęcherzy gazowych. Stąd można przyjąć, że założenie (c) o całkowitym odgazowaniu 

cieczy jest słuszne. Słuszność tego założenia sprawdzano doświadczalnie. 

Z punktu widzenia międzyfazowej wymiany masy, najbardziej pożądanym 

obszarem pracy jest taki, w którym złoże cząstek stałych występuje w stanie fluidalnym. 

Założenia mówiące o tym, że złoże znajduje się w stanie fluidalnym (d) oraz  

o maksymalnej wysokości złoża fluidalnego (e) określają graniczne prędkości cieczy, 

dla których w aparacie zachodzi fluidyzacja. W założeniu (e) przyjęto niecałkowite 

wypełnienie strefy fluidyzacji przez złoże w stanie fluidalnym w celu uniknięcia 

akumulacji ziaren pod powierzchnią górnego sita. Fluktuacje prędkości lokalnej cieczy 

w strefie fluidyzacji oraz polidyspersyjność złoża mogą prowadzić do sytuacji,  

w których wysokość złoża chwilowo jest wyższa, niż wysokość strefy fluidyzacji. 

W efekcie złoże może zostać częściowo osadzone pod powierzchnią górnego sita. 

Powyżej prędkości wywiewania, spadek ciśnienia podczas przepływu cieczy przez złoże 

stacjonarne jest większy, niż podczas przepływu przez to samo złoże w stanie 

fluidalnym. Prowadzi to do zwiększenia sumy oporów wewnętrznych w aparacie,  

a zatem jest to zjawisko, którego powinno się unikać. Z powyższych argumentów można 

wywnioskować, że najbardziej korzystnymi warunkami pracy aparatu jest połączenie 

całkowitego odgazowania cieczy w górnym zbiorniku z istnieniem złoża fluidalnego, 

którego wysokość jest mniejsza, niż wysokość strefy fluidyzacji (rys. 2.3IV). 

Ograniczenia (d) i (e) można zapisać w następującej formie: 

𝑢𝑚𝑓 < 𝑢0𝑐1 < (𝑢0𝑐: 𝐻𝑓 < 0,9𝐻1) (2.1) 

gdzie: 

𝑢𝑚𝑓 – prędkość minimum fluidyzacji [m/s] 

𝑢0𝑐1 – prędkość pozorna cieczy w strefie fluidyzacji [m/s] 

𝐻𝑓 – wysokość złoża fluidalnego [m] 

𝐻1 – wysokość strefy fluidyzacji [m] 

W celu sformułowania modelu analitycznego, należy dokonać identyfikacji siły 

napędowej cyrkulacji cieczy, oporów wewnętrznych występujących w aparacie oraz 
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podać wyrażenia ilościowe, które je opisują. Zgodnie z założeniem (a), siła napędowa 

cyrkulacji cieczy może być zapisana jako (2.2): 

∆𝑝 = 𝐻2𝜀2𝜌𝑐𝑔 (2.2) 

gdzie: 

∆𝑝 – siła napędowa procesu cyrkulacji cieczy [Pa] 

𝐻2 – wysokość strefy barbotażu [m] 

𝜀2 – stopień zatrzymania gazu [-] 

𝜌𝑐 – gęstość cieczy [kg/m3] 

𝑔 – przyspieszenie grawitacyjne [m/s2] 

Opory hydrauliczne w aparacie można podzielić na dwie grupy: opory 

przepływu przez poszczególne strefy oraz opory miejscowe. Wyrażenia przedstawiające 

spadek ciśnienia podczas przepływu przez strefy „1”-„3” można zapisać używając 

zależności Darcy’ego-Weisbacha (Darcy, 1857) w postaci równań (2.3): 

Δ𝑝1 = 𝜆1
𝐻1
𝑑1

𝑢𝑐1
2

2
𝜌𝑐 (2.3a) 

Δ𝑝2 = 𝜆2
𝐻2

𝑑2

𝑢𝑐2
2

2
𝜌𝑐 (2.3b) 

Δ𝑝3 = 𝜆3
𝐻3

𝑑3

𝑢𝑐3
2

2
𝜌𝑐 (2.3c) 

gdzie: 

Δ𝑝𝑖 – spadek ciśnienia wywołany przepływem cieczy w i-tej strefie aparatu [Pa] 

𝜆𝑖 – współczynnik oporu przepływu w i-tej strefie aparatu [-] 

𝐻𝑖 – wysokość i-tej strefy [m] 

𝑑𝑖 – średnica i-tej strefy [m] 

𝑢𝑐𝑖 – rzeczywista prędkość cieczy w i-tej strefie aparatu [m/s] 

Związki ilościowe pozwalające na obliczenie wartości współczynników oporu  

λ występujące w równaniach (2.3) są zależne od rodzaju przepływu płynu przez daną 

strefę. Jeżeli ciecz płynie ruchem laminarnym (𝑅𝑒 < 3000), to wówczas współczynnik 

oporu może być obliczony przy pomocy równania (2.4) (Poiseuille, 1842). Dla 
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przepływu burzliwego (𝑅𝑒 ≥ 3000) współczynnik oporu obliczyć można przy pomocy 

zależności (2.5) zaproponowanej przez Blasiusa (Blasius, 1913): 

𝜆 =
64

𝑅𝑒
 (2.4) 

𝜆 =
0,3164

𝑅𝑒0,25
 (2.5) 

𝑅𝑒 =
𝑢𝑐𝜌𝑐𝑑

𝜇𝑐
 (2.6) 

gdzie: 

𝑅𝑒 – liczba Reynoldsa [-] 

𝑢𝑐 – prędkość cieczy [m/s] 

𝑑 – średnica przewodu [m] 

𝜇𝑐 – dynamiczny współczynnik lepkości cieczy [Pa∙s]  

Długość strefy odgazowania („4”, rys. 2.2a) i strefy przydennej („5”, rys. 2.2a) 

jest znacznie mniejsza, niż długość pozostałych stref reaktora. Przyjęto zatem, że w tych 

strefach jedynym źródłem spadku ciśnienia podczas przepływu płynu jest spadek 

ciśnienia wywołany przez obecność oporów miejscowych. W górnym zbiorniku spadek 

ciśnienia cyrkulującego płynu jest wywołany głównie przez obecność wlotu cieczy 

wypływającej ze strefy barbotażu („2”, rys. 2.2a) i wylotu cieczy ze zbiornika do strefy 

opadania („3”, rys. 2.2a). Spadek ciśnienia w tej strefie możemy opisać równaniem 

(2.7): 

Δ𝑝4 = 𝜉𝑊𝐿

𝑢𝑐2
2

2
𝜌𝑐 + 𝜉𝑊𝑌

𝑢𝑐3
2

2
𝜌𝑐 (2.7) 

gdzie: 

Δ𝑝4 – spadek ciśnienia wywołany oporami lokalnymi w strefie odgazowania [Pa] 

𝜉𝑊𝐿 – współczynnik oporu lokalnego wlotu cieczy do górnego zbiornika [-] 

𝜉𝑊𝑌 - współczynnik oporu lokalnego wylotu cieczy z górnego zbiornika [-] 

W strefie przydennej spadek ciśnienia przepływającego płynu jest wywołany 

obecnością dwóch kolan i nagłym rozszerzeniem przekroju przepływu, co zapisujemy 

jako: 
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Δ𝑝5 = 2𝜉𝐾
𝑢𝑐5
2

2
𝜌𝑐 + 𝜉𝑅𝑃

𝑢𝑐3
2

2
𝜌𝑐 (2.8) 

gdzie: 

Δ𝑝5 – spadek ciśnienia wywołany oporami lokalnymi w strefie przydennej [Pa] 

𝜉𝐾 – współczynnik oporu przepływu cieczy przez kolano [-] 

𝜉𝑅𝑃 – współczynnik oporu przepływu cieczy przez nagłe rozszerzenie przepływu [-] 

Kolejny spadek ciśnienia płynu w aparacie wywołany jest przez obecność dwóch 

sit ograniczających strefę fluidyzacji, co może być zapisane następująco: 

Δ𝑝𝑆 = 2𝜉𝑆
𝑢𝑐1
2

2
𝜌𝑐 (2.9) 

gdzie: 

Δ𝑝𝑆 – spadek ciśnienia wywołany oporem przepływu cieczy przez sito [Pa] 

𝜉𝑆 – współczynnik oporu przepływu przez sito [-] 

Spadek ciśnienia wywołany obecnością złoża fluidalnego jest wartością stałą 

zależną od porowatości złoża w warunkach minimum fluidyzacji, jego gęstości  

i wysokości stacjonarnej warstwy złoża: 

Δ𝑝𝑓 = 𝐻𝑚𝑓(1 − 𝜀𝑚𝑓)(𝜌𝑠 − 𝜌𝑐)𝑔 (2.10) 

gdzie: 

Δ𝑝𝑓 – spadek ciśnienia wywołany przepływem cieczy przez złoże fluidalne [Pa] 

𝐻𝑚𝑓 – wysokość złoża w warunkach minimum fluidyzacji [m] 

Zgodnie z założeniem (b) o całkowitym wykorzystaniu siły napędowej do 

pokonania oporów hydrodynamicznych, równanie bilansu pędu może zostać zapisane  

w następujący sposób: 

Δ𝑝 = Δ𝑝1 + Δ𝑝2 + Δ𝑝3 + Δ𝑝4 + Δ𝑝5 + Δ𝑝𝑆 + Δ𝑝𝑓 (2.11) 

Równanie bilansu pędu (2.11) należy uzupełnić o bilanse masy cieczy (2.12)  

i gazu (2.13) w aparacie, a mianowicie: 

𝐹𝑉𝑐2 = 𝐹𝑉𝑐3 + 𝐹𝑉𝑐𝑓 (2.12) 
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𝐹𝑉𝑔 = 𝑆2𝜀2(𝑢𝑐2 + 𝜐) (2.13) 

gdzie: 

𝐹𝑉𝑐𝑖 – objętościowe natężenie przepływu cieczy w i-tej strefie aparatu [m3/s] 

𝐹𝑉𝑐𝑓 – objętościowe natężenie przepływu cieczy zasilającej aparat [m3/s] 

𝐹𝑉𝑔 – objętościowe natężenie przepływu gazu [m3/s] 

𝑆2 – powierzchnia przekroju poprzecznego aparatu w strefie barbotażu [m2] 

𝜐 – prędkość poślizgu pęcherzy gazowych [m/s] 

Przyjęto, że prędkość poślizgu pęcherzy gazowych jest wartością stałą. Możemy 

ją obliczyć z zależności (2.14) zaproponowanej przez Harmathy’ego (Harmathy, 1960): 

𝜐 = 1,53 [
𝑔𝜎𝑐(𝜌𝑐 − 𝜌𝑔)

𝜌𝑐2
]

0,25

 (2.14) 

gdzie: 

𝜎𝑐 – napięcie powierzchniowe cieczy [N/m] 

𝜌𝑔 – gęstość gazu [kg/m3] 

Procesy mikrobiologiczne, dla których przewidywany jest badany aparat 

hybrydowy, przebiegają z małymi szybkościami. Z tego powodu, czas przebywania fazy 

ciekłej w reaktorze jest znacznie większy, niż czas jednego obiegu cieczy podczas jej 

cyrkulacji w aparacie. Oznacza to, że strumień cieczy zasilającej aparat jest znacznie 

mniejszy, niż strumień cieczy cyrkulującej. W granicznym przypadku można uznać, że 

wartość natężenia przepływu strumienia zasilającego aparat 𝐹𝑉𝑐𝑓 jest pomijalnie mała. 

Dzieląc równania (2.12) i (2.13) przez powierzchnię poprzeczną strefy („2”, rys. 2.2a) 

otrzymujemy wówczas równania (2.15) i (2.16): 

𝑢0𝑐2 =
𝑆3
𝑆2
𝑢0𝑐3 (2.15) 

𝑢0𝑔2 = 𝜀2(𝑢𝑐2 + 𝜐) (2.16) 

gdzie: 

𝑢0𝑐𝑖 – prędkość pozorna cieczy w i-tej strefie aparatu [m/s] 

𝑆𝑖 – pole powierzchni przekroju i-tej strefy aparatu [m2] 

𝑢0𝑔2 – prędkość pozorna gazu w strefie barbotażu [m/s] 
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Ponieważ strumień cieczy zasilającej aparat jest pomijalnie mały w porównaniu 

z ilością cieczy cyrkulującej, dlatego można przyjąć, że strumień cieczy cyrkulującej 

posiada praktycznie taką samą wartość w każdej strefie aparatu. Można zatem, stosując 

równanie ciągłości strugi, powiązać prędkości w poszczególnych strefach aparatu  

i wyrazić je w zależności od pozornej prędkości cieczy w pierwszej strefie aparatu 𝑢0𝑐1, 

uwzględniając udział fazy stałej w strefie „1” i gazowej w strefie („2”, rys. 2.2a).  

W efekcie otrzymamy następujące zależności (2.17)-(2.20): 

𝑢𝑐1 =
𝑢0𝑐1
𝜀1

 (2.17) 

𝑢𝑐2 =
𝑢0𝑐1
1 − 𝜀2

 (2.18) 

𝑢𝑐3 =
𝑆1
𝑆3
𝑢0𝑐1 (2.19) 

𝑢𝑐5 = 𝑢0𝑐1 (2.20) 

Z uwagi na to, że złoże fluidalne zajmuje tylko część strefy „1” (rys. 2.2a), 

rzeczywista prędkość cieczy jest inna dla części strefy wypełnionej złożem, niż dla 

części powyżej złoża fluidalnego. Również i współczynniki oporu przepływu będą mieć 

inną wartość dla każdej z tych dwu części. Dla ułatwienia obliczeń przyjęto jednak, że 

prędkość rzeczywista cieczy w strefie „1” (rys. 2.2a) jest równa prędkości pozornej 

cieczy w tej strefie (2.21): 

𝑢𝑐1 = 𝑢0𝑐1 (2.21) 

Sprawdzono, że założenie takie daje w obliczeniach oporów dla tej strefy błąd 

mniejszy niż 1%. 

Dzięki temu, zależność na podstawie której można określić wysokość 

dynamiczną złoża fluidalnego jest niezależna od równań bilansu pędu i bilansu masy 

gazu. Równania te sprowadzają się natomiast do układu dwóch algebraicznych równań 

nieliniowych, w ostatecznej postaci (2.22) i (2.23): 
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Δ𝑝 =∑Δ𝑝𝑖

5

𝑖=1

+ Δ𝑝𝑆 + Δ𝑝𝑓 (2.22) 

𝑢0𝑔2 = 𝜀2 (
𝑢0𝑐1
1 − 𝜀2

+ 𝜐) (2.23) 

Powyższe równania należy uzupełnić wyrażeniem opisującym wysokość 

dynamiczną złoża fluidalnego lub porowatość złoża fluidalnego w zależności od 

prędkości cieczy w strefie fluidyzacji (strefa „1” na rys. 2.2a). W niniejszej pracy 

przyjęto zależność zaproponowaną przez Richardsona i Zaki (1954) otrzymaną na 

podstawie badań doświadczalnych. Badacze ci zauważyli, że zależność logarytmu 

porowatości złoża ε1 od logarytmu prędkości pozornej cieczy w strefie fluidyzacji u0c1 

jest liniowa co można zapisać jako (2.24): 

𝑢0𝑐1
𝑢𝑜𝑝

= 𝜀1
𝑛 (2.24) 

gdzie: 

𝑢𝑜𝑝 – prędkość opadania cząstek złoża fluidalnego [m/s] 

𝑛 – wykładnik równania Richardsona-Zaki [-] 

Aby wyznaczyć porowatość złoża, należy wyznaczyć wartość wykładnika  

n w równaniu Richardsona-Zaki (2.24). Do jego obliczenia użyto zależności 

przedstawionych w tabeli 2.1, gdzie liczba Reynoldsa 𝑅𝑒𝑜𝑝 obliczana jest dla prędkości 

opadania i średnicy cząstki ciała stałego (2.25): 

𝑅𝑒𝑜𝑝 =
𝑢𝑜𝑝𝜌𝑐𝑑𝑠

𝜇𝑐
 (2.25) 

gdzie: 

𝑑𝑠 – średnica cząstki złoża fluidalnego [m] 

Prędkość opadania cząstek użytych w empirycznej weryfikacji modelu została 

wyznaczona doświadczalnie. 

Znając porowatość złoża, można obliczyć jego wysokość dynamiczną według 

zależności (2.26): 
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𝐻𝑓 = 𝐻𝑚𝑓

1 − 𝜀𝑚𝑓

1 − 𝜀1
 (2.26) 

gdzie: 

𝜀𝑚𝑓 – porowatość złoża fluidalnego w warunkach minimum fluidyzacji. 

Tabela 2.1. Zależności użyte do wyznaczenia wartości wykładnika n w równaniu Richardsona i 

Zaki (2.24) 

Autorzy Zależność Uwagi 

Richardson i Zaki (1954), dalej: RZ 

(2.27) 

𝑛 = 4,65 𝑅𝑒𝑜𝑝 < 0,2 

𝑛 = 4,4𝑅𝑒𝑜𝑝
−0,03

 0,2 < 𝑅𝑒𝑜𝑝 < 1 

𝑛 = 4,4𝑅𝑒𝑜𝑝
−0,1

 1 < 𝑅𝑒𝑜𝑝 < 500 

𝑛 = 2,4 𝑅𝑒𝑜𝑝 > 500 

Richardson i Zaki (1954), dalej: RZd 

(2.28) 

𝑛 = 4,65 + 19,5
𝑑𝑠
𝑑1

 𝑅𝑒𝑜𝑝 < 0,2 

𝑛 = (4,35 + 17,5
𝑑𝑠
𝑑1
)𝑅𝑒𝑜𝑝

−0,03
 0,2 < 𝑅𝑒𝑜𝑝 < 1 

𝑛 = (4,45 + 18
𝑑𝑠
𝑑1
)𝑅𝑒𝑜𝑝

−0,1
 1 < 𝑅𝑒𝑜𝑝 < 200 

𝑛 = 4,45𝑅𝑒𝑜𝑝
−0,1

 200 < 𝑅𝑒𝑜𝑝 < 500 

𝑛 = 2,39 𝑅𝑒𝑜𝑝 > 500 

Garside i Al-Dibouni (1977), dalej: GAD 

(2.29) 

5,09 − 𝑛

𝑛 − 2,73
= 0,104𝑅𝑒𝑜𝑝

0,877
  

Rowe (1987), dalej: R 

(2.30) 

4,70 − 𝑛

𝑛 − 2,35
= 0,175𝑅𝑒𝑜𝑝

0,75
  

Khan i Richardson (1989), dalej: KR 

(2.31) 

4,8 − 𝑛

𝑛 − 2,4
= 0,043𝐴𝑟0,57  

 

W wyprowadzonym modelu przyjęto, że współczynnik oporów tarcia 

wynikających z przepływu cieczy przez strefę fluidyzacji nie zależy od porowatości 

złoża. Zatem równanie służące do wyznaczania porowatości złoża fluidalnego może 

zostać zastąpione za pomocą równania bardziej odpowiedniego dla zastosowanego 

złoża. Omawiany tu model hydrodynamiki został wyprowadzony w oparciu  

o powszechnie używane zależności służące do obliczania oporów przepływu. Dzięki 

temu możliwa jest łatwa adaptacja modelu do opisu aparatu z zewnętrzną cyrkulacją 

cieczy o innej budowie, niż ten, który jest przedmiotem rozprawy. Dzięki niewielkiej 
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złożoności zaproponowanego modelu hydrodynamicznego, jego rozwiązanie nie 

wymaga znacznych nakładów obliczeniowych i pozwala na szybkie wyznaczenie 

podstawowych parametrów pracy aparatu. Jest to zaletą szczególnie wówczas, kiedy 

należy wyznaczyć charakterystykę hydrodynamiczną aparatu wielokrotnie, np. setki 

albo tysiące razy, co jest rzeczą niezbędną w analizie zależności parametrycznej takich 

aparatów np. w procesach mikrobiologicznych. 
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 3. BADANIA DOŚWIADCZALNE HYDRODYNAMIKI 

APARATU Z CYRKULACJĄ ZEWNĘTRZNĄ 

W celu przeprowadzenia badań doświadczalnych mających na celu określenie 

właściwości hydrodynamicznych hybrydowego aparatu airlift z zewnętrzną cyrkulacją 

cieczy zostało zaprojektowane i zbudowane stanowisko badawcze. Oprzyrządowanie 

stanowiska badawczego umożliwia pomiar takich parametrów pracy aparatu, jak: 

prędkość przepływu fazy gazowej, prędkość przepływu fazy ciekłej, stopień 

zatrzymania gazu, wysokość dynamiczna złoża w stanie fluidalnym oraz 

przeprowadzenie badań znacznikowych. W dalszej części rozdziału, opisana została 

budowa stanowiska, omówiono sposób przeprowadzonych badań doświadczalnych  

i zaprezentowano ich wyniki.  

3.1. Projekt i budowa stanowiska badawczego 

Jak przedstawiono w rozdziale 2 (rys. 2.2a), w hybrydowym aparacie 

fluidyzacyjnym airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy wyróżnia się pięć głównych stref: 

• strefę fluidyzacji „1”, 

• strefę barbotażu „2”, 

• strefę opadania „3”, 

• strefę odgazowania „4”, 

• strefę przydenną „5”. 

Badany fluidyzacyjny aparat airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy jest pewną 

modyfikacją aparatu typu airlift. Idea oddzielenia od siebie stref wznoszenia i opadania, 

pomimo prostoty swych założeń, może prowadzić do wielu różnych rozwiązań 

konstrukcyjnych aparatu. 

Główne modyfikacje konstrukcyjne aparatu airlift z zewnętrzną cyrkulacją 

cieczy dotyczą budowy strefy odgazowania. Strefa wznoszenia może być połączona ze 

strefą opadania za pomocą łącznika rurowego albo za pomocą zbiornika. Połączenie za 

pomocą łącznika rurowego również może być przeprowadzone w różnoraki sposób. 
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Rujiruttanakul i Pavasant (2011) w swojej pracy przedstawili kilka możliwych 

rozwiązań konstrukcyjnych i zbadali ich właściwości hydrodynamiczne. Autorzy 

zaproponowali różne konfiguracje, w których strefa wznoszenia była połączona ze strefą 

barbotażu za pomocą rury łączącej ułożonej poziomo (rys. 3.1a) lub skośnie skierowanej 

w dół (rys. 3.1b), lub w górę (rys. 3.1c). Przebadana została również konfiguracja,  

w której górna część rury cyrkulacyjnej była zamknięta (rys. 3.1d). 

 

Rysunek 3.1. Przykładowe sposoby łączenia strefy barbotażu ze strefą opadania za pomocą łącznika 

rurowego ułożonego: a) poziomo, b) skośnie w dół, c) skośnie w górę, d) poziomo z zamkniętą strefą 

opadania 
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Zastosowanie różnych łączników prowadzi do otrzymania różnych 

charakterystyk hydrodynamicznych. W aparacie ze skośną rurą łączącą strefy 

wznoszenia i opadania skierowaną w dół (rys. 3.1b), w łączniku zachodzi koalescencja 

pęcherzy gazowych i w efekcie powstają pęcherze o znacznej objętości, które formują 

się w pobliżu wlotu do rury łączącej. W aparacie z zamkniętym wylotem w górnej części 

strefy opadania (rys. 3.1d) faza gazowa ma tendencję do gromadzenia się poniżej 

zamkniętego wylotu, zaś część gazu może również dopływać do rury łączącej. Obecność 

dużych pęcherzy gazowych zamkniętych wewnątrz kanału, przez który przepływa ciecz, 

powoduje zmniejszenie przekroju swobodnego przepływu. Z tego powodu prędkość 

przepływu cieczy jest niższa, niż w wypadku rury łączącej zamocowanej poziomo 

(rys. 3.1a). To zmniejszenie prędkości przepływu prowadzi do zwiększenia stopnia 

zatrzymania gazu, zarówno w strefie wznoszenia jak i opadania, oraz wydłużenia czasu 

kontaktu pomiędzy fazą ciekłą, a gazową. 

Zmniejszenie prędkości cyrkulacji i zwiększenie stopnia zatrzymania gazu 

można zaobserwować również w przypadku, gdy rura cyrkulacyjna ułożona jest skośnie 

i skierowana w górę (rys. 3.1c). W tym wypadku powody takiego zachowania są inne. 

Ciecz wypływająca z łącznika musi gwałtownie zmienić kierunek przepływu. Sprzyja 

to powstaniu burzliwości na połączeniu ze strefą opadania. Lokalne wiry również 

stanowią dodatkowy opór i utrudniają przepływ cieczy prowadząc do obniżenia jej 

prędkości. 

Oprócz sposobu połączenia strefy opadania i strefy wznoszenia, ważną rolę 

odgrywa również długość tej strefy. Niezależnie od metody połączenia, im większa jest 

odległość między nimi, tym dłuższy jest czas przebywania w łączniku, przez co pęcherze 

gazowe mają więcej czasu na przepłynięcie w stronę górnej części łącznika. Dzięki temu 

większa część fazy gazowej na wypływie z łącznika znajduje się w jego górnej części, 

zatem wydłużenie łącznika skutkuje lepszym odgazowaniem cieczy i mniejszym 

stopniem zatrzymania gazu w strefie opadania. 

Cechą wspólną przedstawionych sposobów połączenia strefy barbotażu ze strefą 

opadania jest to, że sprzyjają one porywaniu pęcherzy gazowych. Obecność 

zamkniętego kanału, pomimo tego, że sprzyja aglomeracji pęcherzy gazowych, skutkuje 

wprowadzaniem tych pęcherzy w punkcie znajdującym się poniżej powierzchni 

swobodnej cieczy. Jeżeli prędkość cieczy w strefie opadania jest większa, niż prędkość 

unoszenia pęcherzy gazowych, to wówczas znaczna ich część może zostać porwana 
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razem z przepływającą cieczą. Obecność pęcherzy gazowych w rurze cyrkulacyjnej,  

a nawet w całej objętości aparatu, może być cechą pożądaną, gdyż prowadzi do 

wydłużenia czasu kontaktu międzyfazowego między gazem, a cieczą. Jednakże celem 

budowy hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego airlift jest rozdzielenie strefy barbotażu 

od strefy fluidyzacji, zatem porywanie pęcherzy gazowych powinno być ograniczone do 

minimum. 

 

Rysunek 3.2. Schematyczny rysunek strefy odgazowania w formie prostopadłościennego zbiornika 

W badanym aparacie strefa odgazowania ma postać prostopadłościennego 

zbiornika (rys. 3.2). Obecność swobodnej powierzchni cieczy w strefie odgazowania 

prowadzi do tego, że pęcherze, które przedostaną się do niej mogą ją łatwo opuścić. 

Odpowiedni dobór wymiarów górnego zbiornika oraz wysokości poziomu cieczy w tym 

zbiorniku pozwala na osiągnięcie warunków, w których porywanie pęcherzy gazowych 

praktycznie nie powinno zachodzić. Przy odpowiednio dużej odległości pomiędzy strefą 

barbotażu, a strefą opadania, czas przepływu cieczy pomiędzy tymi strefami jest 

dłuższy, niż czas przepływu pęcherzy gazowych od wylotu ze strefy barbotażu do 

powierzchni fazy ciekłej. Dzięki temu pęcherze gazowe nie są porywane nawet przy 

dużych wartościach prędkości cieczy. 

Oprócz warunku determinującego brak porywania pęcherzy gazowych do strefy 

opadania, wymiary strefy odgazowania są również ograniczone przez sposób połączenia 
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ze sobą poszczególnych stref aparatu, zamontowane przyrządy pomiarowe oraz 

parametry procesowe. W celu minimalizacji nienapowietrzanej części aparatu, objętość 

strefy odgazowania powinna być jak najmniejsza. Zastosowany w pracy sposób 

połączenia stref barbotażu i opadania ze strefą odgazowania spowodował ograniczenie 

minimalnych wymiarów tej strefy. Wysokość poziomu cieczy w górnym zbiorniku nie 

może być zbyt niska, gdyż czujniki przewodności używane do badań znacznikowych 

muszą być zamontowane w pewnej odległości od powierzchni cieczy i ścianek aparatu. 

Zbyt niski poziom cieczy może też powodować hamowanie jej cyrkulacji. Biorąc pod 

uwagę te ograniczenia, dobrano wymiary zbiornika oraz, na drodze testów 

empirycznych, określono taką wysokość cieczy w zbiorniku, która nie wpływała na 

pomiary dokonywane za pomocą konduktometrów i nie powodowała zbyt dużych 

oporów przepływu. Dobrane wymiary zostały przedstawione w tabeli 3.1. Symbol  

A oznacza szerokość strefy odgazowania, natomiast interpretację pozostałych 

parametrów przedstawiono na rys. 3.2.   

Tabela 3.1. Podstawowe wymiary strefy odgazowania 

Parametr Wartość 

𝐴 0,17 m 

𝐵 0,34 m 

𝐿 0,17 m 

𝐻𝑐4 0,04 m 

 

Strefa przydenna również posiada kilka możliwych do zastosowania wariantów 

konstrukcyjnych. Jej zadaniem jest połączenie strefy opadania ze strefą fluidyzacji. 

Często strefy te mogą posiadać różną średnicę wewnętrzną, dlatego strefa przydenna 

musi pozwalać na połączenie rur o różnych średnicach. Jednym z możliwych wariantów 

konstrukcyjnych jest wprowadzenie wylotu ze strefy opadania do przedłużenia strefy 

fluidyzacji znajdującego się pod tą strefą (rys. 3.3a). Rozwiązanie to powoduje 

powstanie pewnego obszaru znajdującego się poniżej wypływu ze strefy opadania.  

W dwufazowym bądź trójfazowym aparacie airlift, miejsce to może posłużyć do 

zamontowania dystrybutora gazu. W hybrydowym aparacie fluidyzacyjnym airlift strefa 

barbotażu znajduje się w górnej części rury wznoszącej, zatem powietrze, czy inny gaz 

musi zostać doprowadzony w środkowej części strefy wznoszenia. W takim wypadku w 

dolnej części strefy przydennej powstaje przestrzeń, w której przepływ płynu jest 



 ⎯ 47 ⎯  

utrudniony i staje się praktycznie tzw. martwą przestrzenią aparatu. Poza tym, jeżeli 

średnica rury cyrkulacyjnej jest znacznie mniejsza, niż średnica strefy wznoszenia, to 

wówczas prędkość cieczy wypływającej ze strefy opadania może być znacząco większa, 

niż prędkość cieczy w strefie wznoszenia. Wtedy ciecz wypływająca ze strefy 

przydennej do przestrzeni poniżej strefy fluidyzacji może zderzać się z przeciwległą 

ścianką aparatu. Może to prowadzić do tego, że pole prędkości cieczy wpływającej do 

strefy fluidyzacji będzie niejednorodne, co może powodować, że fluidyzacja złoża 

cząstek stałych również może przebiegać tylko częściowo, w miejscu gdzie lokalna 

prędkość cieczy jest większa. 

 

Rysunek 3.3. Przykładowe sposoby konstrukcji strefy przydennej: a) ciecz ze strefy opadania wpływa w 

bocznej części przedłużenia strefy fluidyzacji, b) ciecz ze strefy opadania wpływa do dwóch kolan o tej 

samej średnicy co strefa fluidyzacji 

Z wymienionych powodów postanowiono zastosować konstrukcję, w której 

strefa przydenna jest wykonana z dwóch kolan o tej samej średnicy wewnętrznej co 

średnica strefy fluidyzacji (rys. 3.3b). Gdy średnica rury cyrkulacyjnej jest mniejsza, niż 

średnica strefy przydennej, to wówczas na łączeniu tych dwóch stref występuje nagłe 

rozszerzenie przekroju przepływu. W tym wypadku zjawisko związane ze zderzeniem 

cieczy wypływającej z nagłego rozszerzenia przekroju przepływu z przeciwległą 

ścianką również występuje, będzie ono szerzej omówione w rozdziale 4. Jednakże 

odległość do początku strefy fluidyzacji jest większa, przez co ma mniejszy wpływ na 

rozkład prędkości lokalnych w pobliżu strefy fluidyzacji. Wymiary strefy przydennej 

zostały przedstawione w tabeli 3.2. 

Zmniejszenie powierzchni przekroju strefy opadania powoduje zwiększenie 

prędkości cieczy, zgodnie z prawem ciągłości strugi (równanie 2.19). Powoduje to  
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z kolei zwiększenie wartości oporu spowodowanego przepływem przez tę strefę 

(równanie 2.3c). Sposób budowy aparatu pozwala na zamontowanie rur posiadających 

różną średnicę. Dzięki temu możliwe było określenie wpływu średnicy strefy opadania 

na hydrodynamikę aparatu. 

Tabela 3.2. Podstawowe wymiary strefy przydennej 

Parametr Wartość 

𝐿 0,14 m 

𝐻5 0,12 m 

𝑑5 0,08 m 

 

Strefy fluidyzacji i barbotażu umieszczone są jedna nad drugą, równolegle do 

strefy opadania, strefa fluidyzacji znajduje się poniżej strefy barbotażu (rys. 2.2a). 

Obszar złoża fluidalnego ograniczony jest poprzez dwa sita umieszczone na końcach 

strefy. Ze względów wytrzymałościowych sita te składają się z dwóch warstw siatki  

o średnicach oczek 1,00 mm i 0,315 mm. Zamiast stosowania dodatkowej konstrukcji 

nośnej, została wprowadzona druga warstwa siatki wykonana z drutu o większej 

średnicy. Sito znajdujące się w dolnej części strefy fluidyzacji pełniło rolę rusztu, na 

którym spoczywa złoże cząstek stałych. Gdy prędkość cieczy w strefie fluidyzacji zbliża 

się do prędkości opadania cząstek, to wówczas dochodzi do wywiewania ziaren ze strefy 

fluidyzacji. Górne sito pełni rolę ograniczenia zapobiegającego przedostaniu się cząstek 

złoża fluidalnego do strefy barbotażu. 

Tabela 3.3. Podstawowe wymiary stref fluidyzacji, barbotażu i opadania (rys. 2.2a) 

Parametr Wartość 

𝐻1 1 m 

𝐻2 1 m 

𝐻3 2 m 

𝑑1 0,08 m 

𝑑2 0,08 m 

𝑑3 

0,03 m 

0,05 m 

0,08 m 
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Strefa barbotażu (nr „2” na rys. 2.2a) składa się z rury, której średnica jest równa 

średnicy strefy fluidyzacji. Najważniejszym elementem strefy barbotażu jest dystrybutor 

gazu. Jest on zamontowany w dolnej części tej strefy, w niewielkiej odległości od jej 

początku zaś jego środek znajduje się w osi strefy barbotażu. W celu lepszego 

rozprowadzenia pęcherzy gazowych, dystrybutor posiadał budowę jednopłaszczyzno-

wego czwórnika z ramionami rozmieszczonymi pod kątem 90° względem siebie.  

W górnej części dystrybutor posiadał 25 otworów o średnicy 1 mm. Jeden otwór 

znajdował się na środku dystrybutora, zaś na każdym z czterech ramion znajdowało się 

6 otworów w odstępie 5 mm od siebie.  

Wymiary strefy fluidyzacji, strefy barbotażu i strefy opadania zostały 

przedstawione w tabeli 3.3. 

Badania eksperymentalne właściwości hydrodynamicznych hybrydowego 

aparatu airlift z zewnętrzną cyrkulacją cieczy wymagało pomiaru lub nastawy takich 

parametrów, jak: 

a) stopień zatrzymania gazu, 

b) natężenie przepływu gazu, 

c) natężenie przepływu cieczy zasilającej aparat, 

d) prędkość przepływu cyrkulującej cieczy, 

e) porowatość złoża fluidalnego, 

f) stężenie znacznika jako funkcja czasu. 

Schemat przedstawiający zastosowane urządzenia służące do pomiaru i regulacji 

podstawowych parametrów hydrodynamicznych aparatu przedstawiono na rys. 3.4. 

Stopień zatrzymania gazu jest wartością, która mówi jaki jest objętościowy udział 

pęcherzy gazowych w objętości całej badanej strefy. Gdy do strefy barbotażu 

wprowadzony zostanie gaz, część cieczy zostanie wyparta z tej strefy przez pęcherze 

gazowe. Zmniejszenie udziału objętościowego cieczy powoduje zmniejszenie wartości 

ciśnienia statycznego wywołanego przez słup napowietrzonej cieczy. Ciśnienie 

statyczne wywoływane przez słup napowietrzonej cieczy jest zatem zależne od 

głębokości, na jakiej mierzone jest ciśnienie, oraz od stopnia zatrzymania gazu. Można 

zatem zapisać zależność wyrażającą ciśnienie statyczne wywołane przez słup 

napowietrzonej cieczy jako: 
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𝑝(𝐻, 휀2) = (1 − 휀2)𝐻𝜌𝑐𝑔 (3.1) 

gdzie: 

𝑝(𝐻, 휀2) – ciśnienie hydrostatyczne wywołane przez słup napowietrzonej cieczy [Pa] 

𝐻 – głębokość, na której mierzone jest ciśnienie hydrostatyczne [m] 

 

Rysunek 3.4. Schemat połączeń przyrządów pomiarowych w aparacie: K – konduktometr, C – czujnik 

ciśnienia, PU – przepływomierz ultradźwiękowy, RMP – regulator masowego przepływu gazu,  

PP – pompa perystaltyczna, ADC – przetwornik analogowo-cyfrowy (karta pomiarowa), PC – komputer 
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Mierząc ciśnienie hydrostatyczne na znanej głębokości pod powierzchną 

napowietrzonej cieczy możliwe jest wyznaczenie stopnia zatrzymania gazu. Taka 

metoda pomiaru stopnia zatrzymania gazu nazywa się metodą manometryczną. Pomiary 

były zrealizowane z użyciem ośmiu czujników ciśnienia zamontowanych na ściance 

strefy barbotażu w różnej odległości od wlotu tej strefy do górnego zbiornika. Ciśnienie 

statyczne w strefie barbotażu mierzono z użyciem piezoelektrycznych czujników 

ciśnienia firmy Honeywell z serii TruStability® (rys. 3.5). Czujniki te charakteryzują 

się małym rozmiarem, liniową zależnością między sygnałem wyjściowym, a mierzonym 

ciśnieniem oraz wysoką dokładnością pomiaru. Według danych producenta, błąd 

pomiaru ciśnienia nie powinien przekraczać 0,25% pełnego zakresu pomiarowego.  

W warunkach ustalonych, w celu minimalizacji błędu pomiarowego powodowanego 

pulsacją ciśnienia wywołaną przepływem pęcherzy gazowych, pomiaru ciśnienia 

dokonywano co najmniej stukrotnie dla każdego czujnika. Sygnał wyjściowy czujników 

ciśnienia był sygnałem napięciowym, liniowo zależnym od ciśnienia mierzonego przez 

czujnik ciśnienia. Napięcie mierzone było z użyciem karty pomiarowej PCI-1711L 

firmy Advantech. Posiada ona 12 bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy i pozwala na 

pomiar napięcia z niepewnością nie większą niż 0,2% zastosowanego zakresu 

pomiarowego. 

 

Rysunek 3.5. Czujnik ciśnienia firmy Honeywell z serii TruStability® 

Jednym z najważniejszych parametrów pracy aparatu, od którego zależą 

pozostałe właściwości hydrodynamiczne jest natężenie przepływu gazu. To właśnie 

wprowadzenie powietrza do strefy wznoszenia jest źródłem siły napędowej pracy 

aparatu. Dlatego też utrzymanie stałego i stabilnego natężenia przepływu gazu jest 
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ważnym zadaniem. Do regulacji natężenia przepływu gazu użyto regulatora masowego 

przepływu gazu 4850 firmy Brooks (rys. 3.6). Urządzenie wyposażone zostało  

w interfejs szeregowy RS232 pozwalający na sterowanie za pomocą komputera PC. 

Pozwalał on na regulację przepływu gazu w zakresie 𝐹𝑉𝑔 = 0,7-35 Nl/min, co 

odpowiada zakresowi prędkości gazu odniesionej do przekroju poprzecznego strefy 

barbotażu 𝑢0𝑔2 = 0,002-0,116 m/s. Według danych producenta, regulator cechuje się 

maksymalną niepewnością regulacji natężenia przepływu gazu wynoszącą 1% pełnego 

zakresu pomiarowego. Powtarzalność pomiarów została określona przez producenta na 

poziomie 0,15% pełnego zakresu pomiarowego. Dzięki temu nastawione natężenie 

przepływu gazu jest stabilne, zaś warunki pracy aparatu mogą być łatwo odtworzone. 

Regulator masowego przepływu zasilany jest za pomocą sprężonego powietrza. Do tego 

celu użyty został kompresor ze zbiornikiem, który dostarczał do regulatora powietrze 

pod ciśnieniem 6 bar. 

 

Rysunek 3.6. Regulator masowego przepływu firmy Brooks z serii 4800 

Strumień cieczy zasilającej dozowany był w dolnej części aparatu, poniżej wlotu 

do strefy fluidyzacji. Hybrydowy aparat fluidyzacyjny airlift może znaleźć potencjalne 

zastosowanie w procesach mikrobiologicznych. Procesy takie cechują się niewielką 

szybkością, a co za tym idzie, średni czas przebywania cieczy w aparacie jest długi.  

Z tego powodu do regulacji małych natężeń przepływu cieczy zastosowano pompę 

perystaltyczną 323Du firmy Watson-Marlow (rys. 3.7). Dzięki zastosowaniu węży 
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silikonowych o różnej średnicy wewnętrznej, możliwa jest regulacja przepływu cieczy 

zasilającej aparat w zakresie 0,75-1600 ml/min. Odpowiada to zakresom średnich 

czasów przebywania tej fazy, w zależności od średnicy strefy opadającej, równym:  

0,16-35 h dla rury o średnicy 0,03 m, 0,19-400 h dla rury o średnicy 0,05 m i 0,25-540 h 

dla rury o średnicy 0,08 m. Pompa posiada interfejs szeregowy RS232 pozwalający na 

regulację natężenia przepływu z poziomu PC. 

 

Rysunek 3.7. Pompa perystaltyczna firmy Watson-Marlow model 323Du 

Ważnym parametrem hydrodynamicznym jest prędkość cieczy cyrkulującej  

w aparacie. Od jej wartości zależą bowiem lokalne spadki ciśnienia powodowane 

przepływem cyrkulującego płynu. Ważny jest dokładny pomiar prędkości cyrkulującej 

cieczy, jednakże większość urządzeń służących do precyzyjnego pomiaru natężenia 

przepływu, bądź prędkości cieczy, musi być zamontowanych bezpośrednio  

w przewodzie, w którym mierzony jest przepływ. Często oznacza to konieczność 

wprowadzenia pewnych części tych urządzeń bezpośrednio do strumienia płynu. 

Skutkuje to pojawieniem się dodatkowego oporu przepływu. Ponadto, urządzenia do 

pomiaru prędkości płynu często nie mogą być używane w obszarach, w których 

występuje faza stała lub pęcherze gazowe oraz powinny być montowane w pewnej 

odległości od elementów armatury powodujących zmianę kierunku przepływu płynu. 

Oznacza to, że przepływomierz może być zamontowany jedynie w strefie opadania.  

W takim wypadku zmiana średnicy rury cyrkulacyjnej może wiązać się z koniecznością 

zastosowania urządzenia pomiarowego odpowiedniego dla nowej średnicy rurociągu. 

W celu uniknięcia tych niedogodności, w aparacie zamontowano 

ultradźwiękowy miernik natężenia przepływu cieczy NFM300W z czujnikami NS2HT 

dostarczonymi przez firmę NEGELAP-Automatyka Systems (rys. 3.8). Urządzenie 

pozwala na pomiar prędkości cieczy w zakresie 𝑢0𝑐 = 0,01-12 m/s z niepewnością nie 

większą niż 1% wartości mierzonej dla prędkości cieczy większej niż 0,2 m/s. Dla 



 ⎯ 54 ⎯  

prędkości mniejszych niż 0,2 m/s, niepewność pomiaru jest nie większa niż 2%. Zaletą 

przepływomierza ultradźwiękowego jest to, że pomiar prędkości cieczy odbywa się 

bezinwazyjnie. Ultradźwiękowe czujniki przepływu montowane są na powierzchni 

rurociągu, w którym należy dokonać pomiaru prędkości cieczy. Wyznaczenie prędkości 

cieczy przeprowadzane jest na zasadzie pomiaru czasu przejścia fali ultradźwiękowej 

przez rurociąg wypełniony przepływającą cieczą. Gdy fala ultradźwiękowa przepływa 

zgodnie z kierunkiem przepływu cieczy to składowa jej prędkości wzdłuż ścianki 

aparatu, zwiększa się o wartość prędkości przepływającej cieczy. Gdy fala 

ultradźwiękowa przepływa w odwrotnym kierunku, to wspomniana składowa jej 

prędkości zostaje pomniejszona o wartość prędkości cieczy. Następnie, różnica czasu 

przepływu w obie strony może zostać użyta do obliczenia średniej prędkości cieczy  

w przewodzie.  

 

Rysunek 3.8. Przepływomierz ultradźwiękowy NFM300W firmy Negelap-Automatyka Systems 

Kolejnym parametrem hydrodynamicznym, wyznaczanym podczas badań 

własnych, była porowatość złoża fluidalnego. Wielkość tę określono pośrednio na 

podstawie pomiaru dynamicznej wysokości złoża. Poszukiwana porowatość złoża 

wyznaczana była według wzoru (2.26). Aparat był zbudowany z materiału 

przezroczystego tj. poli(metakrylanu metylu) (PMMA), co pozwalało na bezpośredni 

pomiar wysokości złoża w różnych warunkach pracy aparatu (rys. 3.9). 
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Rysunek 3.9. Strefa fluidyzacji (lewa kolumna) podczas pracy aparatu 

Program badawczy obejmował również badania znacznikowe. Polegają one na 

dozowaniu trasera w pewnym obszarze aparatu oraz ciągły pomiar jego stężenia w kilku 

wybranych punktach obiektu. Metoda ta została szerzej opisana w dalszej części 

rozdziału 3. Jako znacznik użyty został wodny roztwór chlorku potasu. Stężenie 

znacznika mierzone było z użyciem metody konduktometrycznej. Roztwory KCl 

posiadają dużą przewodność elektryczną, nawet przy niskich stężeniach. Poza tym, 

zależność konduktancji roztworu od jego stężenia jest niemal liniowa w szerokim 

zakresie stężeń. Do pomiaru konduktancji użyto czujników konduktometrycznych  

ECF-1t firmy Elmetron (rys. 3.10). Czujniki zamontowane były w pięciu punktach 

aparatu, zaś ich rozmieszczenie przedstawione zostało na rys. 3.4. Do pomiaru 

konduktancji skonstruowany został własny układ pomiarowy oparty na 

mikrokontrolerze Arduino Due. Przewodność mierzono metodą krótkich impulsów 
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czasowych. Przez konduktometr przepuszczany był impuls prądu stałego. Mierzono 

napięcie i natężenie prądu przepływającego przez konduktometr. Przy zbyt dużej 

przewodności roztworu, napięcie stałe przyłożone do elektrod czujnika 

konduktometrycznego umieszczonego w roztworze może prowadzić do zjawiska 

polaryzacji elektrod. W celu minimalizacji błędu spowodowanego tym zjawiskiem, 

impuls prądu stałego powinien być jak najkrótszy. Układ pomiarowy pozwalał na 

wytworzenie impulsu o minimalnej długości 2∙10-7 s. Czujniki zostały skalibrowane  

z użyciem roztworów kalibracyjnych dostarczonych przez producenta czujników. 

 

Rysunek 3.10. Czujnik konduktometryczny ECF-1t firmy Elmetron 

Do nastawiania parametrów pracy aparatu i do pomiaru parametrów 

hydrodynamicznych, utworzono skrypt w programie Matlab. Pozwalał on na ustawienia 

natężeń przepływu cieczy i gazu zasilających aparat oraz na pomiar ciśnienia, prędkości 

cyrkulującej cieczy, oraz konduktancji. Otrzymane dane doświadczalne, uzupełnione  

o wysokość złoża w stanie stacjonarnym i w stanie fluidalnym oraz o wysokość poziomu 

cieczy w górnym zbiorniku, zapisywane były do pliku tekstowego z zadaną 

częstotliwością pomiarów. 

Podczas doboru parametrów pracy aparatu, oprócz ograniczeń wynikających  

z zakresu pomiarowego aparatury badawczej, należy uwzględnić również inne 

założenia. Głównym parametrem pracy aparatu, którego wpływ był badany, było 

natężenie przepływu gazu. Jedno z założeń użytych przy wyprowadzeniu modelu 

hydrodynamiki aparatu przyjmuje, że złoże występuje w stanie fluidalnym, a jego 

wysokość nie powinna przekraczać 90% wysokości strefy fluidyzacji. Ma to na celu 

uniknięcie gromadzenia się cząstek ciała stałego pod górnym sitem. Oznacza to, że 

natężenie przepływu gazu, powinno przybierać takie wartości, aby prędkość cyrkulacji 
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cieczy w aparacie była większa, niż prędkość minimum fluidyzacji, ale równocześnie 

wystarczająco mała, by wysokość złoża nie przekroczyła zadanej maksymalnej 

wartości. Minimalne i maksymalne natężenie przepływu gazu zostało wyznaczone 

doświadczalnie dla każdego przypadku. 

 

Rysunek 3.11. Strefa odgazowania podczas pracy aparatu 

Z drugiej strony, prędkość cyrkulującej cieczy powinna też być odpowiednio 

mała aby uniknąć porywania pęcherzy gazowych do strefy opadania. Doświadczenia 

wykazały, że w aparacie nie występowało porywanie pęcherzy gazowych nawet przy 

wysokich natężeniach przepływu gazu. Można zatem uznać założenie o całkowitym 

odgazowaniu cieczy w górnym zbiorniku za słuszne (rys. 3.11). Badania doświadczalne 

wykazały jednak, że w rurze cyrkulacyjnej występowały pojedyncze pęcherze gazowe, 

jednak ich pochodzenie miało inne źródło. Powyżej wlotu do rury cyrkulacyjnej, na 

powierzchni cieczy wytwarzał się wir. Gdy długość wiru przekroczy pewną krytyczną 

wartość, w jego dolnej części może uformować się pęcherz gazowy, który następnie 

oddziela się od wiru i jest porywany przez przepływającą ciecz. Jednakże, częstotliwość 

powstawania takich pęcherzy gazowych nie przekraczała kilku pęcherzy na minutę dla 

ekstremalnie dużych natężeń przepływu cyrkulującej cieczy, zaś dla małych natężeń 

przepływu zjawisko to praktycznie nie występowało. Można więc przyjąć, że ich 

obecność nie wpływała znacząco na hydrodynamikę aparatu. 

Do opracowania i analizy otrzymanych wyników i przeprowadzenia obliczeń na 

podstawie zaproponowanego modelu hydrodynamiki, należy określić właściwości 

fizyczne mediów znajdujących się w aparacie. Fazą ciekłą w aparacie była woda z sieci 

wodociągowej. Temperatura pobranej wody wynosiła około 15 °C. W miarę 
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prowadzenia pomiarów woda ulegała powolnemu ogrzewaniu do temperatury 

otoczenia, tj. do około 20 °C. Wraz ze zmianą temperatury wody zmieniają się jej 

własności fizyczne. Do analizy wpływu zmian właściwości fizycznych wody 

wodociągowej dokonano obliczeń charakterystyki hydrodynamicznej aparatu 

przyjmując właściwości fizyczne wody dla temperatury 15 °C i 20 °C. Wyniki obliczeń 

nie różniły się od siebie o więcej niż 3%, zatem można uznać, że wpływ temperatury 

fazy ciekłej w założonych granicach może zostać pominięty. Przyjęte do obliczeń 

właściwości fizyczne wody przedstawiono w tabeli 3.4. 

Tabela 3.4. Właściwości fizyczne wody i powietrza przyjęte do obliczeń 

Parametr Wartość 

𝜌𝑐 999 kg/m3 

𝜇𝑐 0,00114 Pa∙s 

𝜎𝑐 0,0732 N/m 

𝜌𝑔 1,19 kg/m3 

 

Fazą gazową w aparacie było powietrze. Było ono transportowane do aparatu 

przewodem o długości kilkudziesięciu metrów. Można przyjąć, że po przepłynięciu 

przez rurociąg o takiej długości, temperatura powietrza będzie bliska temperaturze 

otoczenia. Założenie to poddano próbie, która wykazała nieznaczną rozbieżność między 

temperaturą otoczenia, a temperaturą powietrza zasilającego aparat. Powietrze jednak 

jest płynem ściśliwym, należy zatem uwzględnić ciśnienie hydrostatyczne, gdyż 

dystrybutor gazu znajdował się pod powierzchnią wody. Wzrost ciśnienia powoduje 

zwiększenie się gęstości gazu. W warunkach pomiaru powietrze z dużą dokładnością 

można traktować jako gaz doskonały, zatem zmianę gęstości można obliczyć z użyciem 

równania gazu doskonałego. Przyjęto zatem, że do obliczeń użyta zostanie wartość 

gęstości powietrza (tabela 3.4) dla ciśnienia absolutnego w połowie wysokości strefy 

barbotażu.  

Trzecią fazą znajdującą się w aparacie jest złoże cząstek stałych. Do badań 

doświadczalnych zostały użyte ziarna ciała stałego o różnych średnicach oraz o różnej 

gęstości. Materiał drobnoziarnisty stanowiły: mikrokulki szklane, granulat 

polioksymetylenu (dalej: POM), granulat poliamidu 66 (dalej: PA66) i żywica 

jonowymienna Purolite C100E (dalej: Purolite). Zarówno mikrokulki szklane jak  

i żywica Purolite zostały rozdzielone na frakcje z użyciem zestawu sit. Dla każdej frakcji 
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wyznaczona została średnica zastępcza 𝑑𝑧, jako średnia geometryczna minimalnej 

(𝑑𝑚𝑖𝑛) i maksymalnej (𝑑𝑚𝑎𝑥) średnicy danej frakcji (3.2): 

𝑑𝑧 = √𝑑𝑚𝑖𝑛 ∙ 𝑑𝑚𝑎𝑥 (3.2) 

Cząstki szklane i wykonane z żywicy Purolite posiadają kształt zbliżony do kuli. 

Ziarna wykonane z POM i PA66 były znacznie większe, niż cząstki wykonane  

z pozostałych użytych materiałów i w odróżnieniu od nich miały kształt zbliżony do 

elipsoidy obrotowej. W celu wyznaczenia średnicy zastępczej tych ziaren, zmierzono 

wymiary sześćdziesięciu losowo wybranych cząstek oraz obliczono ich objętość. Dla 

każdej cząstki obliczono zastępczą średnicę objętościową. Jest to średnica kuli, która 

posiada taką samą objętość jak zmierzone ziarno (3.3): 

𝑑𝑉 = √
6𝑉𝑧

𝜋

3

 (3.3) 

gdzie: 

𝑑𝑉 – zastępcza średnica objętościowa [m] 

𝑉𝑧 – objętość ziarna [m3] 

Tabela 3.5. Średnice, gęstości i prędkości opadania użytych cząstek stałych 

 

Średnica zastępcza cząstek dla danego złoża była obliczana jako średnia 

arytmetyczna średnic zastępczych poszczególnych cząstek. 

Gęstość rzeczywistą materiału ziarnistego wyznaczono metodą piknometryczną. 

Należy w tym celu wykonać następujące czynności: 

Materiał 
Średnice frakcji 

[mm] 

Średnica zastępcza 

[mm] 

Gęstość 

[kg/m3] 

Prędkość opadania 

[m/s] 

Szkło 

0,40-0,63 0,502 

2480 

0,0796 

0,63-0,80 0,710 0,0995 

1,50-2,00 1,73 0,224 

Purolite 

0,40-0,63 0,502 

1270 

0,0237 

0,63-0,80 0,710 0,0336 

0,80-1,00 0,894 0,0406 

POM - 3,29 1350 0,120 

PA66 - 2,63 1150 0,0725 
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a) określić masę  i objętość piknometru; 

b) wypełnić częściowo piknometr materiałem sypkim i zalać cieczą o znanej 

gęstości upewniając się, że usunięte zostały wszystkie pęcherze powietrza; 

c) zwarzyć masę napełnionego w ten sposób piknometru. 

Następnie z zależności (3.4) oblicza się gęstość badanego materiału: 

𝜌𝑠 =
𝑚𝑠

𝑉𝑝 −
𝑚𝑝𝑐𝑠 − 𝑚𝑝 − 𝑚𝑠

𝜌𝑐

 
(3.4) 

gdzie: 

𝑚𝑠 – masa ciała stałego [kg] 

𝑚𝑝𝑐𝑠 – masa piknometru napełnionego ciałem stałym i cieczą [kg] 

𝑚𝑝 – masa pustego piknometru [kg] 

𝑉𝑝 – objętość piknometru [m3] 

Aby wyznaczyć dynamiczną porowatość złoża fluidalnego należy dodatkowo 

określić prędkość opadania cząstek ciała stałego. Prędkość opadania ziaren wyznaczono 

doświadczalnie. Zestawienie średnic, gęstości i czasu opadania użytych materiałów 

zostało przedstawione w tabeli 3.5. 

W celu przeprowadzenia obliczeń parametrów hydrodynamicznych aparatu 

należy również przyjąć wartości współczynników oporów lokalnych. W tabeli 3.6 

zamieszczono wartości współczynników przyjętych w obliczeniach. 

Tabela 3.6 Współczynniki oporów lokalnych użyte w obliczeniach 

Opór lokalny Wartość Literatura 

𝜉𝑊𝐿  1 PN-76/M-34034:1976 

𝜉𝑊𝑌 0,5 PN-76/M-34034:1976 

𝜉𝐾  1,17 PN-76/M-34034:1976 

𝜉𝑅𝑃 [(
𝑑1

𝑑3

)
2

− 1]

2

 PN-76/M-34034:1976 

𝜉𝑆 12 Hoerner, 1952 

 

Fotografię pracującego hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego przedstawiono na 

rys. 3.12. Na tym stanowisku dokonano badań hydrodynamicznych, zgodnie  

z programem badawczym przedstawionym w punkcie 1.3. 
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Rysunek 3.12. Pracujący hybrydowy aparat fluidyzacyjny airlift 
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3.2. Charakterystyka hydrodynamiczna aparatu 

Zgodnie z programem badawczym, w pierwszej kolejności dokonano 

porównania właściwości hydrodynamicznych badanego aparatu uzyskanych w wyniku 

przeprowadzonych badań doświadczalnych z właściwościami wyznaczonymi na 

podstawie modelu analitycznego przedstawionego w rozdziale 2.2.  

Na rys. 3.13 przedstawiono porównanie wyników eksperymentalnych 

(oznaczone symbolami) i teoretycznych (oznaczone krzywymi) uzyskanych dla złoża 

składającego się z 0,4 kg POM. Rysunek 3.13a przedstawia zależność prędkości 

pozornej cieczy w strefie fluidyzacji 𝑢0𝑐1 od prędkości pozornej gazu w strefie 

barbotażu 𝑢0𝑔2. Na rys. 3.13b zilustrowano zależność stopnia zatrzymania gazu 휀2 jako 

funkcji prędkości pozornej gazu w strefie barbotażu 𝑢0𝑔2, natomiast rys. 3.13c obrazuje 

zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości pozornej cieczy w strefie 

fluidyzacji 𝑢0𝑐1. Na każdym wykresie przedstawione zostały po trzy serie danych 

doświadczalnych i odpowiadające im krzywe teoretyczne wyznaczone według własnego 

modelu analitycznego. Kolor każdej z nich odnosi się do innej średnicy strefy opadania 

𝑑3: kolorem niebieskim oznaczono wyniki uzyskane dla średnicy strefy opadania równej 

0,03 m, kolorem zielonym oznaczono wyniki dla średnicy strefy opadania 0,05 m, 

natomiast kolorem czerwonym przedstawiono wyniki dla średnicy strefy opadania 

0,08 m. Dodatkowo na rys. 3.13c krzywymi przedstawiono wyniki obliczeń 

porowatości złoża fluidalnego otrzymane na podstawie różnych zależności 

korelacyjnych przedstawionych w tabeli 2.1. 

Zaznaczone na wykresach niepewności pomiarowe prędkości pozornej cieczy 

𝑢0𝑐1 i gazu 𝑢0𝑔2 wyznaczono w oparciu o dokładności użytych przyrządów 

pomiarowych podane przez producentów. Niepewność pomiaru stopnia zatrzymania 

gazu 휀2 wyznaczono metodami statystycznymi dla przedziału ufności 0,95. Z kolei 

niepewność zmierzonej porowatości złoża fluidalnego 휀1, ze względu na małą liczbę 

pomiarów wysokości złoża i pewną pulsację jego wysokości oraz trudność  

w jednoznacznym określeniu górnej granicy złoża, została określona na podstawie 

maksymalnego błędu pomiaru wysokości złoża w warunkach prowadzenia 

eksperymentów.  

Analizując rys. 3.13 można zauważyć, że wyniki otrzymane na drodze 

eksperymentalnej cechują się jakościową zgodnością z wynikami otrzymanymi na 
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drodze obliczeń teoretycznych, jednakże odbiegają od nich ilościowo. Najsilniej różnice 

te przejawiają się na rys. 3.13a. Można również zaobserwować, że niezgodność 

ilościowa jest tym większa, im mniejsza jest średnica rury cyrkulacyjnej tj. strefy 

opadania (krzywa niebieska oznaczona cyfrą 1). 

 

Rysunek 3.13. Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

tablicowych wartości współczynników oporów lokalnych dla złoża POM o masie 0,4 kg: a) zależność 

prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia zatrzymania gazu 

휀2 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2, c) zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości 

pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. Kolorem niebieskim (1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 

0,03 m, kolorem zielonym (2) wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a kolorem 

czerwonym (3) wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,08 m. Wyjaśnienia skrótów 

zamieszczonych na rys. c) przedstawiono w tabeli 2.1 

Przyczyną tych rozbieżności może być nieodpowiedni dobór wartości 

współczynników oporów lokalnych. Z tego powodu należy dokonać analizy sposobu ich 

wyznaczania. Wspomniane współczynniki mają pochodzenie doświadczalne, tj. są 

dobrane na podstawie stabelaryzowanych danych odnoszących się do typowych 

przypadków oporów lokalnych występujących w rurociągach, lub są wyznaczone 
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teoretycznie na podstawie równania Bernoulliego (tabela 3.6). Opory lokalne mogą 

powodować zmianę kierunku bądź prędkości przepływu, dlatego współczynniki oporów 

lokalnych wyznaczane są w układzie, gdzie przed i za oporem lokalnym znajdują się 

odcinki proste rurociągu mające na celu ustalenie się przepływu i uformowanie profilu 

prędkości charakterystycznego dla aktualnego przepływu w rurociągu. 

W badanym aparacie uniknięcie interakcji pomiędzy dwoma sąsiednimi oporami 

lokalnymi często nie było możliwe. W strefie przydennej konieczne było umieszczenie 

obok siebie dwóch kolan. Zwiększenie odległości między nimi skutkowałoby znacznym 

zwiększeniem gabarytów aparatu i objętości przestrzeni nienapowietrzanej. Ciecz 

wypływająca z elementu takiego jak kolano posiada pewien gradient prędkości  

w kierunku prostopadłym do kierunku przepływu cieczy. W efekcie ciecz przepływająca 

między dwoma elementami charakteryzującymi się oporami miejscowymi  

i usytułowanymi w niewielkiej odległości od siebie posiada znacznie bardziej złożony 

profil prędkości, niż wynikało by to z danego rodzaju przepływu. 

W wypadku, gdy średnica rury cyrkulacyjnej jest mniejsza, niż średnica 

pozostałych cylindrycznych części aparatu, strumień cieczy wpływający do strefy 

przydennej posiada mniejszą powierzchnię przekroju poprzecznego. Z równania 

ciągłości strugi wynika, że posiada on większą prędkość średnią niż prędkość średnia 

strumienia cieczy wewnątrz strefy przydennej. Zjawisko to zostało szerzej opisane  

w rozdziale 4. 

Współczynniki oporów lokalnych w strefie odgazowania, czyli współczynniki 

oporów lokalnych wlotu i wylotu ze zbiornika, zostały obliczone według równania 

Bernoulliego dla sytuacji, w której ciecz znajdująca się w zbiorniku ma dużo mniejszą 

prędkość, niż ciecz wpływająca do tego zbiornika. Taka sytuacja może być osiągnięta, 

gdy objętość cieczy w górnym zbiorniku będzie odpowiednio duża. Tak jak w wypadku 

strefy przydennej, skutkowałoby to jednak znacznym zwiększeniem objętości cieczy  

w aparacie, co może być zjawiskiem niekorzystnym. W wypadku gdy objętość cieczy 

w strefie odgazowania jest mała, energia strumienia cieczy wpływającej do górnego 

zbiornika może być również rozpraszana na drodze zetknięcia tego strumienia  

z powierzchnią cieczy, a nie tylko na drodze tarcia wewnętrznego warstw cieczy. 

Współczynnik oporu lokalnego sit został dobrany w oparciu o dane literaturowe 

(tabela 3.6). W badanym aparacie sita ograniczające złoże fluidalne powstały po 

połączeniu ze sobą siatek o dwóch różnych średnicach oczka, w celu zwiększenia 
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sztywności siatki o mniejszej średnicy oczek. Tablicowy współczynnik oporu lokalnego 

odnosi się natomiast do siatki składającej się z jednej warstwy. Ponadto, same sita 

znajdują się również w bezpośrednim sąsiedztwie innych oporów lokalnych. 

Omówione powyżej okoliczności dotyczące trafnego sposobu określenia oporów 

lokalnych powodują powstanie pewnych dodatkowych efektów, które nie były 

uwzględniane przy wyznaczaniu współczynników oporów lokalnych podawanych  

w wykazach literaturowych. Z tego powodu spadek ciśnienia, wywołany przepływem 

cieczy przez poszczególne strefy aparatu, jest większy niż wynika to z obliczeń 

otrzymanych na podstawie danych literaturowych. Istnieje zatem konieczność korekcji 

wartości omawianych współczynników oporów lokalnych. Dokonajmy ich systematyki. 

Opory te można podzielić na dwie grupy: 

a) opory zależne od średnicy strefy fluidyzacji i barbotażu (kolana, wlot do 

górnego zbiornika, sita), 

b) opory zależne od średnicy strefy opadania (wypływ z górnego zbiornika, nagłe 

rozszerzenie przekroju przepływu). 

W grupie oporów zależnych od średnicy strefy wznoszenia największą wartością 

cechuje się opór lokalny wywołany przepływem cieczy przez siatkę. Z kolei w grupie 

oporów zależnych od średnicy strefy opadania największą wartość przyjmuje opór 

lokalny nagłego rozszerzenia przekroju przepływu. Można zatem przyjąć, że są one 

głównymi oporami lokalnymi przepływu cieczy. Postanowiono zatem, że w dalszych 

obliczeniach wartości współczynników tych oporów lokalnych będą dobierane 

empirycznie w celu dopasowania wyników według modelu analitycznego do wyników 

doświadczalnych. Tak otrzymane wartości współczynników oporów lokalnych zostały 

przedstawione w tabeli 3.7. 

Tabela 3.7. Skorygowane parametry i wartości współczynników oporów lokalnych 

Opór lokalny Wartość 

𝜉𝑅𝑃 3,5 [(
𝑑1

𝑑3

)
2

− 1]

2

 

𝜉𝑆 28 

 

Zależność stopnia zatrzymania gazu 휀2 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2 również 

cechuje się pewną rozbieżnością między wynikami doświadczalnymi, a teoretycznymi 
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(rys. 3.13b). W celu wyjaśnienia tego zjawiska należy przeanalizować równanie (2.16), 

które opisuje zależność stopnia zatrzymania gazu od prędkości mediów. Można 

zauważyć, że stopień zatrzymania gazu 휀2 jest odwrotnie proporcjonalny do 

rzeczywistej prędkości pęcherzy gazowych, która jest sumą prędkości cieczy i prędkości 

poślizgu pęcherzy gazowych 𝑢𝑐2 + 𝜐. Prędkość unoszenia pęcherzy gazowych jest 

wartością zależną od właściwości fizycznych mediów, od ich średnicy, od prędkości 

cieczy przepływającej przez aparat, od kierunku jej przepływu oraz od tego, czy  

w aparacie przepływają pojedyncze pęcherze gazowe czy rój pęcherzy. W literaturze 

można znaleźć korelacje opisujące przepływ pęcherzy i roju pęcherzy w różnorodnych 

warunkach (Stokes, 1851; Dumitrescu, 1943; Harmathy, 1960; Astarita i Apuzzo, 1965; 

Anjelino, 1966; Lehrer, 1976; Clift i in., 1978; Abou-el-hassan, 1983; Mei i Klausner, 

1992; Jamialahmadi i in., 1994; Nguyen, 1998; Kendoush, 2001; Rodrigue, 2002; 

Tomiyama, 2004). Brakuje jednak korelacji empirycznej opisującej złożone przypadki, 

z którymi mamy do czynienia w przepływie roju pęcherzy gazowych w strumieniu 

cieczy, współprądowo do gazu. Taka sytuacja występuje podczas pracy hybrydowego 

aparatu fluidyzacyjnego airlift.  

W badanym aparacie średnica pęcherzy gazowych zawierała się w przedziale 

6÷10 mm. Dla takiego zakresu średnic, prędkość poślizgu pęcherzy powietrza  

w wodzie, według danych literaturowych, znajduje się w przedziale 𝜐 = 0,25÷0,30 m/s. 

Do obliczeń przyjęta została zależność (2.14), która dla układu woda-powietrze  

w założonych warunkach daje prędkość poślizgu pęcherzy gazowych równą 0,25 m/s. 

Zastosowanie tej zależności zostało podyktowane tym, że była ona z powodzeniem 

stosowana do opisu hydrodynamiki podobnych aparatów przez wielu autorów (Young 

i in., 1991; Heijnen i in., 1997; Abashar i in., 1998; Talvy i in., 2007; Boltes i in., 2008; 

Grzywacz, 2012). 

Należy zauważyć, że prędkość poślizgu pęcherzy gazowych jest od kilku do 

kilkudziesięciu razy większa, niż rzeczywista prędkość cieczy w aparacie. Oznacza to, 

że zmiana wartości prędkości poślizgu pęcherzy gazowych 𝜐 ma większy wpływ na 

stopień zatrzymania gazu, niż proporcjonalna zmiana prędkości przepływu cieczy 𝑢𝑐2. 

Przedstawiona na rys. 3.13c zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od 

prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 pozwala na porównanie różnych modeli empirycznych 

umożliwiających wyznaczenie wartości wykładnika 𝑛 w równaniu Richardsona i Zaki 
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(2.24) w zależności od właściwości cząstek złoża fluidalnego. Wszystkie 

zaproponowane korelacje, oprócz korelacji Garside’a i Al-Dibouni (2.29), prowadzą do 

otrzymania podobnych wyników. Jak można zaobserwować na rys. 3.13c krzywe 

uzyskane według tych korelacji nieomal się pokrywają. Jednakże to korelacja Garside’a 

i Al-Dibouni pozwala na uzyskanie wartości o najlepszym dopasowaniu do wyników 

doświadczalnych.  

 

Rysunek 3.14 Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych dla złoża POM o masie 0,4 kg: a) zależność 

prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia zatrzymania gazu 

휀2 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2. Kolorem niebieskim (1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy 

strefy opadania 0,03 m, kolorem zielonym (2) wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a 

kolorem czerwonym (3) wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,08 m 

W świetle przeprowadzonej dyskusji dotyczącej niedoszacowania niektórych 

wartości współczynników oporów lokalnych, przeprowadzono obliczenia, w których 

przyjęto skorygowane wartości tych współczynników (tabela 3.7). 

Jak można zaobserwować na rys. 3.14, zmiana wartości współczynników 

oporów lokalnych spowodowała znacznie lepsze dopasowanie wartości obliczonych 

prędkości pozornej cieczy do wyników otrzymanych doświadczalnie (rys. 3.14a).  

W przypadku stopnia zatrzymania gazu (rys. 3.14b), wprowadzone zmiany nie 

spowodowały znacznej zmiany ilościowej w dopasowaniu wyników otrzymanych 

według zaproponowanego modelu analitycznego do wyników doświadczalnych. 

Porowatość złoża fluidalnego jest zależna tylko od prędkości cieczy w aparacie, zatem 

zmiana wartości współczynników oporów lokalnych nie wpłynęła na dopasowanie 

wyników teoretycznych do danych doświadczalnych. Z tego powodu, na rys. 3.14 nie 
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przedstawiono ponownie zależności porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości 

pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. 

 

 

Rysunek 3.15. Udział oporów przepływu przez strefę a) fluidyzacji ∆𝑝1, b) barbotażu ∆𝑝2 i c) opadania 

∆𝑝3 w sumie oporów wewnętrznych w aparacie ∆𝑝 w zależności od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. 

Kolorem niebieskim (1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,03 m, kolorem 

zielonym (2) wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a kolorem czerwonym (3) wyniki dla 

aparatu o średnicy strefy opadania 0,08 m 

Na rys. 3.15 przedstawiono udziały oporów wynikających z tarcia wewnętrznego 

cieczy przepływającej przez strefę fluidyzacji „1”, barbotażu „2” i opadania „3” w sumie 

oporów przepływu w aparacie, w zależności od prędkości pozornej cieczy pierwszej 

strefie dla różnych średnic strefy opadania. Kolorem niebieskim oznaczono udział 

danego oporu lokalnego dla średnicy rury cyrkulacyjnej równej 0,03 m, kolorem 

zielonym przedstawiono wyniki dla rury cyrkulacyjnej o średnicy 0,05 m, a kolorem 

czerwonym wyniki dla średnicy rury cyrkulacyjnej równej 0,08 m. Na rys. 3.15a 

przedstawiono udział oporów przepływu w strefie fluidyzacji „1”, natomiast na 

rys. 3.15b i rys. 3.15c zobrazowano odpowiednio udział oporów przepływu w strefie 
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barbotażu „2” i w strefie opadania „3”. Obliczenia zostały przeprowadzone dla złoża 

POM o masie 0,4 kg. 

Można zauważyć (rys. 3.15a i rys. 3.15b), że udział oporów przepływu w strefie 

fluidyzacji „1” i barbotażu „2” w całym badanym zakresie jest mniejszy niż 1%. Nawet 

stosunkowo duża zmiana wartości prędkości rzeczywistej cieczy nie powoduje 

znaczącej zmiany w sumie oporów przepływu w aparacie. Oznacza to, że założenie 

(2.21), mówiące, że prędkość rzeczywista w strefie fluidyzacji 𝑢𝑐1 jest w przybliżeniu 

równa prędkości pozornej w tej strefie 𝑢0𝑐1, może zostać uznane za słuszne. Ponadto, 

mały udział oporów przepływu w strefach „1” i „2”, pozwala na pominięcie tych oporów 

przy kalkulacji całkowitego spadku ciśnienia podczas przepływu cieczy w aparacie.  

W przypadku strefy opadania „3” (rys. 3.15c), udział oporów przepływu w całkowitym 

spadku ciśnienia podczas przepływu cieczy w aparacie wyraźnie rośnie wraz ze 

zmniejszeniem średnicy tejże strefy. Udział oporów przepływu w strefie opadania,  

w przypadku, gdy średnica tej strefy wynosi 0,05 m jest mniejszy, niż dla aparatu  

o średnicy strefy opadania równej 0,03 m. Musimy jednak pamiętać, że jest tutaj mowa 

o udziałach danego oporu w sumie oporów w aparacie, a nie o wartości liczbowej 

danego spadku ciśnienia. 

Na rys. 3.16 przedstawiono udział oporów wewnętrznych w aparacie 

podzielonych na trzy grupy: opory zależne od średnicy 𝑑1, opory zależne od średnicy 

𝑑3 oraz opory zależne od spadku ciśnienia wynikającego z obecności złoża fluidalnego 

Δ𝑝𝑓. Na rys. 3.16a zaprezentowano wyniki uzyskane dla rury cyrkulacyjnej o średnicy 

0,03 m, natomiast na rys. 3.16b i rys. 3.16c przedstawiono odpowiednio wyniki dla 

aparatu o średnicach rury cyrkulacyjnej równej  0,05 m i 0,08 m. Obliczenia zostały 

przeprowadzone dla złoża POM o masie 0,4 kg. 

Można zauważyć, że udział oporów wynikających z obecności złoża fluidalnego 

(krzywa czerwona oznaczona cyfrą 3) jest największy w prawie całym badanym 

zakresie prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. Wraz ze wzrostem prędkości cieczy 

obserwujemy też znaczny wzrost oporów przepływu zależnych od średnicy 𝑑3. Gdy 

średnica strefy opadania „3” jest równa średnicy strefy wznoszenia („1” i „2”), to 

wówczas udział oporów zależnych od średnicy strefy opadania jest niewielki (krzywa 

zielona oznaczona cyfrą 2 na rys. 3.16c). Zmniejszenie średnicy tej strefy powoduje 

jednak znaczący przyrost tego udziału. Dla średnicy 𝑑3 = 0,03 m  (rys. 3.16a) i dla 
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dużych prędkości cieczy, udział oporów strefy opadania przyjmuje większe wartości, 

niż udział oporów wywołanych obecnością złoża fluidalnego. Widzimy zatem, że wraz 

ze zmniejszaniem średnicy rury opadającej rosną opory zależne od średnicy strefy 

opadania „3”.  

  

 

Rysunek 3.16. Udział oporów zależnych od 1) średnicy strefy wznoszenia 𝑑1 (kolor niebieski), 

2) średnicy strefy opadania 𝑑3 (kolor zielony) i 3) obecności złoża fluidalnego (kolor czerwony) dla 

aparatu o średnicy strefy opadania: a) 0,03m, b) 0,05 m i c) 0,08 m w zależności od prędkości pozornej 

cieczy 𝑢0𝑐1 

W kolejnym etapie badań wykonano serię pomiarów i obliczeń przy użyciu 

sformułowanego modelu analitycznego dla pozostałych materiałów ziarnistych 

(tabela 3.5). Wyniki otrzymane dla złoża wykonanego z poliamidu 66 (PA66) zostały 

przedstawione na rys. 3.17. Dane na wykresach zostały oznaczone analogicznie jak na 

rys. 3.13. Poliamid 66 posiada gęstość zbliżoną do gęstości wody, dzięki czemu 

prędkość cieczy potrzebna do wprowadzenia złoża  w stan fluidalny jest niewielka. 

Również maksymalna dopuszczalna prędkość cieczy, która nie spowoduje osadzenia się 

ziaren złoża pod górnym sitem jest stosunkowo niska.  
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Rysunek 3.17. Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych dla złoża PA66 o masie 0,4 kg: a) zależność 

prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia zatrzymania gazu 

휀2 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2, c) zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości 

pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. Kolorem niebieskim (1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 

0,03 m, kolorem zielonym (2) wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a kolorem 

czerwonym (3) wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,08 m. Wyjaśnienia skrótów 

zamieszczonych na rys. c) przedstawiono w tabeli 2.1 

 Można zauważyć (rys. 3.17), że otrzymane punkty doświadczalne są przesunięte 

względem wyników obliczeniowych. Mimo to wyniki doświadczalne i teoretyczne 

charakteryzują się podobnym przebiegiem. Analizując przedziały niepewności 

pomiarowych można zaobserwować, że krzywe wyznaczone według modelu 

analitycznego położone są w pobliżu granicy tych przedziałów. W efekcie przesunięcie 

danych doświadczalnych może wynikać z faktu, że dla PA66 zarówno przy pomiarze 

prędkości cieczy jak i prędkości gazu osiągane były graniczne minimalnie prędkości 

mierzone przez zainstalowane urządzenia. Masowy regulator przepływu gazu cechuje 

się bardzo dobrą powtarzalnością pomiarów, lecz jego charakterystyka nie jest funkcją 

liniową. Podczas kalibracji urządzenia, jego charakterystyka jest przybliżana za pomocą 
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funkcji liniowej, zatem przy krańcach zakresu roboczego urządzenia, niepewności 

pomiaru mogą przyjmować maksymalne wartości, stąd na wykresie wszystkie pomiary 

zostały przesunięte w tą samą stronę.  

Na rys. 3.17a można również zauważyć pewną nieciągłość na krzywych 

obliczonych według modelu analitycznego. Zjawisko to widoczne jest szczególnie na 

krzywej odpowiadającej średnicy rury cyrkulacyjnej równej 0,03 m (krzywa niebieska 

oznaczona cyfrą 1). Jest to spowodowane zmianą charakteru przepływu z laminarnego 

na burzliwy. Dla aparatu, w którym średnice strefy opadania i wznoszenia są różne od 

siebie istnieją dwa takie nieciągłości. Z pierwszą mamy do czynienia przy przejściu do 

przepływu burzliwego w strefie opadania, natomiast drugą obserwuje się przy przejściu 

do przepływu burzliwego w strefie wznoszenia. Na krzywej wyznaczonej dla aparatu ze 

strefą opadania o średnicy 0,05 m (krzywa zielona oznaczona cyfrą 2) również zachodzą 

oba przejścia charakteru przepływu, jednakże zmiana przepływu z laminarnego na 

turbulentny w przypadku strefy wznoszenia jest praktycznie niezauważalna. Dla złoża 

wykonanego z POM (rys. 3.14a) przejścia między przepływem laminarnym,  

a burzliwym były praktycznie niezauważalne. 

Na wykresie przedstawiającym zależności stopnia zatrzymania gazu 휀2 od 

prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2 (rys. 3.17b) można zauważyć dobre dopasowanie 

ilościowe i jakościowe wyników otrzymanych według modelu analitycznego, 

szczególnie dla niskich prędkości pozornych gazu. Z powodu małych wartości stopnia 

zatrzymania gazu i jego niskiej prędkości pozornej, niepewności pomiarów są 

stosunkowo duże. Ponadto, tak jak w przypadku złoża POM, model Garside’a  

i Al-Dibouni daje najlepsze dopasowanie wartości porowatości złoża cząstek stałych 휀1 

obliczonych w zależności od prędkości pozornej cieczy w aparacie 𝑢0𝑐1 do pomiarów 

doświadczalnych (rys. 3.17c). 

Na rys. 3.18a, 3.19a i 3.20a przedstawiono zależność prędkości pozornej cieczy 

𝑢0𝑐1 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2 dla złoża składającego się z 0,4 kg żywicy Purolite 

C100E o średniej średnicy cząstek wynoszącej odpowiednio 0,502 mm, 0,710 mm  

i 0,894 mm. Z powodu niskiej gęstości materiału, z którego wykonane było złoże, 

mianowicie 𝜌𝑠 = 1270 kg/m3, oraz małej średnicy cząstek, można zauważyć podobną 

tendencję jak ta zaobserwowana dla złoża PA66. Wyniki doświadczalne są przesunięte 

w stosunku do obliczeń teoretycznych, jednakże można zaobserwować taki sam trend 



 ⎯ 73 ⎯  

zmian zależności prędkości pozornej cieczy od prędkości gazu. Również stopień 

zatrzymania gazu 휀2 w zależności od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2 (rys 3.18b, 3.19b  

i 3.20b) oraz zależność porowatości złoża cząstek stałych 휀1 od prędkości pozornej 

cieczy w aparacie 𝑢0𝑐1 (rys 3.18c, 3.19c i 3.20c) charakteryzują się podobną jakością 

dopasowania oraz niepewnościami jak w wypadku materiału PA66. 

   

Rysunek 3.18. Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych dla frakcji złoża żywicy Purolite C100E  

o średniej średnicy 𝑑𝑠 = 0,502 mm i masie 0,4 kg: a) zależność prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od 

prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia zatrzymania gazu 휀2 od prędkości pozornej gazu 

𝑢0𝑔2, c) zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. Kolorem 

niebieskim (1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,03 m, kolorem zielonym (2) 

wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a kolorem czerwonym (3) wyniki dla aparatu  

o średnicy strefy opadania 0,08 m. Wyjaśnienia skrótów zamieszczonych na rys. c) przedstawiono w  

tabeli 2.1 
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Rysunek 3.19. Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych dla frakcji złoża żywicy Purolite C100E  

o średniej średnicy 𝑑𝑠 = 0,710 mm i masie 0,4 kg: a) zależność prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od 

prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia zatrzymania gazu 휀2 od prędkości pozornej gazu 

𝑢0𝑔2, c) zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. Kolorem 

niebieskim (1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,03 m, kolorem zielonym (2) 

wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a kolorem czerwonym (3) wyniki dla aparatu  

o średnicy rury opadającej 0,08 m. Wyjaśnienia skrótów zamieszczonych na rys. c) przedstawiono w 

tabeli 2.1 
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Rysunek 3.20. Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych dla frakcji złoża żywicy Purolite C100E  

o średniej średnicy 𝑑𝑠 = 0,894 mm i masie 0,4 kg: a) zależność prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od 

prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia zatrzymania gazu 휀2 od prędkości pozornej gazu 

𝑢0𝑔2, c) zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. Kolorem 

niebieskim (1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,03 m, kolorem zielonym (2) 

wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a kolorem czerwonym (3) wyniki dla aparatu  

o średnicy strefy opadania 0,08 m. Wyjaśnienia skrótów zamieszczonych na rys. c) przedstawiono w  

tabeli 2.1 

Na rys. 3.21a, 3.22a i 3.23a przedstawiono zależność prędkości pozornej cieczy 

𝑢0𝑐1 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2 dla złoża składającego się z 0,4 kg kulek 

szklanych o średniej średnicy cząstek odpowiednio 0,502 mm, 0,710 mm i 1,73 mm. 

Szkło posiada prawie dwukrotnie większą gęstość, niż żywica Purolite C100E, zatem 

nawet dla identycznych średnic frakcji otrzymuje się znacznie szersze zakresy prędkości 

mediów. Dla złoża o największej średnicy cząstek szklanych, tj. dla 𝑑𝑠 = 1,73 mm, 

otrzymano największe wartości zmierzonych prędkości mediów w aparacie spośród 

wszystkich zastosowanych złóż.  
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Rysunek 3.21. Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych dla frakcji złoża kulek szklanych o średniej 

średnicy 𝑑𝑠 = 0,502 mm i masie 0,4 kg: a) zależność prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od prędkości 

pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia zatrzymania gazu 휀2 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2,  

c) zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. Kolorem niebieskim 

(1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,03 m, kolorem zielonym (2) wyniki dla 

aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a kolorem czerwonym (3) wyniki dla aparatu o średnicy 

strefy opadania 0,08 m. Wyjaśnienia skrótów zamieszczonych na rys. c) przedstawiono w tabeli 2.1 

Dzięki większym wartościom prędkości mediów, stopień zatrzymania gazu 휀2  

w zależności od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2 (rys. 3.21b, 3.22b i 3.23 b) charakteryzuje 

się znacznie mniejszymi niepewnościami pomiarowymi, niż miało to miejsce  

w przypadku żywicy C100E i PA66. Jednakże przy dużych prędkościach pozornych 

gazu 𝑢0𝑔2 niepewność zmierzonego stopnia zatrzymania gazu znacząco rośnie. Jest to 

spowodowane dużym udziałem fazy gazowej skutkującym znacznymi oscylacjami 

zmierzonego ciśnienia, a zatem dużą niepewność stopnia zatrzymania gazu. Zależności 

porowatości złoża cząstek stałych 휀1 od prędkości pozornej cieczy w aparacie 𝑢0𝑐1 

charakteryzują się podobną tendencją i jakością dopasowania jak w poprzednim 

przypadku, tj. najlepsze dopasowanie krzywych teoretycznych uzyskuje się  



 ⎯ 77 ⎯  

w przypadku zastosowania zależności Garside’a i Al-Dibouni do wyznaczenia 

wykładnika 𝑛 w równaniu Richardsona i Zaki (rys. 3.21c, 3.22c i 3.23c). 

  

 

Rysunek 3.22. Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych dla frakcji złoża kulek szklanych o średniej 

średnicy 𝑑𝑠 = 0,710 mm i masie 0,4 kg: a) zależność prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od prędkości 

pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia zatrzymania gazu 휀2 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2,  

c) zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. Kolorem niebieskim 

(1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,03 m, kolorem zielonym (2) wyniki dla 

aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a kolorem czerwonym (3) wyniki dla aparatu o średnicy 

strefy opadania 0,08 m. Wyjaśnienia skrótów zamieszczonych na rys. c) przedstawiono w tabeli 2.1 
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Rysunek 3.23. Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych dla frakcji złoża kulek szklanych o średniej 

średnicy 𝑑𝑠 = 1,73 mm i masie 0,4 kg: a) zależność prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od prędkości 

pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia zatrzymania gazu 휀2 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2,  

c) zależność porowatości złoża fluidalnego 휀1 od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1. Kolorem niebieskim 

(1) oznaczono wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,03 m, kolorem zielonym (2) wyniki dla 

aparatu o średnicy strefy opadania 0,05 m a kolorem czerwonym (3) wyniki dla aparatu o średnicy 

strefy opadania 0,08 m. Wyjaśnienia skrótów zamieszczonych na rys. c) przedstawiono w tabeli 2.1 

Zaproponowany prosty model analityczny hydrodynamiki aparatu może być 

również uogólniony na przypadek, w którym w aparacie nie występuje złoże cząstek 

stałych. Rysunek 3.24a przedstawia zależność prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od 

prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2. Można zauważyć, że również w tym przypadku 

zaproponowany model pozwala na uzyskanie wyników posiadających bardzo dobrą 

zgodność z wynikami doświadczalnymi. Stopień zatrzymania gazu 휀2 przedstawiony  

w zależności od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2 (rys. 3.24b) charakteryzuje się dobrą 

zgodnością jakościową i ilościową z otrzymanymi wynikami eksperymentalnymi.  
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Rysunek 3.24. Porównanie wyników doświadczalnych i obliczeniowych uzyskanych z użyciem 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych dla aparatu bez złoża fluidalnego: 

a) zależność prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2, b) zależność stopnia 

zatrzymania gazu 휀2 od prędkości pozornej gazu 𝑢0𝑔2. Kolorem 1) niebieskim oznaczono wyniki dla 

aparatu o średnicy strefy opadania 0,03 m, 2) kolorem zielonym wyniki dla aparatu o średnicy strefy 

opadania 0,05 m a 3) kolorem czerwonym wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 0,08 m 

3.3. Badania znacznikowe struktury strumienia cieczy  

Poza omówionymi w poprzednim punkcie podstawowymi właściwościami 

hydrodynamicznymi mediów, istotną rolę w zrozumieniu procesów transportowych 

zachodzących w hybrydowym aparacie fluidyzacyjnym airlift odgrywa znajomość 

struktury strumienia cieczy. Jest ona istotna zarówno z punktu widzenia powiększania 

skali, jak również jest niezbędna w doborze odpowiedniego modelu matematycznego 

transportu masy w aparacie (Iller, 1992).  

Najprostszymi modelami matematycznymi umożliwiającymi opis zjawisk 

transportowych w aparatach przepływowych są modele zakładające odpowiednio 

idealne wymieszanie oraz przepływ tłokowy strumienia płynu. Przepływ z idealnym 

wymieszaniem występuje, gdy stężenie oraz temperatura w całej objętości aparatu są 

jednorodne i równe odpowiednim wartościom w strumieniu opuszczającym aparat. 

Wówczas, po wprowadzeniu do aparatu strumienia płynu, którego właściwości są inne 

niż te w aparacie, następuje jego natychmiastowe i całkowite wymieszanie się z całą 

objętością płynu znajdującego się w aparacie. Z taką sytuacją mamy do czynienia, 

między innymi, w przepływowych reaktorach zbiornikowych z całkowitym 

wymieszaniem. Drugi wyidealizowany przypadek, czyli przepływ tłokowy 

charakteryzuje się tym, że porcje płynu wpływające do aparatu przepływają z jednakową 

prędkością, zatem ich czas przebywania w aparacie jest identyczny. Klasycznym 
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przykładem takiego aparatu jest reaktor rurowy o przepływie tłokowym. Opisane 

powyżej przypadki są tylko skrajnymi modelami przepływu płynu, z którymi 

stosunkowo rzadko mamy do czynienia w rzeczywistych aparatach przepływowych, 

gdzie możliwe jest występowanie dowolnego stopnia wymieszania płynu. Najbardziej 

rozpowszechnionym modelem opisującym przepływy rzeczywiste, stosowanym 

zarówno do obliczeń procesowych, jak i do analizy zjawisk transportowych, jest 

jednowymiarowy model dyspersyjny, w którym stopień wymieszania płynu w aparacie 

uwzględnia się poprzez wprowadzenie tzw. współczynnika dyspersji wzdłużnej 𝐷. 

Model ten omówiono w dalszej części niniejszego rozdziału, a następnie zastosowano, 

jako alternatywę dla metody momentów, do wyznaczenia wartości liczby Pecleta 𝑃𝑒 na 

podstawie danych doświadczalnych otrzymanych w badaniach znacznikowych. 

Badania znacznikowe są jedną z metod umożliwiających poznanie stopnia 

wymieszania płynu tj. struktury jego strumienia. Polegają one na wprowadzeniu 

pewnego znacznika do płynu wpływającego do aparatu i na równoczesnym pomiarze 

jego stężenia w strumieniu opuszczającym aparat bądź, w przypadku bardziej złożonych 

rozwiązań konstrukcyjnych, którąś z jego stref. Dzięki temu otrzymuje się zależność 

stężenia znacznika od czasu, czyli tzw. rozkład czasu przebywania znacznika. Charakter 

rozkładu czasu przebywania uzyskanego dla danego rodzaju wymuszenia zależy od 

mechanizmu transportu masy w badanym układzie.  

Charakter wymuszenia, czyli sposób wprowadzenia znacznika do aparatu, 

powinien być ściśle określony matematycznie. Do najczęściej stosowanych rodzajów 

wymuszeń należą: dystrybucja Diraca i skokowa zmiana stężenia, czyli  funkcja 

Heaviside’a. Stosuje się również wymuszenia charakteryzujące się zmiennym w czasie 

stężeniem znacznika, takie jak wymuszenie okresowe, np. sinusoidalne (Iller, 1992). 

W badaniach znacznikowych ważną kwestią jest również odpowiedni dobór 

znacznika. Dobry znacznik powinien posiadać właściwości fizykochemiczne zbliżone 

do płynu, do którego jest wprowadzany. Ponadto powinien dawać wyraźny i mocny 

sygnał, nawet przy niskich stężeniach. Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie małej 

objętości znacznika, która nie spowoduje znacznego zaburzenia w przepływie płynu. 

Znacznik nie powinien również ulegać adsorpcji na żadnym z elementów aparatu, ani 

reakcji chemicznej z przepływającym płynem. 

Badania znacznikowe, których celem była ocena stopnia wymieszania cieczy  

w poszczególnych strefach aparatu hybrydowego, prowadzone były metodą bodziec-
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odpowiedź. Po wprowadzeniu do aparatu wymuszenia w postaci znacznika (bodziec)  

i wyznaczeniu rozkładu czasu przebywania (odpowiedź) w wybranej strefie lub w całym 

aparacie, do otrzymanych wyników doświadczalnych dopasowuje się modelową krzywą 

rozkładu i wyznacza najbardziej prawdopodobny model przepływu. Jako wymuszenie 

użyto znacznika wprowadzonego w postaci możliwie zbliżonej do dystrybucji Diraca, 

którą definiuje się jako (3.5): 

𝛿(𝑡) = {
0,        𝑡 ≠ 0
+∞,   𝑡 = 0

 (3.5) 

gdzie: 

∫ 𝛿(𝑡) 𝑑𝑡

+∞

−∞

= 1 (3.6) 

Funkcja (3.5) jest pochodną skoku jednostkowego, czyli funkcji Heaviside’a (3.7): 

𝛿(𝑡) =
𝑑

𝑑𝑡
𝟏(𝑡) (3.7) 

gdzie: 

𝟏(𝑡) = {
0,   𝑡 < 0
1,   𝑡 ≥ 0

 (3.8) 

Dystrybucja Diraca dąży zatem do nieskończoności w przedziale o zerowej 

szerokości. W rzeczywistości otrzymanie wymuszenia w takiej formie nie jest możliwe 

ze względu na skończone stężenie znacznika oraz na skończoną wartość czasu 

dozowania znacznika. Do aproksymacji wartości dystrybucji Diraca wykorzystuje się 

często pochodną aproksymacji skoku jednostkowego w postaci (3.9): 

𝟏(𝑡) ≅ lim
𝑎→∞

(1 − 𝑒−𝑎𝑡) ,    𝑡 ≥ 0 (3.9) 

wówczas: 

𝛿(𝑡) ≅ 𝑓(𝑡) = lim
𝑎→∞

[
𝑑

𝑑𝑡
(1 − 𝑒−𝑎𝑡)] = lim

𝑎→∞
𝑎𝑒−𝑎𝑡 ,   𝑡 ≥ 0 (3.10) 

a zatem: 
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∫ 𝑓(𝑡) 𝑑𝑡

∞

0

= ∫ 𝑎𝑒−𝑎𝑡 𝑑𝑡

∞

0

= −
𝑎

𝑎
𝑒−𝑎𝑡 |

∞
0

= 𝑒−𝑎𝑡 |
0
∞

= 1 (3.11) 

Z równania (3.11) wynika, że zależność (3.6) dla zastosowanej aproksymacji dystrybucji 

Diraca jest spełniona. 

 Inna metoda aproksymacji dystrybucji Diraca przedstawia się następująco (3.12): 

𝛿(𝑡) ≅ 𝑓(𝑡) = {
𝑎,   𝑡 ≤

1

𝑎

0,   𝑡 >
1

𝑎

,   𝑡 ≥ 0 (3.12) 

Zgodnie z równaniem (3.12) dystrybucja Diraca jest przybliżona impulsem 

prostokątnym o wysokości 𝑎 i szerokości 1 𝑎⁄ . Całkę z takiej funkcji wyznacza się  

w prosty sposób poprzez obliczenie pola powierzchni pod impulsem prostokątnym, gdyż 

poza tym przedziałem funkcja przyjmuje wartości zerowe. W efekcie otrzymujemy 

(3.13): 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

= 𝑎
1

𝑎
= 1 (3.13) 

a zatem również dla takiego przybliżenia, własność dystrybucji Diraca (3.6) jest 

zachowana. 

W niniejszej rozprawie do analizy krzywych rozkładu czasu przebywania 

będących odpowiedzią na wprowadzone wymuszenie zastosowano metodę momentów 

oraz metodę opartą na algorytmie optymalizacyjnym sprzężonym z jednowymiarowym 

modelem przepływu dyspersyjnego.  

Niech 𝑓(𝑥) będzie nieujemną funkcją rzeczywistą, wówczas dla dodatnich 

wartości 𝑥 względem punktu 𝑎, 𝑘-ty moment funkcji 𝑓 definiuje się następująco: 

𝑚𝑘𝑎 = ∫(𝑥 − 𝑎)𝑘𝑓(𝑥)𝑑𝑥,      𝑘 = 1, 2, 3 …

∞

0

 (3.14) 

Równanie (3.14) zastosowane do funkcji odpowiedzi na impulsowe dozowanie 

znacznika na wejściu do aparatu, oznaczanej zazwyczaj symbolem 𝐸(𝑡), zapiszemy 

wówczas w postaci: 
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𝑚𝑘 = ∫ 𝑡𝑘𝐸(𝑡)𝑑𝑡,      𝑘 = 1, 2, 3 …

∞

0

 (3.15) 

W badaniach struktury przepływu płynu do analizy rozkładu czasu przebywania 

zwykle używane są dwa pierwsze momenty. Pierwszy moment, czyli wartość 

oczekiwana, nazywana też wartością przeciętną 𝜇 funkcji 𝐸(𝑡), zdefiniowany jest 

następująco (3.16): 

𝜇 = 𝑚1 = ∫ 𝑡𝐸(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

 (3.16) 

Wówczas wariancja 𝜎2, czyli drugi moment funkcji 𝐸(𝑡) względem wartości 

przeciętnej 𝜇, jest zdefiniowana jako (3.17): 

𝜎2 = ∫(𝑡 − 𝜇)2𝐸(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

= 𝑚2 − 𝜇2 (3.17a) 

𝑚2 = ∫ 𝑡2𝐸(𝑡)𝑑𝑡

∞

0

 (3.17b) 

Równania (3.16) i (3.17) stosuje się do wyznaczenia dwóch pierwszych 

momentów, gdy rozkład czasu przebywania jest funkcją ciągłą. W badaniach 

eksperymentalnych pomiar stężenia znacznika odbywa się w pewnych odstępach czasu. 

W efekcie otrzymuje się rozkład czasu przebywania w postaci sygnału dyskretnego. 

Równania (3.16) i (3.17) należy zatem przekształcić do postaci dyskretnej,  

a mianowicie: 

𝜇 =
∑ 𝑡𝑖𝐶𝑖∆𝑡𝑖

𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

 (3.18) 

𝜎2 =
∑ 𝑡𝑖

2𝐶𝑖∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝐶𝑖∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

− 𝜇2 (3.19) 

gdzie: 

𝐶𝑖 – stężenie znacznika w i-tej chwili czasu [kmol/m3], 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 
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𝑛 – liczba pomiarów stężenia znacznika 

𝑡𝑖 – czas dokonywania i-tego pomiaru [s] 

∆𝑡𝑖 – odległość w czasie pomiędzy kolejnymi chwilami dokonywania pomiarów [s] 

Klasyczna metoda momentów zastosowana do analizy struktury płynu  

w aparatach o złożonej konstrukcji polega na podaniu znacznika przed wlotem do 

analizowanej strefy i pomiarze rozkładu czasu przebywania na wypływie z tej strefy. 

Kiedy znacznik jest wprowadzany do aparatu w postaci dystrybucji Diraca, to momenty 

w punkcie dozowania przyjmują zerową wartość. Otrzymane wyniki odnoszą się zatem 

bezpośrednio do struktury przepływającego płynu. Prowadzi to jednak do konieczności 

zamontowania układu dozowania znacznika przed wlotem do każdej z tych stref oraz 

urządzenia pomiarowego, służącego do pomiaru stężenia znacznika, na wypływie  

z każdej strefy.  

Metodyka badań zastosowana w pracy różniła się od klasycznego podejścia. 

Znacznik był bowiem dozowany tylko w jednym punkcie aparatu, tj. na wejściu do 

strefy opadania „3”, a jego stężenie było mierzone na wypływie każdej ze stref przy 

użyciu pięciu konduktometrów (rys. 3.4). Dzięki temu otrzymano krzywe rozkładu 

czasu przebywania dla wszystkich stref aparatu w stosunku do punktu dozowania 

znacznika. Analizując otrzymane wyniki, poszczególne strefy badanego hybrydowego 

aparatu fluidyzacyjnego airlift traktowane były jako osobne aparaty, które są połączone 

ze sobą szeregowo pętlą recyklu. 

 W przypadku takiego złożonego układu, wartości momentów dla i-tej strefy 

wyznacza się na podstawie wartości wypadkowych momentów rozkładu czasu 

przebywania znacznika na wpływie i wypływie z danej strefy (Iller, 1992), co można 

przedstawić w formie równań (3.20) i (3.21): 

𝜇𝑖 = 𝜇𝑖 𝑤𝑦 − 𝜇𝑖 𝑤𝑙 (3.20) 

𝜎𝑖
2 = 𝜎𝑖 𝑤𝑦

2 − 𝜎𝑖 𝑤𝑙
2  (3.21) 

gdzie: 

𝑤𝑦 – oznacza moment rozkładu czasu przebywania dla wypływu z i-tej strefy  

𝑤𝑙 – oznacza moment rozkładu czasu przebywania dla wpływu do i-tej strefy 
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Wypadkowe wartości dwóch pierwszych momentów, wyznaczone dla danej 

strefy bądź dla całego aparatu, umożliwiają bezpośrednie wyznaczenie liczby Pecleta 

zdefiniowanej jako: 

𝑃𝑒 =
𝑢𝐿

𝐷
 (3.22) 

Liczba Pecleta jest liczbą kryterialną, która wiąże ze sobą prędkość przepływu płynu  

𝑢 w kanale o długości 𝐿 ze współczynnikiem dyspersji wzdłużnej 𝐷 i charakteryzuje 

stopień odchylenia struktury strumienia płynu od przepływu tłokowego. Wysokie 

wartości liczby 𝑃𝑒 wskazują, że charakter przepływu zbliża się do  

przepływu tłokowego, natomiast wartości 𝑃𝑒 → 0 oznaczają zbliżanie się do idealnego 

wymieszania strumienia płynu .   

Znając wartości dwóch pierwszych momentów rozkładu czasu przebywania, 

wartość liczby 𝑃𝑒, w zależności od przyjętych warunków brzegowych przyjętych  

w modelu matematycznym przepływu dyspersyjnego, można obliczyć z następujących 

zależności (Levenspiel, 1962; Iller 1992): 

• dla kanału otwartego (3.23): 

𝜎2

𝜇2
=

2

𝑃𝑒
+

8

𝑃𝑒2
 (3.23) 

• dla kanału półotwartego (3.24): 

𝜎2

𝜇2
=

2

𝑃𝑒
+

3

𝑃𝑒2
 (3.24) 

• dla kanału zamkniętego (3.25): 

𝜎2

𝜇2
=

2

𝑃𝑒
+

2

𝑃𝑒2
(𝑒−𝑃𝑒 − 1) (3.25) 

Jeżeli 𝑃𝑒 > 20 wówczas równania (3.23)-(3.25) upraszczają się do postaci (3.26): 

𝜎2

𝜇2
=

2

𝑃𝑒
 (3.26) 

W swojej pracy Grzywacz (Grzywacz, 2012) wykazał niewielkie rozbieżności  

w wynikach otrzymanych za pomocą różnych modeli (3.23)-(3.25), zatem do obliczeń 
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przyjęto zależność (3.23) tj. jak dla kanału otwartego, co również podyktowane jest 

budową badanego aparatu. 

Alternatywna metoda wyznaczenia wartości liczb Pecleta, którą zastosowano  

w niniejszej rozprawie, sprowadza się do porównania doświadczalnych krzywych 

rozkładu czasu przebywania znacznika z krzywymi otrzymanymi według wybranego 

modelu matematycznego opisującego transport płynu w aparacie. Jak wcześniej 

wspomniano, jednym z najbardziej rozpowszechnionych modeli stosowanych do 

analizy zjawisk transportowych w rurociągach, wymiennikach masy i ciepła oraz 

reaktorach rurowych jest jednowymiarowy model przepływu z dyspersją wzdłużną 

(Levenspiel, 1962; Iller 1992).  

Przy założeniu, że można pominąć wpływ dyspersji radialnej, bilans masy 

znacznika A przyjmuje postać następującego równania różniczkowego cząstkowego 

(3.27): 

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑡
= 𝐷

𝜕2𝐶𝐴

𝜕𝑥2
− 𝑢

𝜕𝐶𝐴

𝜕𝑥
 (3.27) 

gdzie: 

𝐶𝐴 – stężenie znacznika [kmol/m3] 

𝐷 – współczynnik dyspersji wzdłużnej [m2/s] 

𝑢 – prędkość płynu [m/s] 

𝑡 – czas [s] 

𝑥 – współrzędna długości aparatu [m] 

Jednoznaczne rozwiązanie równania (3.27) wymaga przyjęcia odpowiednich 

warunków brzegowych i warunku początkowego. Przy założeniu, że mamy do czynienia 

z kanałem otwartym, warunki te zapiszemy odpowiednio w postaci: 

𝐶𝐴(0, 𝑡) = 𝐶𝐴𝑓(𝑡) (3.28a) 

𝜕𝐶𝐴(𝐿, 𝑡)

𝜕𝑥
= 0,      𝑡 > 0 (3.28b) 

oraz 

𝐶𝐴(𝑥, 0) = 𝐶𝐴0,    𝑥 ∈ [0, 𝐿] (3.29) 

gdzie: 
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𝐶𝐴𝑓(𝑡) –funkcja określająca stężenie znacznika A w czasie w strumieniu zasilającym 

wybraną strefę lub cały aparat [kmol/m3] 

𝐿 – długość aparatu [m] 

Podobnie jak w przypadku metody momentów, możliwe jest przyjęcie  

w powyższym modelu alternatywnych warunków brzegowych odnoszących się również 

do modelu kanału półotwartego lub zamkniętego (Iller, 1992). Badania własne 

potwierdziły również i w tym przypadku niewielki wpływ typu przyjętych warunków 

brzegowych na uzyskane wartości liczby Pecleta. 

Równanie (3.27) z warunkami (3.28) i (3.29) można sprowadzić do postaci 

bezwymiarowej poprzez wprowadzenie następujących zmiennych: 

𝛽 =
𝐶𝐴 − 𝐶𝐴0

𝐶𝐴∞ − 𝐶𝐴0
 ; 𝑧 =

𝑥

𝐿
 ; 𝜃 =

𝑡

𝜏
 

 

(3.30) 

gdzie: 

𝛽 – stężenie bezwymiarowe [-] 

𝐶𝐴0 – stężenie początkowe znacznika w aparacie [kmol/m3] 

𝐶𝐴∞ – stężenie znacznika w na wylocie aparatu w stanie ustalonym [kmol/m3] 

𝐿 – długość aparatu [m] 

𝜃 – bezwymiarowy czas przebywania płynu w aparacie [-] 

𝜏 – czas przebywania [s] 

Po wprowadzeniu do równania (3.27) zmiennych bezwymiarowych (3.30) oraz 

po wykonaniu podstawowych przekształceń, równanie bilansu masy znacznika  

A w formie bezwymiarowej przyjmie postać: 

𝜕𝛽

𝜕𝜃
=

1

𝑃𝑒

𝜕2𝛽

𝜕𝑧2
−

𝜕𝛽

𝜕𝑧
 (3.31) 

z warunkami brzegowymi w postaci bezwymiarowej: 

𝛽(0, 𝜃) = 𝜑(𝜃) (3.32a) 

𝜕𝛽(1, 𝜃)

𝜕𝑧
= 0 (3.32b) 

i warunkiem początkowym: 
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𝛽(𝑧, 0) = 0,    𝑧 ∈ [0, 1] (3.33) 

W równaniu (3.32a) symbol 𝜑(𝜃) oznacza bezwymiarową funkcję wymuszającą  

zdefiniowaną jako: 

𝜑(𝜃) =
𝐶𝐴𝑓(𝑡) − 𝐶𝐴0

𝐶𝐴∞ − 𝐶𝐴0
 (3.34) 

Wyznaczenie wartości liczby Pecleta w oparciu o przedstawiony powyżej model 

matematyczny polega na doborze takiego rozwiązania, które jest najbliższe, w sensie 

odpowiednio zdefiniowanej normy, doświadczalnie wyznaczonemu rozkładowi czasu 

przebywania znacznika w aparacie lub danej strefie aparatu. Takie rozumowanie 

sprowadza się to do minimalizacji funkcji celu w postaci: 

𝑓(𝑃𝑒) = ∑ [𝛽𝑒𝑘𝑠𝑝(1, 𝜃𝑖) − 𝛽𝑜𝑏𝑙(1, 𝜃𝑖)]
2𝑛

𝑖=1
 (3.35) 

gdzie 𝑛 to liczba pomiarów stężenia znacznika, natomiast 𝛽𝑒𝑘𝑠𝑝(1, 𝜃𝑖) i 𝛽𝑜𝑏𝑙(1, 𝜃𝑖) 

oznaczają odpowiednio zmierzone i obliczone wartości stężenia znacznika na wypływie 

z aparatu lub danej strefy aparatu w chwilach czasu 𝜃𝑖 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑛. Wartość  𝑃𝑒, dla 

której funkcja (3.35) osiąga minimum odpowiada takiemu rozwiązaniu równania (3.27), 

które w sensie założonej normy, najlepiej oddaje doświadczalny rozkład czasu 

przebywania znacznika w aparacie. 

 Jak można zauważyć, funkcja celu (3.35) nie zależy w sposób jawny od wartości 

liczby Pecleta. Wyznaczenie jej wartości wymaga znajomości stężenia znacznika na 

wypływie, tj. 𝛽𝑜𝑏𝑙(1, 𝜃𝑖), przy zadanej wartości 𝑃𝑒. Wartość tą można obliczyć 

rozwiązując numerycznie równanie różniczkowe (3.27). Do rozwiązania tego równania 

użyto metodę linii. Umożliwia ona przekształcenie równania różniczkowego 

cząstkowego w układ równań różniczkowych zwyczajnych, który następnie całkuje się 

względem czasu 𝜃 za pomocą wybranej metody numerycznej. W metodzie dzieli się 

odcinek 𝑧 ∈ [0,1] na 𝑁 podprzedziałów, a następnie dokonuje się aproksymacji 

pochodnych względem zmiennej przestrzennej 𝑧 w powstałych węzłach dyskretnych 

przy użyciu ilorazów różnicowych, uzyskując w efekcie wspomniany układ równań 

różniczkowych zwyczajnych. Szczegółowy opis algorytmu optymalizacyjnego i metody 

linii zamieszczono w uzupełnieniu A.  
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Do wyznaczenia wartości liczby Pecleta, która minimalizuje funkcję  𝑓(𝑃𝑒) 

(3.35) zastosowano numeryczną procedurę optymalizacyjną fminbnd środowiska 

obliczeniowego Matlab opartą na metodzie złotego podziału i interpolacji parabolicznej 

z zanurzoną procedurą do całkowania równań różniczkowych zwyczajnych, tj. funkcją 

ode15s.  

Zaletą przedstawionej powyżej metody do wyznaczania 𝑃𝑒 jest to, że 

wymuszenie może mieć dowolną postać. Ponadto, metoda ta pozwala na wyznaczenie 

liczby Pecleta dla dowolnej strefy lub dla całego aparatu. W związku z zastosowaną do 

obliczeń metodą numeryczną, a mianowicie procedurą całkującą ze zmiennym krokiem 

całkowania, funkcja opisująca rozkład znacznika na wpływie do aparatu musi być 

jednak funkcją ciągłą, a nie rozkładem dyskretnym. Zachodzi zatem konieczność 

aproksymacji wymuszenia za pomocą pewnej funkcji ciągłej. Zastosowana do 

aproksymacji funkcja ma postać (3.36): 

𝛽(0, 𝜃) = 𝑎1𝑒𝑥𝑝 (−
𝜃 − 𝑎2

𝑎3
) 𝑒𝑥𝑝 {[𝑒𝑥𝑝 (−

𝜃 − 𝑎2

𝑎3
)]

𝑎4

} (3.36) 

Charakteryzuje się ona dobrym dopasowaniem do wyników doświadczalnych 

nawet przy znacznie różniących się od siebie rozkładach czasu przebywania. 

Przykładowe dane eksperymentalne aproksymowane funkcją (3.36) przedstawiono na 

rys. 3.25. Na rys. 3.25a zilustrowano zmierzony przy użyciu konduktometru (symbol ×) 

i znormalizowany rozkład stężenia znacznika na wejściu do strefy opadania „3”, tj.  

w punkcie dozowania znacznika, natomiast linią ciągłą zilustrowano aproksymację 

danych doświadczalnych przy użyciu funkcji (3.36). Wyznaczona funkcja została 

następnie przyjęta jako warunek brzegowy (3.32a) do całkowania równań 

różniczkowych zwyczajnych podczas poszukiwania ekstremum funkcji (3.35). Na 

rys. 3.25b pokazano odpowiedź strefy opadania „3” na wymuszenie zilustrowane na 

rys. 3.25a. Odpowiedź ta jest jednocześnie wymuszeniem dla kolejnej strefy aparatu,  

a mianowicie strefy przydennej „5”. 
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Rysunek 3.25. Aproksymacja danych doświadczalnych za pomocą funkcji (3.36) dla: a) rozkładu 

stężenia znacznika w punkcie dozowania i b) rozkładu czasu przebywania znacznika w strefie „3” 

Należy jednak wspomnieć o pewnych ograniczeniach przedstawionej powyżej 

metody. Mianowicie, jeżeli zastosowane wymuszenie posiada małą wartość szczytową 

w stosunku do szerokości sygnału, oraz gdy czas przebywania znacznika w danej strefie 

jest stosunkowo krótki, to wówczas odpowiedzi układu na wymuszenie, nawet dla 

szerokiego zakresu liczb Pecleta, mogą być jakościowo i ilościowo do siebie bardzo 

zbliżone. Zjawisko to pokazano na rys. 3.26, gdzie przedstawione zostały odpowiedzi 

na wymuszenie w postaci sygnałów o różnej rozpiętości czasowej w zależności od czasu 

przebywania i dla różnych wartości liczby Pecleta. Na rys. 3.26a i 3.26b przedstawiono 

dwa sygnały wymuszające, które zostały wyznaczone poprzez aproksymację równaniem 

(3.36) rzeczywistych danych doświadczalnych. Wybrane zostały dwa sygnały różniące 

się znacząco między sobą szerokością. Rysunek 3.26a przedstawia przykładowy rozkład 

czasu przebywania znacznika na wpływie do strefy opadania, a rys. 3.26b rozkład czasu 

przebywania znacznika na wpływie do strefy odgazowania. Jak można zaobserwować 

na rys. 3.26d, dla wymuszenia o stosunkowo dużej rozpiętości w czasie (rys. 3.26b)  

i dla krótkiego średniego czasu przebywania płynu w aparacie, krzywe uzyskane nawet 

dla bardzo odległych od siebie wartości liczb Pecleta w zasadzie się pokrywają. Problem 

ten nie występuje jeżeli, przy tej samej formie wymuszenia, czas przebywania jest 

znacznie dłuższy (rys. 3.26f) lub gdy, niezależnie od długości czasu przebywania, 

wymuszenie jest zbliżone do dystrybucji Diraca (rys. 3.26a, 3.26c i 3.26e). 

Ponadto, należy pamiętać o tym, że dane doświadczalne obarczone są zawsze 

pewną niepewnością pomiarową, która przy niewielkiej wartości czasu przebywania 

znacznika w danej strefie może powodować powstanie znacznych rozbieżności 

otrzymanych wyników. 
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Rysunek 3.26. Krzywe rozkładu czasu przebywania dla: a) wymuszenia 1, b) wymuszenia II, 

c) odpowiedzi na wymuszenie I dla czasu przebywania 𝜏 = 1 𝑠 dla różnych wartości liczby Pecleta, 

d) odpowiedzi na wymuszenie II dla czasu przebywania 𝜏 = 1 𝑠 dla różnych wartości liczby Pecleta, 

e) odpowiedzi na wymuszenie I dla czasu przebywania 𝜏 = 10 𝑠 dla różnych wartości liczby Pecleta, 

f) odpowiedzi na wymuszenie II dla czasu przebywania 𝜏 = 10 𝑠 dla różnych wartości liczby Pecleta 

Dla wymuszenia w postaci dystrybucji Diraca równanie (3.27) można również 

rozwiązać analitycznie. W przypadku warunków brzegowych odpowiadających 

kanałowi otwartemu wyznaczony analitycznie rozkład znacznika w strumieniu 

opuszczającym aparat lub badaną strefę ma postać (3.37): 
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𝛽(1, 𝜃) = √
𝑃𝑒

4𝜋𝜃
exp [−

𝑃𝑒(1 − 𝜃)2

4𝜃
] (3.37) 

Równanie (3.37) może zostać uogólnione dla przypadku cyrkulacji cieczy  

w aparacie (Levenspiel, 1962), tj. nie tylko dla przepływu jednokrotnego. Odpowiedź 

aparatu z cyrkulacją na wymuszenie w postaci dystrybucji Diraca przedstawia się 

następująco: 

𝛽(1, 𝜃) = √
𝑃𝑒

4𝜋𝜃
∑ exp [−

𝑃𝑒(𝑥 − 𝜃)2

4𝜃
]

∞

𝑥=1

 (3.38) 

Rozwiązania analityczne (3.37) i (3.38) umożliwiają bezpośrednie wyznaczenie 

wartości liczby Pecleta przy użyciu metody najmniejszych kwadratów (3.35), bez 

konieczności numerycznego rozwiązywania równania różniczkowego (3.27). Przy 

założeniu, że rozkład znacznika w punkcie dozowania jest dostatecznie zbliżony do 

dystrybucji Diraca, równanie (3.38) może posłużyć do wyznaczenia liczby Pecleta dla 

całego aparatu z cyrkulacją. Przykładową eksperymentalną krzywą rozkładu czasu 

przebywania wraz z dopasowanym modelem matematycznym (3.38) przedstawiono na 

rys. 3.27.    

  

Rysunek 3.27. Przykładowe dane doświadczalne wraz z dopasowanym rozwiązaniem analitycznym 

(3.38) dla aparatu z cyrkulacją 
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3.3.1. Określenie liczb Pecleta dla wybranych stref i całego aparatu 

Opisane dwie metody wyznaczania liczby Pecleta zostały zastosowane do 

wyznaczenia jej wartości dla poszczególnych stref badanego aparatu oraz wartości 

wypadkowej dla całego aparatu. Przedstawione powyżej wyniki badań znacznikowych 

dotyczą sytuacji, w której złoże fluidalne składało się z 0,4 kg POM.  

Na rys. 3.28 przedstawiono przykładowe krzywe rozkładu czasu przebywania 

znacznika na wypływie ze strefy opadania „3” (rys. 3.28a i rys. 3.28c) oraz na wypływie 

ze strefy fluidyzacji „4” (rys. 3.28b i rys. 3.28d) uzyskane dla dwóch różnych wartości 

prędkości pozornej powietrza, a mianowicie 𝑢0𝑔2 = 0,0083 m/s oraz 𝑢0𝑔2 = 0,0113 m/s. 

Wartości liczby 𝑃𝑒 dla poszczególnych stref wyznaczono na podstawie pierwszego piku 

odpowiedzi. 

 

Rysunek 3.28. Przykładowe krzywe rozkładu czasu przebywania znacznika w formie zależności jego 

stężenia od czasu dla: a) wypływu ze strefy opadania, 𝑢0𝑔2 = 0,0083 m/s, 𝑢0𝑐1 = 0,039 m/s; b) wypływu 

ze strefy fluidyzacji, 𝑢0𝑔2 = 0,0083 m/s, 𝑢0𝑐1 = 0,039 m/s; c) wypływu ze strefy opadania, 

𝑢0𝑔2 = 0,0133 m/s, 𝑢0𝑐1 = 0,068 m/s; d) wypływu ze strefy fluidyzacji, 𝑢0𝑔2 = 0,0133 m/s, 

𝑢0𝑐1 = 0,068 m/s 
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Rysunek 3.29. Zależność liczby Pecleta dla strefy fluidyzacji „1” obliczona z użyciem 

jednowymiarowego modelu dyspersyjnego (3.31) (kolor niebieski) i metody momentów (3.23) (kolor 

zielony) od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 dla aparatu o średnicy strefy opadania równej: a) 0,03 m, 

b) 0,05 m i c) 0,08 m 

Na rys. 3.29 przedstawiono zależność liczby Pecleta od prędkości pozornej 

cieczy 𝑢0𝑐1 dla strefy fluidyzacji „1”. Wartości 𝑃𝑒 obliczono przy użyciu metody 

momentów oraz według algorytmu optymalizacyjnego sprzężonego  

z jednowymiarowym modelem przepływu z dyspersją wzdłużną. Można zauważyć, że 

wyniki uzyskane przy użyciu jednowymiarowego modelu dyspersyjnego (niebieskie 

symbole ♦) są podobne, ale tylko jakościowo, do wyników otrzymanych według metody 

momentów (zielone symbole ●). Metoda momentów daje mniejsze wartości liczby 

Pecleta w całym zakresie prędkości 𝑢0𝑐1. Liczba Pecleta w strefie fluidyzacji „1” 

zmniejsza się wyraźnie ze wzrostem średnicy strefy opadania. Ponadto, niezależnie od 

średnicy strefy opadania, jej wartości maleją wraz ze wzrostem prędkości przepływu. 

Jest to spowodowane zwiększaniem wysokości złoża fluidalnego, dla w którym 

występuje intensywne mieszanie, przez co wypadkowa wartość liczby Pecleta dla całej 
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strefy przesuwa się w kierunku całkowitego wymieszania. Rozbieżności w wartościach 

wyznaczonych przy użyciu różnych metod, które obserwujemy dla najniższej wartości 

prędkości cieczy w strefie fluidyzacji mogą być powiązane ze strukturą przepływu 

cieczy przez wcześniejsze strefy, ponieważ ich wartość maleje wraz ze wzrostem 

średnicy strefy opadania. 

Na rys. 3.30 przedstawiono wyniki uzyskane dla strefy barbotażu „2”. Krzywe 

otrzymane na podstawie obydwu metod charakteryzują się tą samą tendencją jeśli chodzi 

o związek między liczbą Pecleta a prędkością cieczy 𝑢0𝑐1. Ale również i w tym 

przypadku obserwuje się rozbieżności ilościowe. Niższe wartości liczby Pecleta niż te, 

uzyskane dla strefy fluidyzacji „1”, sugerują większe odchylenie od przepływu 

tłokowego w strefie barbotażu. 

 

Rysunek 3.30. Zależność liczby Pecleta dla strefy barbotażu „2” obliczona z użyciem jednowymiarowego 

modelu dyspersyjnego (3.31) (kolor niebieski) i metody momentów (3.23) (kolor zielony) od prędkości 

pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 dla aparatu o średnicy strefy opadania równej: a) 0,03 m, b) 0,05 m i c) 0,08 m 
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Wyniki doświadczalne dotyczące strefy odgazowania przedstawiono na 

rys. 3.31. Można zauważyć znaczną różnicę między wartościami liczb Pecleta 

obliczonymi różnymi metodami. Jest to spowodowane ograniczeniami zastosowanych 

metod. W przypadku wymuszenia w postaci rozkładu o szerokości dużo większej, niż 

czas przebywania w danej strefie wyznaczenie liczby Pecleta w oparciu  

o jednowymiarowy model dyspersyjny może być obarczone znacznym błędem (por. 

rys. 3.26d). Należy tutaj przypomnieć, że znacznik był wprowadzany na wpływie do 

strefy opadania „3”, a zatem strefa odgazowania „4” stanowi ostatnią ze stref, przez 

którą przepływa znacznik w pojedynczym obiegu w aparacie. 

 

Rysunek 3.31. Zależność liczby Pecleta dla strefy odgazowania „4” obliczona z użyciem 

jednowymiarowego modelu dyspersyjnego (3.31) (kolor niebieski) i metody momentów (3.23) (kolor 

zielony) od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 dla aparatu o średnicy strefy opadania równej: a) 0,03 m, 

b) 0,05 m i c) 0,08 m 
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Dodatkowo, w strefie odgazowania obserwuje się występowanie cyrkulacji 

cieczy wokół kanału odpływowego. W efekcie jednoparametrowy model dyspersyjny 

nie jest w stanie wiernie oddać charakteru przepływu w tej strefie. Złożony charakter 

przepływu cieczy w strefie „4” potwierdzają krzywe rozkładu czasu przebywania 

znacznika przedstawione na rys. 3.32 oraz obserwacje wizualne zaprezentowane na 

rys. 3.33. Na rys. 3.32 pokazany został sygnał wymuszający (niebieskie symbole ×) oraz 

odpowiedź na to wymuszenie (czerwone symbole +) dla strefy odgazowania. Można 

zauważyć, że początkowo sygnał wejściowy i wyjściowy praktycznie pokrywają się ze 

sobą. Jednakże, po pewnym czasie następuje nagły spadek stężenia znacznika, a same 

rozkłady przyjmują podobny przebieg, są jednak nieznacznie przesunięte w czasie 

względem siebie. Efekt ten można interpretować tworzeniem się lokalnego 

niestabilnego wiru na wypływie ze strefy „3”. Zjawisko to przedstawione na rys. 3.33 

prawdopodobnie jest przyczyną niskich liczb Pecleta w tej strefie. 

 

Rysunek 3.32. Przykładowa krzywa rozkładu czasu przebywania dla strefy odgazowania „4”. Kolorem 

niebieskim (symbol ×) oznaczono sygnał wlotowy, a kolorem czerwonym (symbol +) sygnał na wylocie 

ze strefy 
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Rysunek 3.33 Przepływ smugi znacznika w górnym zbiorniku. Rozdziela się ona na dwie główne strugi,  

z których jedna przemieszcza się do strefy opadania a druga okrąża tę strefę zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara 
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Dla strefy przydennej „5” (rys. 3.34), niezależnie od średnicy strefy opadania, 

liczba Pecleta przybiera podobne wartości. Również w tym przypadku obserwuje się 

pewne rozbieżności w wynikach uzyskanych przy użyciu obu metod, są one jednak dużo 

mniejsze niż miało to miejsce w przypadku strefy odgazowania. Jest to wynikiem dużo 

mniejszej rozpiętości czasowej sygnału wymuszającego wprowadzanego do strefy „5”, 

która jest drugą w kolei strefą licząc od punktu dozowania znacznika. Niezależnie od 

średnicy strefy opadania obserwuje się niewielki wzrost wartości liczby Pecleta wraz ze 

wzrostem prędkości pozornej cieczy. Stosunkowo niskie wartości 𝑃𝑒, w porównaniu ze 

strefą fluidyzacji i barbotażu, uzyskane dla strefy przydennej „5”, świadczą o dużym 

stopniu wymieszania strumienia cieczy są efektem tworzenia się w niej lokalnych 

wirów. Zjawisko to omówiono szerzej w kolejnym rozdziale niniejszej rozprawy.  

 

Rysunek 3.34. Zależność liczby Pecleta dla strefy przydennej „5”obliczona z użyciem 

jednowymiarowego modelu dyspersyjnego (3.31) (kolor niebieski) i metody momentów (3.23) (kolor 

zielony) od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 dla aparatu o średnicy strefy opadania równej: a) 0,03 m, 

b) 0,05 m i c) 0,08 m 
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Rysunek 3.35. Zależność liczby Pecleta dla całego aparatu obliczona na podstawie analizy dwóch 

kolejnych pików z użyciem jednowymiarowego modelu dyspersyjnego (3.31) (kolor niebieski) i metody 

momentów (3.23) (kolor zielony) oraz szczególnego rozwiązania jednowymiarowego modelu z dyspersją 

(3.38) od prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 dla aparatu o średnicy strefy opadania równej: a) 0,03 m, 

b) 0,05 m i c) 0,08 m 

W celu oszacowania wpływu prędkości obydwu faz płynnych, tj. gazu i cieczy 

na stopień wymieszania cieczy w całym obiekcie, wyznaczono również wartości liczby 

Pecleta dla całego aparatu (rys. 3.35). Obliczono je przy użyciu jednowymiarowego 

modelu dyspersyjnego i metody momentów na podstawie analizy dwóch sygnałów 

pochodzących od tego samego czujnika i dla pełnego cieczy w aparacie. W przypadku 

konduktometru zlokalizowanego na wpływie do strefy opadania „3” wymuszeniem było 

stężenie znacznika dozowanego do aparatu, natomiast odpowiedzią stężenie mierzone 

w tym samym punkcie po jednym pełnym obiegu cieczy w aparacie. Równocześnie 

dokonano pomiarów przy użyciu pozostałych konduktometrów. Wyznaczono w ten 

sposób liczbę Pecleta dla każdego z pięciu punktów pomiaru stężenia znacznika. 

Teoretycznie uzyskane wartości liczby Pecleta powinny być takie same. Wyniki 
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przedstawione na rys. 3.35 są średnią arytmetyczną wyników uzyskanych  

w poszczególnych punktach pomiarowych.  

Liczbę Pecleta dla całego aparatu wyznaczono również dokonując regresji 

otrzymanych danych eksperymentalnych równaniem (3.38). Na wykresach (rys. 3.35) 

można zauważyć pewne rozbieżności między wynikami otrzymanymi według różnych 

metod. Dla otrzymanych wyników obserwuje się pewne ogólne zależności: wartość 

liczby Pecleta zwiększa się wraz ze wzrostem prędkości cieczy w strefie fluidyzacji, jak 

również wraz ze wzrostem średnicy strefy opadania.  

W strefie opadania występuje praktycznie niezakłócony przepływ płynu przez 

przewód kołowy, który charakteryzuje się dużymi wartościami liczby Pecleta. Kiedy  

w aparacie strefa opadania ma większą średnicę, to wówczas zwiększa się również 

udział objętościowy tej strefy w całkowitej objętości aparatu. W efekcie prowadzi to do 

wzrostu liczby Pecleta odniesionej do całego aparatu. 
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4. MODELOWANIE CFD WYBRANYCH STREF 

APARATU 

Znaczny wzrost wydajności obliczeniowej komputerów, coraz większa 

dostępność maszyn cyfrowych o dużej mocy obliczeniowej oraz rozwój metod 

numerycznych sprawiły, że w ciągu ostatnich dwóch dekad obliczeniowa dynamika 

płynów (ang. Computational Fluid Dynamics - CFD) stała się metodą powszechnie 

stosowaną w obliczeniach inżynierskich i naukowych. Narzędzie to może być użyte do 

wyznaczania rozkładów m.in. prędkości, ciśnienia, temperatury oraz innych 

parametrów przepływającego płynu, bez konieczności przeprowadzania badań 

doświadczalnych. CFD jest coraz częściej stosowana również w różnych gałęziach 

przemysłu (Anderson, 1995). Pozwala ona na łatwą wizualizację otrzymanych 

wyników. Dzięki zastosowaniu CFD, proces dojścia od projektu do gotowego aparatu 

skraca się, a same koszty projektowania i testowania nowych rozwiązań 

technologicznych mogą zostać przez to obniżone (Joshi i Ranade, 2003). Symulacja 

numeryczna przy użyciu CFD jest procesem wymagającym dużej mocy obliczeniowej, 

a złożone problemy mogą wymagać wielogodzinnych obliczeń, nawet gdy 

przeprowadzane będą z użyciem sprzętu komputerowego wysokiej klasy.  

W niniejszej rozprawie symulacja numeryczna CFD została zastosowana do 

analizy zjawisk zachodzących w miejscu połączenia strefy opadania „3” ze strefą 

przydenną „5” oraz w samej strefie przydennej (numeracja stref zgodnie z rys. 2.2a). 

Obszary te wybrano aby uzyskać odpowiedzi na pytania powstałe przy tworzeniu 

analitycznego modelu aparatu. 

4.1. Obliczeniowa dynamika płynów 

Obliczeniowa dynamika płynów jest metodą polegającą na dyskretyzacji 

rozważanego obszaru oraz na numerycznym rozwiązaniu równań zachowania masy, 

pędu i energii.  
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Dyskretyzacja obszaru może być przeprowadzona za pomocą jednej z kilku 

metod. Do najpopularniejszych zalicza się (Fletcher, 1988): 

1) metodę objętości skończonych (ang. finite volume method - FVM), 

2) metodę różnic skończonych (ang. finite difference method - FDM), 

3) metodę elementów skończonych (ang. finite element method - FEM). 

Najbardziej wszechstronną i najczęściej stosowaną techniką dyskretyzacji jest 

metoda objętości skończonych (Patankar, 1980; Versteeg i Malalasekera, 1995; 

Chung, 2002). Polega ona na podziale ciągłej, analizowanej przestrzeni na mniejsze 

elementy, tzw. objętości kontrolne. W odróżnieniu od metody elementów 

skończonych, metoda objętości skończonych polega na analizie pól zmiennych nie w 

węzłach utworzonej siatki, ale wewnątrz komórek siatki. Metoda objętości 

skończonych może być łatwo zastosowana do obliczeń z wykorzystaniem siatek 

niestrukturalnych. Dzięki temu, może ona być użyta do symulacji obiektów  

o skomplikowanych kształtach i złożonej budowie, m.in. w mechanice płynów. 

Dla każdego z elementów kontrolnych modelu dyskretnego oraz dla każdej 

fazy występującej w badanym układzie należy następnie sformułować równania 

zachowania masy, pędu i energii, przyjmując, że węzły obliczeniowe są umieszczone 

w centrum elementów kontrolnych. Dzięki zastosowaniu twierdzenia Gaussa-

Ostrogradzkiego o dywergencji (Gauss, 1813) strumienie przepływające przez daną 

objętość kontrolną mogą być przekształcone na strumienie przez powierzchnie 

elementów kontrolnych. Pozwala to na określenie interakcji pomiędzy sąsiadującymi 

ze sobą elementami kontrolnymi. Sformułowany w ten sposób model numeryczny 

rozwiązuje się w prosty sposób metodami iteracyjnymi.  

4.1.1. Opis zastosowanych modeli 

W niniejszej pracy przeprowadzono symulacje CFD z użyciem modelu 

turbulencji k-ε (Launder i Spalding, 1972). W obliczeniach rozważany był przepływ 

ustalony, jednofazowy bez uwzględnienia wymiany ciepła z otoczeniem. Oznacza to, 

że dla każdego elementu kontrolnego należy sformułować równania zachowania masy 

i pędu.  

Wywodzący się z równania ciągłości bilans masy płynu ma postać: 
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𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝒖) = 0 (4.1) 

gdzie: 

t – czas [s] 

𝒖 – wektor prędkości elementu płynu [m/s] 

𝜌 – gęstość płynu [kg/m3] 

Równanie ciągłości najczęściej zapisywane jest w formie całkowej. Dla 

objętości kontrolnej 𝑉𝐶 przybiera ono następującą postać: 

𝜕

𝜕𝑡
∫𝜌 𝑑𝑉

𝑉𝐶

+ ∫𝜌𝒖 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

= 0 (4.2) 

gdzie: 

𝑉𝐶 – objętość elementu kontrolnego [m3] 

𝑆𝐶 – pole powierzchni elementu kontrolnego [m2] 

𝒏 – wektor jednostkowy prostopadły do elementarnej powierzchni 𝑑𝑆 [-] 

Równanie zachowania pędu wywodzące się z drugiej zasady dynamiki 

Newtona można zapisać następująco: 

𝜕(𝜌𝒖)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝒖𝒖) = 𝑑𝑖𝑣 𝑻 + 𝜌𝒈 (4.3) 

gdzie: 

𝑻 – tensor naprężeń powierzchniowych [N/m2] 

𝒈 – wypadkowy wektor sił masowych przypadających na jednostkę masy płynu [N/kg] 

Dla płynów nieściśliwych tensor naprężeń powierzchniowych przyjmuje 

postać:  

𝑻 = 2𝜇𝑺 − 𝑝𝑰 (4.4) 

gdzie: 

𝜇 – dynamiczny współczynnik lepkości [kg/(m‧s)] 

𝑺 – tensor szybkości odkształceń [1/s] 

𝑝 – ciśnienie statyczne [Pa] 

𝑰 – tensor jednostkowy [1/s] 
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W obliczeniach numerycznych równanie (4.3) najczęściej przedstawiane jest  

w formie: 

𝜕(𝜌𝒖)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝒖𝒖) = 𝑑𝑖𝑣(𝜇 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝒖) + 𝑆𝒖 (4.5) 

𝑆𝒖 = −𝑑𝑖𝑣(𝑝𝑰) + 𝜌𝒈 (4.6) 

gdzie: 

𝑆𝒖 – człon źródłowy równania zachowania pędu [N/m3] 

Natomiast w zachowawczej formie całkowej dla elementu kontrolnego 

równanie zachowania pędu (4.5) zapisuje się jako: 

𝜕

𝜕𝑡
∫𝜌𝒖 𝑑𝑉

𝑉𝐶

+ ∫𝜌𝒖𝒖 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

= ∫𝜇 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝒖 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

+ ∫𝑆𝒖 𝑑𝑉

𝑉𝐶

 (4.7) 

Ponieważ w równaniach (4.2) i (4.7) obecne są podobne wyrazy, mogą one 

zostać uogólnione do postaci: 

𝜕

𝜕𝑡
∫𝜌𝜙 𝑑𝑉

𝑉𝐶

+ ∫𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

= ∫Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

+ ∫𝑆𝜙 𝑑𝑉

𝑉𝐶

 (4.8) 

gdzie: 

𝜙 – uogólniona zmienna intensywna 

Γ – współczynnik transportu uogólnionej zmiennej intensywnej 𝜙 

𝑆𝜙 – wyrażenie źródłowe 

Poszczególne składowe równania (4.8) nazywamy kolejno: członem 

akumulacyjnym, członem konwekcyjnym, członem dyfuzyjnym i członem źródłowym. 

Ze względu na to, że powyższe równanie odnosi się do zmiennej uogólnionej  

w wyjaśnieniach poszczególnych wyrazów i parametrów nie podano jednostek. Są one 

uzależnione od rodzaju bilansowanej zmiennej intensywnej. W przypadku równania 

bilansu masy (4.2) uogólniona zmienna intensywna 𝜙 przyjmuje wartość 1  

a współczynnik transportu Γ przyjmuje wartość 0. Natomiast w równaniu bilansu pędu 

(4.7) wielkościom 𝜙 i Γ odpowiada odpowiednio prędkość cząstki płynu 𝒖  

i dynamiczny współczynnik lepkości 𝜇.  
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Dla transportu nieustalonego równanie (4.8) należy scałkować w granicach 

czasu [𝑡, 𝑡 + Δ𝑡]: 

∫ (
𝜕

𝜕𝑡
∫𝜌𝜙 𝑑𝑉

𝑉𝐶

)  𝑑𝑡

𝑡+Δ𝑡

𝑡

+ ∫ ( ∫𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

)

𝑡+Δ𝑡

𝑡

 𝑑𝑡 =

= ∫ ( ∫Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

)  𝑑𝑡

𝑡+Δ𝑡

𝑡

+ ∫ ( ∫𝑆𝜙 𝑑𝑉

𝑉𝐶

)  𝑑𝑡

𝑡+Δ𝑡

𝑡

 

(4.9) 

W celu rozwiązania równania (4.9), które jest podstawą do rozwiązywania 

zagadnień transportowych w formie dyskretnej, należy przyjąć pewne założenia,  

a mianowicie: 

1) współczynniki 𝜌, Γ i 𝑆𝜙 równania transportu są stałe, 

2) zmienna 𝜙 jest stała w obrębie objętości kontrolnej, 

3) strumienie: konwekcyjny i dyfuzyjny, prostopadłe do lokalnej powierzchni 

kontrolnej są stałe. 

Dzięki tym założeniom równania transportu mogą zostać przekształcone do 

równań różnicowych. Człon związany z akumulacją zmiennej intensywnej można 

aproksymować przy użyciu wyrażenia: 

∫ (
𝜕

𝜕𝑡
∫𝜌𝜙 𝑑𝑉

𝑉𝐶

)  𝑑𝑡

𝑡+Δ𝑡

𝑡

≅ 𝜌(𝜙𝑃 − 𝜙𝑃
0)∆𝑉 (4.10) 

gdzie: 

𝑃 – punkt znajdujący się w centrum objętości kontrolnej 

𝜙𝑃
0 – wartość parametru 𝜙 w punkcie 𝑃 w czasie 𝑡 

𝜙𝑃 – wartość parametru 𝜙 w punkcie 𝑃 w czasie 𝑡 + ∆𝑡 

∆𝑉 – różniczkowa objętość elementu kontrolnego [m3] 

W analogiczny sposób można przybliżyć człon źródłowy równania (4.9), 

mianowicie: 

∫ ( ∫𝑆𝜙 𝑑𝑉

𝑉𝐶

)  𝑑𝑡

𝑡+Δ𝑡

𝑡

≅ (𝑆𝜙𝑃 − 𝑆𝜙𝑃
0 )∆𝑉∆𝑡 (4.11) 
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gdzie: 

𝑆𝜙𝑃
0  – wartość członu źródłowego 𝑆𝜙 w punkcie 𝑃 w czasie 𝑡 

𝑆𝜙𝑃 – wartość członu źródłowego 𝑆𝜙 w punkcie 𝑃 w czasie 𝑡 + ∆𝑡 

W metodzie objętości skończonych element kontrolny posiada kształt 

wielościanu (najczęściej o czterech albo sześciu ścianach). Zatem, dla członów, które 

należy scałkować względem powierzchni elementu kontrolnego, należy wyznaczyć 

składowe normalne strumienia dla każdej powierzchni wielościanu. Stosując prawo 

rozłączności całkowania względem sumowania, człon konwekcyjny i dyfuzyjny 

można odpowiednio przekształcić do postaci (4.12) i (4.13): 

∫𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

= ∑ ∫ 𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶𝑚

𝐾

𝑚=1

 (4.12) 

∫ Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

= ∑ ∫ Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶𝑚

𝐾

𝑚=1

 (4.13) 

gdzie: 

𝐾 – liczba powierzchni kontrolnych 

𝑆𝐶𝑚 – 𝑚-ta powierzchnia kontrolna [m2] 

Prostym sposobem aproksymacji całki względem powierzchni jest przybliżenie 

jej wartości iloczynem wartości średniej funkcji podcałkowej w centralnym punkcie 

danej powierzchni i pola danej powierzchni, co dla strumieni konwekcyjnego  

i dyfuzyjnego może zostać zapisane w postaci równań (4.14) i (4.15): 

∫𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶𝑘

≅ (𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏)𝑆𝐶𝑚
𝑆𝐶𝑚 (4.14) 

∫Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶𝑘

≅ (Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏)𝑆𝐶𝑚
𝑆𝐶𝑚 (4.15) 

Zatem, całkując następnie człony konwekcyjny i dyfuzyjny w granicach czasu 

od 𝑡 do 𝑡 + Δ𝑡, otrzymuje się: 
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∫ ( ∫𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

)

𝑡+Δ𝑡

𝑡

 𝑑𝑡 ≅ [∑(𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏)𝑆𝐶𝑚
𝑆𝐶𝑚

𝐾

𝑚=1

] ∆𝑡 (4.16) 

∫ ( ∫Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏 𝑑𝑆

𝑆𝐶

)  𝑑𝑡

𝑡+Δ𝑡

𝑡

≅ [∑(Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏)𝑆𝐶𝑚
𝑆𝐶𝑚

𝐾

𝑚=1

] ∆𝑡 (4.17) 

Podstawiając w miejsce odpowiednich członów równania (4.9) ich przybliżone 

wartości, opisane równaniami (4.10), (4.11), (4.16) i (4.17), otrzymuje się różnicową 

postać równania transportu: 

𝜌(𝜙𝑃 − 𝜙𝑃
0)∆𝑉 + [∑(𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏)𝑆𝐶𝑚

𝑆𝐶𝑚

𝐾

𝑚=1

] ∆𝑡 =

= [∑(Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏)𝑆𝐶𝑚
𝑆𝐶𝑚

𝐾

𝑚=1

] ∆𝑡 + (𝑆𝜙𝑃 − 𝑆𝜙𝑃
0 )∆𝑉∆𝑡 

(4.18) 

Po aproksymacji poczególnych wyrażeń równanie różniczkowo-całkowe (4.9) 

sprowadza się zatem do równania różnicowego liniowego (4.18). W warunkach 

ustalonych człon związany z akumulacją zmiennej intensywnej przyjmuje wartość 

równą zero. Po podzieleniu równania (4.18) przez ∆𝑡 i przyjęciu warunków 

ustalonych, równanie to przyjmuje postać: 

[∑(𝜌𝜙𝒖 ∙ 𝒏)𝑆𝐶𝑚
𝑆𝐶𝑚

𝐾

𝑚=1

] =

= [∑(Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 ∙ 𝒏)𝑆𝐶𝑚
𝑆𝐶𝑚

𝐾

𝑚=1

] + (𝑆𝜙𝑃 − 𝑆𝜙𝑃
0 )∆𝑉 

(4.19) 

W równaniu (4.19) problematyczne jest wyznaczenie wartości składowych 

normalnych członu konwekcyjnego i dyfuzyjnego na powierzchni analizowanego 

elementu kontrolnego, gdyż wartości tych wyrazów są znane tylko w centrum 

elementu kontrolnego. Zachodzi zatem konieczność aproksymacji wartości zmiennej 

intensywnej 𝜙 na każdej powierzchni elementu kontrolnego przy użyciu wartości tej 

zmiennej w węzłach obliczeniowych sąsiednich elementów kontrolnych. Wśród 
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najczęściej używanych metod aproksymacji znajdują się metody (Versteeg  

i Malalasekera, 1995): 

• interpolacji liniowej, 

• aproksymacji „pod prąd” pierwszego rzędu (ang. first order upwind), 

• aproksymacji „pod prąd” drugiego rzędu (ang. second order upwind), 

• interpolacji wykładniczej, 

• hybrydowa. 

W niniejszej rozprawie do aproksymacji wartości zmiennych intensywnych na 

powierzchni elementów kontrolnych została zastosowana aproksymacja metodą „pod 

prąd” drugiego rzędu. Określenie „pod prąd” oznacza, że do wyznaczenia wartości 

zmiennej w danym punkcie używane są wartości tej zmiennej w elementach 

kontrolnych znajdujących się przed danym punktem, zgodnie z kierunkiem przepływu 

danej zmiennej. W procedurze tej wartość zmiennej intensywnej na 𝑘-tej powierzchni 

𝑁-tego elementu kontrolnego 𝜙𝑁𝑘 jest wyznaczana na podstawie wartości tej zmiennej 

w centrum danej objętości kontrolnej (𝜙𝑁) i w centrum poprzedzającej objętości 

kontrolnej (𝜙𝑁−1). Aproksymacja przeprowadzana jest poprzez rozwinięcie funkcji 

aproksymującej w szereg Taylora w punkcie 𝑘. Następnie wartość zmiennej 

intensywnej na powierzchni elementu kontrolnego jest wyznaczana poprzez liniową 

ekstrapolację, na podstawie wartości 𝜙𝑁 i 𝜙𝑁−1. 

Jeżeli w analizowanym układzie występują duże gradienty zmiennej 

intensywnej, wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że wartość zmiennej na 

powierzchni elementu kontrolnego 𝜙𝑘 będzie się znajdowała poza zakresem wartości 

w węzłach obliczeniowych. W celu uniknięcia takiej sytuacji należy wprowadzić 

pewne ograniczenia wartości zmiennej intensywnej. Przyjęcie w metodzie „pod prąd” 

drugiego rzędu liniowej zmiany wielkości 𝜙 skutkuje zwiększeniem dokładności  

w stosunku do metody pierwszego rzędu, która zakłada, że wielkość ta zmienia się 

skokowo. Dzięki temu metoda „pod prąd” drugiego rzędu jest znacznie mniej 

wrażliwa na zjawisko dyfuzji numerycznej zwanej też fałszywą dyfuzją (Ferziger  

i Perić, 1999). Cechuje się ona wprawdzie gorszą zbieżnością numeryczną  

i stabilnością od metody pierwszego rzędu, lecz otrzymane przy jej użyciu wyniki 

charakteryzują się większą dokładnością. Metody aproksymacji „pod prąd” wyższych 

rzędów, w większości przypadków nie skutkują już tak znaczącym zwiększeniem 
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dokładności w stosunku do metod niższego rzędu. Ponadto, ze względu na większą 

złożoność obliczeniową, ich stosowanie powoduje wydłużenie czasu obliczeń. Zatem 

schemat aproksymacji „pod prąd” drugiego rzędu zwykle stanowi dobry kompromis 

pomiędzy dokładnością otrzymanych wyników, a czasem obliczeń potrzebnym do 

uzyskania zbieżności rozwiązania modelu. 

W celu rozwiązania równań transportowych w warunkach ustalonych należy 

również sformułować odpowiednie warunki brzegowe (Fletcher, 1988; Chung, 2002). 

W modelowaniu CFD mogą one należeć do jednej z trzech grup:  

• nieruchoma ściana,  

• wlot lub wylot, 

• płaszczyzna lub krawędź symetrii. 

Analizowana w pracy geometria nie posiadała wyznaczonej płaszczyzny ani 

krawędzi symetrii, należało jednak określić warunki brzegowe na powierzchni ścianek 

analizowanych stref aparatu oraz na ich wpływie i wypływie. Na płaszczyźnie 

wlotowej przyjęto stałą wartość prędkości płynu w kierunku normalnym do przekroju 

przepływu, co można zapisać w formie warunku brzegowego Dirichleta: 

(𝑢𝑛)𝑝=0 = 𝑢0 (4.20) 

gdzie: 

𝑛 – składowa normalna  

𝑝 – składowa styczna 

Warunkiem brzegowym na powierzchni wylotu ze strefy przydennej było stałe 

ciśnienie na powierzchni tego wylotu, co również można zapisać w postaci warunku 

brzegowego Dirichleta: 

𝑝 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (4.21) 

W strumieniu wylotowym najczęściej nie jest znany rozkład zmiennej 

intensywnej, a zatem przyjmuje się zerowy gradient zmiennej 𝜙 na płaszczyźnie 

wylotowej w kierunku prostopadłym do tej płaszczyzny: 

(
𝜕𝜙

𝜕𝑛
)

𝑛=0
= 0 (4.22) 
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Na powierzchni ścian bocznych przyjmuje się najczęściej warunek mówiący  

o braku poślizgu płynu (ang. no-slip condition). Oznacza to, że prędkość płynu przy 

ściance jest równa prędkości ścianki. Jeżeli ścianka się nie porusza, to również płyn 

znajdujący się bezpośrednio przy jej powierzchni pozostaje w spoczynku, zatem obie 

składowe prędkości przy ściance przyjmują wartość zero: 

(𝑢𝑛)𝑛=0 = 0 (4.23) 

(𝑢𝑝)
𝑛=0

= 0 (4.24) 

Skoro prędkość płynu wzdłuż całej powierzchni ścianki aparatu jest stała, to 

również pochodne prędkości w kierunkach normalnym i stycznym wynoszą zero, co 

można zapisać w postaci warunków brzegowych Neumanna: 

(
𝜕𝑢𝑛

𝜕𝑛
)
𝑛=0

= 0 (4.25) 

(
𝜕𝑢𝑝

𝜕𝑝
)

𝑛=0

= 0 (4.26) 

W wielu wypadkach nie interesują nas lokalne, chwilowe wartości fluktuacji 

prędkości, zatem wygodniej jest posługiwać się uśrednionymi wartościami zmiennych 

stanu stosując np. metodę uśredniania Reynoldsa (Reynolds O., 1895). Metoda ta 

polega na przedstawieniu wartości chwilowej zmiennej intensywnej w postaci sumy jej 

średniej czasowej oraz fluktuacji: 

𝜙 = 𝜙 + 𝜙′ (4.27) 

gdzie: 

𝜙 – średnia czasowa zmiennej intensywnej 

𝜙′ – chwilowa fluktuacja zmiennej intensywnej 

Uśredniając następnie względem czasu chwilową wartość zmiennej 𝜙 

przedstawioną w formie (4.27) otrzymujemy: 

𝜙 = 𝜙 + 𝜙′ = 𝜙 + 𝜙′ (4.28) 
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Z równania (4.28) wynika, że średnia wartość fluktuacji 𝜙′ zmiennej  𝜙 jest 

równa zeru.  

W sytuacji, gdy uśrednianiu ulega pewne wyrażenie nieliniowe, np. iloczyn 

dwóch zmiennych intensywnych, otrzymuje się: 

𝜙𝑖𝜙𝑗 = (𝜙𝑖 + 𝜙𝑖′)(𝜙𝑗 + 𝜙𝑗′) = 𝜙𝑖  𝜙𝑗 + 𝜙𝑖  𝜙𝑗′ + 𝜙𝑖′ 𝜙𝑗 + 𝜙𝑖′ 𝜙𝑗′ (4.29) 

Wartości uśrednione 𝜙𝑖 i 𝜙𝑗 są stałe w czasie, więc mogą zostać 

wyprowadzone przed operator uśredniania. Zgodnie z wcześniejszymi 

spostrzeżeniami, wartości średnie fluktuacji 𝜙𝑖′ i 𝜙𝑗′ przyjmują wartości zerowe. 

Równanie (4.29) można zatem uprosić do postaci: 

𝜙𝑖𝜙𝑗 = 𝜙𝑖  𝜙𝑗 + 𝜙𝑖′ 𝜙𝑗′ (4.30) 

Wprowadzając zmienne uśrednione do uogólnionego równania transportu  

w postaci różniczkowej otrzymujemy: 

𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝜙′ 𝒖′ + 𝜌𝜙′𝒖′̅̅ ̅̅ ̅̅ ) = 𝑑𝑖𝑣(Γ 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙) + 𝑆𝜙 (4.31) 

Można zauważyć, że w równaniu transportu pędu pojawił się nowy wyraz,  

tj. iloczyn 𝜌𝜙′𝒖′̅̅ ̅̅ ̅̅ . Jeżeli zmienna intensywna 𝜙 jest wielkością skalarną, to wówczas 

wyraz ten określa uśrednione strumienie burzliwe tej zmiennej. Natomiast, gdy 

zmienną intensywną jest prędkość, to powstały człon nazywany jest tensorem 

burzliwych naprężeń Reynoldsa. Poszczególne składowe tensora zapisuje się 

następująco: 

𝑻′ = 𝜌𝒖′𝒖′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜌

[
 
 
 𝑢𝑖′𝑢𝑖′ 𝑢𝑖′𝑢𝑗′ 𝑢𝑖′𝑢𝑙′

𝑢𝑗′𝑢𝑖′ 𝑢𝑗′𝑢𝑗′ 𝑢𝑗′𝑢𝑙′

𝑢𝑙′𝑢𝑖′ 𝑢𝑙′𝑢𝑗′ 𝑢𝑙′𝑢𝑙′]
 
 
 

  (4.32) 

gdzie: 

𝑻′ – tensor burzliwych naprężeń Reynoldsa 

Mnożenie jest działaniem przemiennym, niektóre składowe tensora naprężeń 

(4.32) są zatem sobie równe: 
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𝑢𝑖′𝑢𝑗′ = 𝑢𝑗′𝑢𝑖′ (4.33) 

𝑢𝑖′𝑢𝑙′ = 𝑢𝑙′𝑢𝑖′ (4.34) 

𝑢𝑗′𝑢𝑙′ = 𝑢𝑙′𝑢𝑗′ (4.35) 

 Tensor 𝑻′ posiada zatem sześć niezależnych składowych. Tensor burzliwych 

naprężeń Reynoldsa określa udział burzliwości w przenoszeniu pędu  

w przepływającym płynie. Wprowadzenie nowego członu do układu równań 

transportowych prowadzi do tego, że układ ten jest „niedomknięty”. W związku z tym, 

konieczne jest wprowadzenie dodatkowych zależności pozwalających sformułować 

brakujące równania (Pope, 2000).  

 Równania uzyskane w wyniku uśredniania metodą Reynoldsa wywodzące się  

z równań Naviera-Stokesa (4.8) noszą nazwę równań RANS (ang. Reynolds averaged 

Navier-Stokes). Stanowią one podstawę modeli burzliwych RANS, które dodatkowo 

zawierają pewne zależności umożliwiające „domknięcie” układu równań zwane 

modelami turbulencji. Należą do nich, między innymi, modele turbulencji (Rodi, 1993; 

Wilcox, 1993): 

a) Spalart-Allmaras (1 równanie), 

b) k-ε (2 równania), 

c) k-ω (2 równania), 

d) transportu naprężeń Reynoldsa (ang. Reynolds Stress Model, 7 równań). 

Najczęściej stosowaną metodą rozwiązania uśrednionych równań przenoszenia 

jest koncepcja lepkości burzliwej zaproponowana przez Boussinesqa (1877). Zakłada 

ona podobieństwo między tensorem naprężeń burzliwych, a członem dyfuzyjnym 

równania przenoszenia, stąd nazwa koncepcja gradientowa. Według tej koncepcji 

tensor naprężeń burzliwych Reynoldsa opisuje równanie: 

−𝑻′ = −𝜌𝒖′𝒖′̅̅ ̅̅ ̅̅ = 𝜇𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝒖 (4.36) 

gdzie: 

𝜇𝑡 – współczynnik lepkości burzliwej (wirowej) [kg/(m‧s)] 

Podobnie można postąpić w przypadku przenoszenia wielkości skalarnej 𝜙: 



 ⎯ 114 ⎯  

−𝜌𝜙′𝒖′̅̅ ̅̅ ̅̅ = Γ𝑡 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙 (4.37) 

gdzie: 

Γ𝑡 – współczynnik transportu burzliwego wielkości skalarnej 𝜙 

Po wprowadzeniu zależności (4.36) i (4.37) do uogólnionego równania 

przenoszenia (4.31) otrzymujemy równanie przenoszenia pędu (4.38) i równanie 

przenoszenia wartości skalarnej (3.39) w postaci: 

𝜕(𝜌𝒖)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝒖 𝒖) = 𝑑𝑖𝑣(𝜇𝑒𝑓 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝒖) + 𝑆𝒖 (4.38) 

𝜕(𝜌𝜙)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝜙′ 𝒖′) = 𝑑𝑖𝑣(Γ𝑒𝑓 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜙) + 𝑆𝜙 (4.39) 

 

gdzie: 

𝜇𝑒𝑓 – efektywny dynamiczny współczynnik lepkości [kg/(m‧s)] 

Γ𝑒𝑓 – efektywny współczynnik przenoszenia wartości skalarnej 

Efektywne współczynniki przenoszenia można zapisać jako sumę: 

𝜇𝑒𝑓 = 𝜇 + 𝜇𝑡 (4.40) 

Γ𝑒𝑓 = Γ + Γ𝑡 (4.41) 

Spośród wielu koncepcji obliczania burzliwych współczynników przenoszenia, 

dużą popularnością cieszą się modele z grupy k-ε (Wilcox, 1993; Rodi, 1993). Modele 

te służą do wyznaczenia lepkości burzliwej 𝜇𝑡 w oparciu o kinetyczną energię 

burzliwości 𝑘 oraz szybkość dyssypacji energii kinetycznej 𝜀. Energia kinetyczna 

burzliwości (formalnie jest to energia właściwa, gdyż jest odniesiona do jednostki 

masy płynu) jest zdefiniowana jako: 

𝑘 =
𝒖′𝒖′̅̅ ̅̅ ̅̅

2
 (4.42) 

gdzie: 

𝑘 – energia kinetyczna burzliwości [m2/s2] 
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Dla energii kinetycznej burzliwości 𝑘 oraz szybkości dyssypacji energii 

kinetycznej 𝜀 należy również sformułować równania przenoszenia. Najczęściej mają 

one podobną formę jak równanie (4.39). Zmodyfikowany model turbulencji zwany 

modelem „realizable k-ε” (dalej: RKE) (Shih i in., 1995), który został użyty do 

obliczeń CFD w niniejszej rozprawie, należy uzupełnić o następujące równania 

transportu:  

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑘𝒖) =

= 𝑑𝑖𝑣 [(𝜇 +
𝜇𝑡

𝜎𝑘
) 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑘] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘 

(4.43) 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝜀𝒖) = 𝑑𝑖𝑣 [(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜀] + 

+𝜌𝐶1𝑺𝜀 − 𝜌𝐶2

𝜀2

𝑘 + √𝜈𝜀
+ 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
𝐶3𝜀𝐺𝑏 + 𝑆𝜀 

(4.44) 

gdzie: 

𝜎𝑘 – burzliwa liczba Prandtla dla energii kinetycznej turbulencji [-] 

𝐺𝑘 – produkcja energii kinetycznej turbulencji [kg/(m‧s3)] 

𝐺𝑏 – produkcja energii kinetycznej turbulencji na skutek siły wyporu powodowanej 

różnicą temperatur [kg/(m‧s3)] 

𝑌𝑀 – rozpraszanie energii kinetycznej turbulencji na wskutek tzw. „dyssypacji 

dylatacyjnej” (ang. dilatation dissipation) [kg/(m‧s3)] 

𝑆𝑘 – dodatkowe źródło energii kinetycznej turbulencji [kg/(m‧s3)] 

𝜎𝜀 – burzliwa liczba Prandtla dla szybkości dyssypacji energii kinetycznej 

turbulencji [-] 

𝜈 – składowa prędkości równoległa do wektora grawitacyjnego [m/s] 

𝐶1, 𝐶2, 𝐶1𝜀, 𝐶1𝜀 – współczynniki równania przenoszenia szybkości dyssypacji energii 

kinetycznej turbulencji [-] 

𝑆𝜀 – dodatkowe źródło szybkości dyssypacji energii kinetycznej turbulencji [kg/(m‧s4)] 

Gdy przepływ płynu zachodzi bez wymiany ciepła z otoczeniem, a rozkład 

temperatury jest jednorodny, to wówczas człon związany z produkcją energii 

kinetycznej na skutek siły wyporu 𝐺𝑏 może zostać pominięty. Również człon 𝑌𝑀 
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można pominąć dla prędkości przepływu znacznie mniejszych, niż prędkość dźwięku. 

Podobnie człony źródłowe 𝑆𝑘 i 𝑆𝜀 przyjmują wartość zero, gdy nie rozważamy innych 

źródeł energii kinetycznej turbulencji 𝑘 i szybkości dyssypacji wirów burzliwych 𝜀. 

Zatem równania transportu (4.43) i (4.44) upraszczają się do postaci: 

𝜕(𝜌𝑘)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑘𝒖) = 𝑑𝑖𝑣 [(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
) 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑘] + 𝐺𝑘 − 𝜌𝜀 (4.45) 

𝜕(𝜌𝜀)

𝜕𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝜀𝒖) = 𝑑𝑖𝑣 [(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
) 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝜀] + 𝜌𝐶1𝑺𝜀 − 𝜌𝐶2

𝜀2

𝑘 + √𝜈𝜀
 (4.46) 

Wyraz związany z produkcją energii kinetycznej turbulencji 𝐺𝑘  można 

zdefiniować jako wartość proporcjonalną do naprężeń Reynoldsa i gradientu 

prędkości: 

𝐺𝑘 ≡ −𝑢𝑖′𝑢𝑗′̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
 (4.47) 

Współczynnik 𝐶1 wyznacza się z zależności: 

𝐶1 = 𝑚𝑎𝑥 [0,43; 
𝜂

𝜂 + 5
] (4.48) 

gdzie: 

𝜂 = 𝑺
𝑘

𝜀
 (4.49) 

Współczynnik 𝐶2 oraz burzliwe liczby Prandtla 𝜎𝑘 i 𝜎𝜀 są wartościami 

wyznaczonymi doświadczalnie i przyjmują wartości (ANSYS Inc., 2017): 

𝐶2 = 1,9 (4.50a) 

𝜎𝑘 = 1,0 (4.50b) 

𝜎𝜀 = 1,2 (4.50c) 

Znając wartości energii kinetycznej turbulencji 𝑘 i szybkości jej rozpraszania 𝜀, 

lepkość wirową wyznacza się z następującej zależności: 
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𝜇𝑡 = 𝜌𝐶𝜇

𝑘2

𝜀
 (4.51) 

W odróżnieniu od standardowego modelu k-ε, gdzie współczynnik 𝐶𝜇 

przyjmuje wartość stałą, w modelu RKE jest on wyznaczany z zależności (Reynolds 

W.C., 1987): 

𝐶𝜇 =
1

Α0 + 𝐴𝑆
𝑘𝑈∗

𝜀

 (4.52) 

w której: 

𝑈∗ ≡ √𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 + Ω̃𝑖𝑗Ω̃𝑖𝑗 (4.53a) 

Ω̃𝑖𝑗 = Ω𝑖𝑗 − 2𝜀𝑖𝑗𝑙𝜔 (4.53b) 

Ω𝑖𝑗 = Ω𝑖𝑗 − 𝜀𝑖𝑗𝑙𝜔 (4.53c) 

gdzie: 

Ω𝑖𝑗 – składowa tensora antysymetrycznej części gradientu prędkości [m2/s] 

𝜀𝑖𝑗𝑙 – tensor izotropowy [-] 

𝜔 – prędkość kątowa [rad/s] 

Współczynniki Α0 i Α𝑆 równania wynoszą odpowiednio: 

Α0 = 4,04 (4.54a) 

Α𝑆 = √6 cos𝜑 (4.54b) 

𝜑 =
1

3
cos−1(√6𝑊) (4.54c) 

𝑊 =
𝑆𝑖𝑗𝑆𝑗𝑙𝑆𝑙𝑖

�̃�3
 (4.54d) 

�̃� = √𝑆𝑖𝑗𝑆𝑖𝑗 (4.54e) 
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Oprócz współczynnika burzliwego transportu pędu, czyli dynamicznego 

współczynnika lepkości wirowej 𝜇𝑡, należy wyznaczyć współczynniki transportu 

burzliwego pozostałych wielkości skalarnych, czyli współczynniki przenoszenia 

wirowego masy i energii. Ponieważ mechanizmy przenoszenia wirowego tych 

wielkości są do siebie podobne, to przyjmuje się, że współczynniki transportu powinny 

posiadać zbliżone wartości. Jednakże, jak wykazują doświadczenia, wartości 

współczynników transportu wirowego wartości skalarnych Γ𝑡 odbiegają od wartości 

współczynnika transportu wirowego pędu 𝜇𝑡. Stosunek tych wielkości wyrażany jest 

za pomocą burzliwej liczby Prandtla 𝜎𝑡  (Kays, 1994): 

𝜎𝑡 =
𝜈𝑡

Γ𝑡
=

𝜇𝑡

𝜌Γ𝑡
 (4.55) 

gdzie: 

𝜈𝑡 – kinematyczny współczynnik lepkości wirowej [m2/s] 

 Burzliwa liczba Prandtla 𝜎𝑡 zwykle przyjmuje wartość 0,85 dla transportu ciepła 

i 0,7 dla transportu masy (ANSYS Inc., 2017). 

4.2. Wyniki modelowania CFD 

W celu analizy zjawisk zachodzących w miejscu połączenia strefy opadania 

„3” (rys. 2.2a) ze strefą przydenną „5” oraz w samej strefie przydennej, 

przeprowadzono symulację numeryczną CFD tych stref w środowisku ANSYS Fluent.  

Obliczenia wykonano dla ustalonej pracy aparatu i kilku różnych wartości prędkości 

pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 w zakresie od 0,02 do 0,10 m/s. Rozważany zakres odpowiadał 

wartościom osiąganym w aparacie podczas badań doświadczalnych. Obliczenia 

przeprowadzono przy użyciu trójwymiarowym modelu badanego aparatu. Siatka 

obliczeniowa składała się, w zależności od średnicy strefy opadania „3”, z 202 616, 

287 759 lub 317 420 elementów dla średnicy strefy opadania odpowiednio dla 𝑑3 

równej 0,03 m, 0,05 m lub 0,08 m. Przykładową siatkę dla aparatu o średnicy strefy 

„3” równej 0,03 m przedstawioną w płaszczyźnie symetrii aparatu zaprezentowano na 

rys. 4.1a. Na rys. 4.1b przedstawiono powiększenie siatki dla strefy przydennej „5” 

wraz z końcowym odcinkiem strefy opadania „3”. 
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Rysunek 4.1. Siatka w płaszczyźnie symetrii strefy opadania „3” i przydennej „5”: a) widok ogólny, 

b) widok strefy przydennej „5” wraz z końcowym odcinkiem strefy opadania „3” 

Dokonano symulacji dla trzech przypadków, w których aparat był wyposażony 

odpowiednio w rurę cyrkulacyjną o średnicy 𝑑3 równej 0,03 m, 0,05 m i 0,08 m.  

W pracy przedstawiono reprezentatywne wyniki przedstawiające rozkłady linii prądu 

w analizowanej części aparatu oraz rozkłady prędkości lokalnych, energii kinetycznej 

turbulencji i szybkości dyssypacji energii wirowej w pionowej płaszczyźnie symetrii 

aparatu. Przedstawiono również szybkość dyssypacji energii kinetycznej na 

powierzchni dolnej ścianki strefy przydennej „5”. 

Na rys. 4.2 przedstawiono rozkład prędkości lokalnej w przekroju aparatu. 

Ciecz przepływa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Płynie zatem 

przewodem znajdującym się w prawej, górnej części zamodelowanego fragmentu 

aparatu, następnie przepływa przez strefę przydenną, gdzie dwukrotnie zmienia 

kierunek na dwóch kolanach, i ostatecznie wypływa ze strefy przydennej w lewej, 

górnej części rysunku. Można zauważyć, że zgodnie z założeniami poczynionymi  

w poprzednim rozdziale, ciecz wypływająca ze strefy opadania „3” posiada znacznie 

większą prędkość średnią, niż ciecz w strefie przydennej „5”. W miejscu jej wypływu 

tworzy się strumień o większej prędkości niż otaczająca go ciecz. Aby w przewodzie 

ustalił się profil prędkości odpowiedni dla danego rodzaju przepływu (laminarnego 

bądź burzliwego), strumień musi ulec stopniowemu rozszerzeniu, aż obejmie cały 

przekrój przewodu, a jego energia kinetyczna ulegnie przemianie w energię 

potencjalną ciśnienia, zgodnie z równaniem Bernoulliego. W badanym aparacie droga 
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ta jest jednak zbyt krótka i wypływający z przewodu cyrkulacyjnego „3” strumień 

cieczy uderza o przeciwległą ściankę, tj. z podstawę strefy przydennej. Jak można 

zaobserwować na rys. 4.2. efekt ten jest tym silniejszy, im większa jest średnia 

prędkość cieczy w strefie opadania „3” (por. 4.2a-e). 

    

    

 

Rysunek 4.2. Rozkład prędkości lokalnej w przekroju pionowym analizowanej części aparatu o średnicy 

strefy opadania 𝑑3 = 0,03 m. Wyniki otrzymano dla prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 równej a) 0,02 m/s, 

b) 0,04 m/s, c) 0,06 m/s, d) 0,08 m/s i e) 0,10 m/s 

Można również zauważyć, że w pobliżu prawej ścianki strefy przydennej, 

poniżej wypływu ze strefy opadania, tworzy się obszar, w którym prędkość cieczy jest 

większa, niż prędkość pomiędzy obszarem przyściennym, a głównym strumieniem 
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cieczy wypływającej ze strefy opadania. Zjawisko to jest szczególnie widoczne dla 

prędkości cieczy 𝑢0𝑐1 równej 0,10 m/s (rys. 4.2e).  

     

Rysunek 4.3. Rozkład a) składowej pionowej prędkości lokalnej i b) składowej poziomej prędkości 

lokalnej dla prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 = 0,10 m/s i 𝑑3 = 0,03 m 

W celu szczegółowej analizy zaobserwowanego zjawiska, na rys. 4.3 prędkość 

lokalna przepływu została przedstawiona w postaci dwóch składowych: wzdłuż osi 

pionowej (rys. 4.3a) i wzdłuż osi poziomej (rys. 4.3b). Jak widać na rys. 4.3a, ciecz 

przepływająca w pobliżu prawej ścianki strefy przydennej posiada zwrot składowej 

pionowej prędkości przeciwny niż kierunek cyrkulacji cieczy w aparacie. Źródło tego 

efektu przedstawiono na rysu. 4.3b. Można zaobserwować, że w miejscu, w którym 

strumień cieczy wypływającej ze strefy opadania „3” zderza się z przeciwległą ścianką 

aparatu (por. rys. 4.2e) następuje rozdzielenie strumienia cieczy na dwie części. Jedna 

z nich płynie zgodnie z kierunkiem przepływu cieczy w aparacie, natomiast pozostała 

część przepływa w kierunku przeciwnym. Oznacza to, że w strefie przydennej tworzy 

się obszar, w którym ciecz lokalnie cyrkuluje, zamiast płynąć zgodnie z wypadkowym 

kierunkiem przepływu. 

Na rys. 4.2. można również zaobserwować, że w dolnej części strefy 

przydennej „5”, znajdującej się pomiędzy dwoma kolanami, oraz w pobliżu wypływu 

ze strefy przydennej, ciecz przepływająca w pobliżu zewnętrznej ścianki rurociągu  

(tj. odpowiednio w pobliżu podstawy strefy przydennej i lewej części kolana 

doprowadzającego ciecz do strefy fluidyzacji „1”) posiada większą prędkość, niż ciecz 

przepływająca bliżej wewnętrznej części obu kolan. Powodowane jest to 

bezwładnością przepływającej cieczy, która nie jest w stanie natychmiastowo zmienić 

kierunku przepływu. Zamiast tego dąży ona do utrzymania dotychczasowego toru 

ruchu. Efekt ten jest zintensyfikowany przez to, że ciecz wypływająca ze strefy 
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opadania „3”, charakteryzuje się większą prędkość średnią niż ciecz przepływająca 

przez strefę przydenną. Można również zauważyć, że w pobliżu górnej ścianki 

przestrzeni między kolanami, lokalnie występuje wsteczny przepływ cieczy (rys. 4.3b). 

 

Rysunek 4.4. Wektory prędkości stycznej do płaszczyzny prostopadłej do kierunku przepływu cieczy 

umieszonej na środku strefy przydennej; wyniki dla aparatu o średnicy strefy opadania 𝑑3 = 0,03 m  

i prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 = 0,10 m/s 

Na rys. 4.4 przedstawiono wektory prędkości stycznej do płaszczyzny 

umiejscowionej na środku strefy przydennej, prostopadle do kierunku przepływu 

cieczy. Wskazują one na charakterystyczną cyrkulację cieczy (Mossad i in., 2009; 

Dutta i in., 2016). Powoduje ona lepsze wymieszanie strumienia cieczy w strefie „5”. 

Również kolizja strumienia płynu wypływającego ze strefy opadania z podstawą strefy 

przydennej przyczynia się do dodatkowego mieszania strumienia cieczy. Potwierdzają 

to również badania znacznikowe, których wyniki przedstawiono w poprzednim 

rozdziale. Wykazały one małą wartość liczby Pecleta w strefie przydennej. 

Rysunek 4.5 przedstawia rozkład linii prądu w analizowanej części aparatu. 

Linie mają swój początek w miejscu dopływu cieczy do strefy opadania, jednak ze 

względu na to, że w strefie opadania są one równoległe do osi przewodu, na rysunku 

zaprezentowano tyko końcowy odcinek strefy „3” oraz strefę „5”.  Zaprezentowane na 

rys. 4.5 linie prądu stanowią dodatkowe potwierdzenie wcześniej zaobserwowanych 

zjawisk. Część cieczy wypływającej ze strefy opadania, zderza się z przeciwległą 

ścianką i ulega rozdzieleniu na dwa strumienie. Linie prądu wskazują na lokalną 

cyrkulację cieczy w pobliżu wypływu ze strefy opadania Ponadto, zgodnie z efektami 

zaobserwowanymi na rysunkach 4.2–4.4, kształt linii prądu w pobliżu dolnej ścianki 

strefy „5” potwierdza cyrkulację cieczy pomiędzy dwoma kolanami. Zjawisko to nie 

zachodzi tylko dla dostatecznie małej prędkości cieczy (rys. 4.5a). Wspomniane 

zjawisko lokalnych cyrkulacji nasila się ze wzrostem średniej prędkości cieczy. 
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Rysunek 4.5. Linie prądu w przydennej części aparatu dla średnicy strefy opadania 𝑑3 = 0,03 m. Wyniki 

otrzymano dla prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 równej a) 0,02 m/s, b) 0,04 m/s, c) 0,06 m/s, d) 0,08 m/s  

i e) 0,10 m/s 

Nagłe zmiany kierunku przepływu płynu oraz gradientu prędkości sprzyjają 

powstawaniu lokalnych turbulencji. Na rys. 4.6 przedstawiono rozkład energii 

kinetycznej turbulencji w pionowej płaszczyźnie symetrii aparatu dla kilku różnych 

prędkości cieczy 𝑢0𝑐1 z zakresu od 0,02 do 0,10 m/s. Okazuje się, że w obszarach,  

w których występują lokalne cyrkulacje cieczy oraz gwałtowne zmiany jej prędkości, 

energia kinetyczna turbulencji jest najwyższa. Zatem w tych obszarach lokalnie 

rozwija się przepływ cechujący się silnie rozwiniętą burzliwością, rosnącą razem ze 

wzrostem prędkości przepływającego płynu. Poza tymi obszarami, energia kinetyczna 

turbulencji posiada znacznie mniejszą wartość i jest rozłożona bardziej równomiernie. 
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Rysunek 4.6. Rozkład turbulentnej energii kinetycznej w przekroju pionowym analizowanej części 

aparatu o średnicy strefy opadania 𝑑3 = 0,03 m. Wyniki otrzymano  dla prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 

równej a) 0,02 m/s, b) 0,04 m/s, c) 0,06 m/s, d) 0,08 m/s i e) 0,10 m/s 

Gdy ciecz opuszcza obszar o podwyższonej burzliwości, wirowa energia 

kinetyczna ulega rozproszeniu. Ilustrację szybkości dyssypacji energii kinetycznej 

burzliwości przedstawiono na rys. 4.7 dla kilku różnych prędkości cieczy 𝑢0𝑐1  

z zakresu 0,02 – 0,10 m/s. Na rysunku można dostrzec, że szybkość dyssypacja 

wirowej energii kinetycznej silnie zależy od średniej prędkości cieczy 𝑢0𝑐1. Podobnie 

jak w przypadku tworzenia się burzliwości, ich rozpraszanie jest tym bardziej 

intensywne, im większa jest prędkość przepływu cieczy. Należy zwrócić również 

uwagę, że  szybkość dyssypacji energii kinetycznej jest większa od wartości 

przeciętnej w miejscach, w których wiry są najbardziej rozwinięte. Wynika to z faktu, 
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że intensywność dyssypacji wirów zależy również od tego, jak silna jest energia 

kinetyczna wirów. Im energia kinetyczna turbulencji jest większa, tym większe jest 

prawdopodobieństwo, że zostanie ona rozproszona i przekształcona w inną formę 

energii. 

    

    

 

Rysunek 4.7. Rozkład szybkości dyssypacji energii kinetycznej turbulencji w przekroju pionowym 

analizowanej części aparatu o średnicy strefy opadania 𝑑3 = 0,03 m. Wyniki otrzymano dla prędkości 

pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 równej a) 0,02 m/s, b) 0,04 m/s, c) 0,06 m/s, d) 0,08 m/s i e) 0,10 m/s 

Na rys. 4.7 można również zauważyć, że maksymalna szybkość dyssypacji 

energii kinetycznej występuje na powierzchni dolnej ścianki strefy przydennej.  

Z porównania rys. 4.2e i 4.7e, wynika że wspomniane maksimum występuje  

w miejscu, gdzie strumień cieczy wypływający ze strefy opadania „3” zderza się  
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z przeciwległą ścianką. Nagła zmiana prędkości powoduje gwałtowną dyssypację 

energii kinetycznej ze względu na występowania dużego gradientu prędkości w tym 

obszarze i gwałtownego zatrzymania płynu na powierzchni tej ścianki. 

    

    

 

Rysunek 4.8. Rozkład szybkości dyssypacji energii kinetycznej turbulencji na powierzchni dolnej ścianki 

strefy przydennej dla aparatu o średnicy strefy opadania 𝑑3 = 0,03 m. Wyniki otrzymano dla prędkości 

pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 równej a) 0,02 m/s, b) 0,04 m/s, c) 0,06 m/s, d) 0,08 m/s i e) 0,10 m/s 

W celu lepszej wizualizacji zjawiska dyssypacji energii kinetycznej turbulencji 

na dolnej powierzchni ścianki strefy przydennej, na rys. 4.8 przedstawiono szybkość 

rozpraszania wirowej energii kinetycznej na powierzchni tejże ścianki. Widać, że 

energia kinetyczna turbulencji jest rozpraszana głównie na niewielkim obszarze 

powierzchni ścianki. Średnica tego obszaru jest zbliżona do średnicy strumienia cieczy 
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wypływającego ze strefy opadania (por. rys. 4.2e i rys. 4.8e). Ponieważ dyssypacja 

energii zachodzi na powierzchni ścianki, oznacza to, że jest ona przekazywana przez 

przepływający płyn do powierzchni tej ścianki. Zatem układ (przepływający płyn) 

przekazuje część energii do otoczenia (ścianka). To zjawisko jest przyczyną 

większych, niż wynikające z danych literaturowych, spadków ciśnienia płynu  

w aparacie, o czym wspomniano już w dyskusji wyników eksperymentalnych 

przedstawionych w rozdziale 3. 

Rysunek 4.9 przedstawia wyniki symulacji CFD otrzymane dla strefy opadania 

„3” i przydennej „5” dla aparatu o średnicy rury cyrkulacyjnej 𝑑3 = 0,05 m. Trendy 

zaobserwowanych zjawisk hydrodynamicznych są identycznie jak w wypadku aparatu 

o średnicy strefy opadania 𝑑3 = 0,03 m, dlatego na rysunku tym przedstawiono tylko 

reprezentatywne wyniki odnoszące się do największej wartości prędkości pozornej 

cieczy, tj. 𝑢0c1 = 0,10 m/s. Również dla większej średnicy strefy opadania można 

zaobserwować, że strumień cieczy wypływający ze strefy opadania zderza się  

z przeciwległą ścianą aparatu (rys. 4.9a). Linie prądu w strefie przydennej (rys. 4.9b) 

cechują się również podobnym przebiegiem jak miało to miejsce dla aparatu  

o średnicy strefy opadania 𝑑3 = 0,03 m. Część strumienia cieczy, która zderzając się  

z dolną ścianką zawraca z powrotem w kierunku wypływu ze strefy opadania „3” jest 

jednak znacznie mniejsza. 

Rozkład energii kinetycznej burzliwości (rys. 4.9c) jest również zbliżony do 

rozkładu otrzymanego w poprzednim przypadku (rys. 4.6e). Wiry tworzą się głównie 

w obszarze, w którym strumień wypływający ze strefy opadania „3” ulega kolizji ze 

ścianką aparatu oraz w obszarze występowania największych gradientów prędkości. 

Ze względu na niższe prędkości lokalne, maksymalna wartość energii kinetycznej 

burzliwości jest jednak w tym przypadku kilkukrotnie mniejsza. Lokalizacja obszarów, 

w których energia burzliwych wirów jest rozpraszana (rys. 4.9d i rys. 4.9e) również 

jest podobna jak w poprzednim przypadku (rys. 4.7e i rys. 4.8e). Z powodu mniejszej 

wartości energii kinetycznej burzliwości, również sama szybkość dyssypacji wirów 

turbulentnych jest mniejsza o rząd wielkości w porównaniu do aparatu z rurą 

cyrkulacyjną o średnicy 𝑑3 = 0,03 m. Obszar na dolnej ściance, gdzie szybkość 

dyssypacji energii kinetycznej turbulencji jest największa (rys. 4.9e), również w tym 
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przypadku, ma średnicę porównywalną ze średnicą strumienia wypływającego ze 

strefy opadania „3”. 

    

    

 

Rysunek 4.9. Wyniki symulacji CFD strefy opadania „3” i przydennej „5” dla aparatu o średnicy strefy 

opadania  𝑑3 = 0,05 m i prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 = 0,10 m/s. a) rozkład prędkości w pionowej 

płaszczyźnie symetrii aparatu, b) linie prądu, c) energia kinetyczna turbulencji w pionowej płaszczyźnie 

symetrii aparatu, d) szybkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji w pionowej płaszczyźnie 

symetrii aparatu, e) szybkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji na powierzchni dolnej ścianki 

strefy przydennej 

W omówionych powyżej przypadkach strefa opadania „3” posiadała średnicę 

mniejszą od średnicy strefy przydennej „5”. Głównym źródłem turbulencji była zatem 

różnica prędkości średnich w strefach „3” i „5”, powodowana przez różnicę średnic. 

Na rys. 4.10 pokazano wyniki symulacji CFD dla aparatu, w którym średnice strefy 

opadania i przydennej były identyczne i wynosiły 𝑑3 = 0,08 m. Ze względu na brak 
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nagłego rozszerzenia przekroju, w tym przypadku nie występują zjawiska, które  

w przypadku mniejszych średnic strefy „3” odgrywały główną rolę w mieszaniu cieczy 

i dyssypacji energii. Można jednak zauważyć, że w dalszym ciągu w środkowej części 

strefy przydennej prędkość cieczy w dolnej części jest znacznie większa niż w części 

górnej (rys. 4.10a). Jest to spowodowane, tak samo jak w poprzednich przypadkach, 

przez bezwładność strumienia cieczy nagle zmieniającego kierunek przepływu. Na 

rys. 4.10b przedstawiającym linie prądu, można jednak zaobserwować, że zjawisko to 

nie jest już tak intensywne jak dla aparatu o mniejszej średnicy rury cyrkulacyjnej 

(rys. 4.5e i rys. 4.9b). 

Na rys. 4.10c, przedstawiającym rozkład energii kinetycznej turbulencji, można 

zauważyć, że w miejscu kolizji strumienia cieczy wypływającego ze strefy opadania ze 

ścianką aparatu, energia kinetyczna burzliwości jest znacznie mniejsza niż wówczas, 

gdy średnica rury cyrkulacyjnej jest mniejsza od średnicy strefy opadania (por. 

rys. 4.6e i rys. 4.9c). Wynika to ze związku między średnicą strefy opadania  

a prędkością cieczy. Głównym źródłem powstawania turbulencji, jest obszar 

znajdujący się w górnej części poziomego łącznika strefy przydennej, w pobliżu 

wypływu z strefy. Wartość maksymalna energii kinetycznej turbulencji jest jednak 

kilkukrotnie mniejsza, niż maksymalna energia kinetyczna turbulencji zaobserwowana 

w aparacie o średnicy rury cyrkulacyjnej 𝑑3 = 0,03 m (por. rys. 4.6e i rys. 4.9c). 

Szybkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji przedstawiono na 

rys. 4.10d (w pionowej płaszczyźnie symetrii aparatu) i rys. 4.10e (na powierzchni 

dolnej ścianki strefy „5”). Analogicznie jak w poprzednich przypadkach (rys. 4.7e  

i rys. 4.9d), wzrost szybkości dyssypacji energii kinetycznej turbulencji obserwuje się  

w obszarach, gdzie energia kinetyczna turbulencji przyjmuje największe wartości. Dla 

aparatu o średnicy strefy opadania 𝑑3 = 0,08 m energia ta jest jednak rozpraszana 

praktycznie równomiernie na całej powierzchni dolnej ścianki, z wyłączeniem jej 

krańców, gdzie strumień cieczy zmienia kierunek przepływu. Natomiast wartość 

maksymalna samej szybkości dyssypacji energii kinetycznej burzliwości jest nawet 

około sześćset krotnie mniejsza niż w wypadku aparatu o średnicy strefy opadania 

równej 0,03 m. 
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Rysunek 4.10. Wyniki symulacji CFD strefy opadania „3” i przydennej „5” dla aparatu o średnicy 

strefy opadania 𝑑3 = 0,08 m i prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 = 0,10 m/s. a) rozkład prędkości  

w pionowej płaszczyźnie symetrii aparatu, b) linie prądu, c) energia kinetyczna turbulencji w pionowej 

płaszczyźnie symetrii aparatu, d) szybkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji pionowej  

płaszczyźnie symetrii aparatu, e) szybkość dyssypacji energii kinetycznej turbulencji na powierzchni 

dolnej ścianki strefy przydennej 

4.3. Modyfikacja modelu analitycznego na podstawie wyników CFD i określenie 

zakresu jego stosowalności 

Głównym celem przeprowadzenia analizy CFD strefy przydennej było 

poznanie struktury przepływu cieczy wewnątrz tej strefy. Z badań doświadczalnych 

wynika, że zmierzone spadki ciśnienia wywołane przepływem cieczy są wyższe, niż 

wyznaczone na podstawie obliczeń teoretycznych z tablicowymi wartościami 

współczynników oporów miejscowych. Doświadczenia wykazały również, że 
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rozbieżności są tym większe, im większa jest różnica pomiędzy średnicami strefy 

opadania „3” i strefy przydennej „5”. Oznacza to, że w aparacie musi występować 

dodatkowy opór, który nie został wcześniej zidentyfikowany i prawdopodobnie jest 

związany z miejscem połączenia stref „3” i „5”. 

  

  

  

   

Rysunek 4.11. Przepływ barwnego  znacznika dozowanego do strefy przydennej „5” w pobliżu wypływu 

ze strefy opadania „3”, 𝑑3 = 0,03 m, 𝑢0𝑐1 = 0,049 m/s, 𝑢0𝑔2 = 0,023 m/s 

Modelowanie CFD pozwoliło na potwierdzenie tej tezy i na identyfikację 

miejsca powstawania dodatkowego oporu. Wykazano, że strumień cieczy 

wypływający ze strefy opadania „3” ulega kolizji z dolną ścianką strefy przydennej 
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„5”. Dodatkowo przeprowadzony został eksperyment polegający na wprowadzeniu do 

strefy przydennej, w pobliżu wypływu ze strefy opadania, barwnego znacznika. 

Obserwacje przepływu barwnego znacznika podczas ustalonej pracy aparatu wykazały 

występowanie zjawisk podobnych do tych, uzyskanych w wyniku symulacji 

numerycznych CFD. Wyniki przeprowadzonego doświadczenia zaprezentowano na 

rys. 4.11. 

Jeżeli średnica strefy „3” jest mniejsza niż średnica strefy „5”, to wówczas 

zgodnie z równaniem ciągłości strugi, średnia prędkość strumienia wpływającego do 

strefy przydennej jest większa, niż średnia prędkość cieczy w tej strefie. Strumień 

posiadający większą energię kinetyczną, niż otaczająca go ciecz, zderzając się ze 

ścianką przekazuje jej część tej energii. W związku z tym, występuje konieczność 

uwzględnienia dodatkowego oporu w równaniu modelowym (2.8).  Wartość spadku 

ciśnienia wywołanego oporem lokalnym zależy od kwadratu prędkości średniej cieczy 

(równanie 2.8), zatem można przyjąć, że spadek ciśnienia wywołany obecnością oporu 

miejscowego jest proporcjonalny do energii kinetycznej rozproszonej podczas kolizji 

strumienia cieczy ze ścianką (tabela 3.7). Słuszność tego założenia, oprócz wyników 

przedstawionych na rys. 4.11, potwierdza również poprawa dopasowania modelu 

analitycznego do danych doświadczalnych uzyskana po wprowadzeniu 

skorygowanych wartości współczynników oporów lokalnych. 
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5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW I WNIOSKI 

Znajomość charakterystyki hydrodynamicznej aparatu jest kluczowa zarówno 

na etapie projektowania, jak również przy doborze właściwych warunków 

prowadzenia procesu. W przypadku hybrydowych aparatów airlift istotne znaczenie 

odgrywa przede wszystkim umiejętność określenia zależności pomiędzy 

poszczególnymi strumieniami mediów oraz wpływu geometrii aparatu na właściwości 

tych strumieni.  

W niniejszej rozprawie przedstawiono własny model analityczny 

hydrodynamiki hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego airlift z zewnętrzną cyrkulacją 

cieczy. Ponadto dokonano weryfikacji doświadczalnej zaproponowanego modelu na 

zbudowanym w tym celu stanowisku badawczym. Przeprowadzono również badania 

znacznikowe mające na celu określenie struktury przepływu cieczy w aparacie oraz 

dokonano symulacji CFD wybranych stref aparatu. 

W rozdziale 1 omówiono właściwości aparatów dwu- i trójfazowych 

stosowanych do prowadzenia procesów mikrobiologicznych. Przedstawiono 

zestawienie najważniejszych procesów mikrobiologicznych oraz podsumowanie badań 

teoretycznych dotyczących właściwości hydrodynamicznych omawianych aparatów. 

Ponadto, w rozdziale tym omówiono szczegółowo cel i zakres niniejszej rozprawy. 

W rozdziale 2 przedstawiono założenia zaproponowanego modelu 

hydrodynamiki hybrydowego aparatu fluidyzacyjnego airlift. Scharakteryzowano 

możliwe reżimy pracy badanego aparatu oraz określono, które z nich, z procesowego 

punktu widzenia, są najbardziej pożądane. W rozdziale tym sformułowano również 

model analityczny aparatu z cyrkulacją zewnętrzną, który opiera się na metodzie 

globalnego bilansu pędu. 

W pierwszej części rozdziału 3 omówiono projekt i budowę stanowiska 

badawczego, na którym wykonano badania doświadczalne mające na celu weryfikację 

modelu analitycznego (podrozdział 3.1). Następnie przedstawiono zastosowaną 



 ⎯ 134 ⎯  

aparaturę kontrolno-pomiarową, jej zakresy pomiarowe i niepewności pomiarów oraz 

scharakteryzowano materiały użyte do badań eksperymentalnych.  

W podrozdziale 3.2 przedstawiono wyniki obliczeniowe uzyskane według 

własnego modelu hydrodynamiki aparatu, które skonfrontowano z wynikami 

przeprowadzonych badań doświadczalnych. W szczególności zaprezentowano 

zależności prędkości pozornej cieczy w strefie fluidyzacji („1”) 𝑢0𝑐1 i stopnia 

zatrzymania gazu 𝜀2 od prędkości pozornej gazu w strefie barbotażu („2”) 𝑢0𝑔2 oraz 

porowatości złoża fluidalnego 𝜀1 prędkości pozornej cieczy w strefie fluidyzacji („1”) 

𝑢0𝑐1. Obliczenia oraz badania doświadczalne przeprowadzono w aparacie o średnicy 

strefy opadania 𝑑3 równej odpowiednio 0,03 m, 0,05 m i 0,08 m oraz dla złóż cząstek 

stałych o różnej średnicy i gęstości (tabela 3.5). 

W podrozdziale 3.3 zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań 

znacznikowych, których celem było określenie struktury strumienia przepływającej  

w aparacie cieczy. W pierwszej części tego podrozdziału omówiono podstawowe 

zagadnienia teoretyczne dotyczące badań znacznikowych i metody analizy wyników. 

Następnie przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych w aparacie  

o średnicy strefy opadania 𝑑3 równej 0,03 m, 0,05 m i 0,08 m. 

Rozdział 4 poświęcony został modelowaniu CFD. W pierwszej części rozdziału 

przedstawiono teoretyczne podstawy obliczeniowej dynamiki płynów oraz użyte do 

symulacji numerycznych równania transportu masy, pędu i energii. W dalszej części 

zaprezentowano wybrane wyniki symulacji przepływu cieczy w strefie opadania „3”  

i strefie przydennej „5” uzyskane dla różnych prędkości cieczy i średnicy strefy 

opadania 𝑑3 równej odpowiednio 0,03 m, 0,05 m i 0,08 m. Przedstawiono rozkłady 

prędkości lokalnej, energii kinetycznej burzliwości i szybkości dyssypacji energii 

kinetycznej burzliwości w pionowej płaszczyźnie symetrii aparatu, szybkości 

dyssypacji burzliwej energii kinetycznej na dolnej ściance strefy przydennej oraz linii 

prądu w strefie przydennej. 

Analiza uzyskanych wyników doświadczalnych prędkości cieczy w aparacie, 

stopnia zatrzymania gazu i porowatości złoża fluidalnego pozwoliła stwierdzić, że 

zaproponowany model analityczny opisuje je dobrze tylko jakościowo (rys. 3.13). 

Pomimo zbliżonych tendencji w zależnościach pomiędzy badanymi parametrami, 

otrzymane wyniki charakteryzują się bowiem pewnymi rozbieżnościami ilościowymi. 
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Stwierdzono, że wynikają one z pewnych zjawisk powodujących występowanie 

dodatkowych oporów przepływu cieczy w aparacie, które nie zostały uwzględnione  

w modelu matematycznym. Dodatkowe straty ciśnienia powiązano z istniejącymi  

w aparacie oporami lokalnymi. W celu poprawy dopasowania modelu analitycznego 

do wyników badań doświadczalnych dokonano korekcji wartości wybranych 

współczynników oporów lokalnych (por. tabele 3.6 i 3.7). Analiza wyników 

uzyskanych po dokonaniu wspomnianej korekcji wartości współczynników oporów 

lokalnych wykazała znacznie lepsze dopasowanie ilościowe modelu analitycznego do 

danych empirycznych. 

Wspomniane dodatkowe opory przepływu w aparacie powiązano z obecnością 

nagłego rozszerzenia przekroju przepływu pomiędzy strefą „3” i „5”. W celu 

sprawdzenia tego założenia wykonano symulację CFD strefy opadania „3” i strefy 

przydennej „5”. Symulacje numeryczne wykazały, że w przypadku, gdy strefa 

opadania posiada mniejszą średnicę niż strefa przydenna, wówczas strumień cieczy 

wypływający ze strefy „3” zderza się z przeciwległą dolną ścianką aparatu (rys. 4.1). 

Wyniki obliczeń pokazują, że w miejscu tej kolizji szybkość dyssypacji 

burzliwej energii kinetycznej osiąga największe wartości (rys. 4.6 i 4.7). Wysokie 

wartości szybkości dyssypacji energii kinetycznej wskazują na intensywne 

rozpraszanie energii na powierzchni dolnej ścianki aparatu. Zjawisko to prowadzi do 

występowania dodatkowego źródła oporów hydraulicznych w aparacie. Należy 

zauważyć, że zarówno energia kinetyczna turbulencji jak i opory hydrauliczne 

przepływu płynu zależą od kwadratu prędkości cieczy. W efekcie założenie, 

polegające na przyjęciu dodatkowego oporu hydraulicznego jako proporcjonalny do 

oporu miejscowego nagłego rozszerzenia przepływu można uznać za słuszne. 

Przeprowadzone badania doświadczalne potwierdziły również kolejne 

założenie modelu analitycznego mówiące o całkowitym odgazowaniu cieczy  

w górnym zbiorniku („4”). Pęcherze gazowe wypływające ze strefy barbotażu unosiły 

się w strefie odgazowania praktycznie pionowo ku powierzchni cieczy (rys. 3.11).  

W strefie opadania zaobserwowano obecność pojedynczych pęcherzy gazowych, 

jednak ich pochodzenie było inne. Obserwacje wizualne pozwoliły stwierdzić, że 

ponad powierzchnią wypływu ze strefy odgazowania „4” do strefy opadania „3” 

tworzy się niestabilny wir. W sytuacji gdy wir osiągał wysokość w przybliżeniu równą 

wysokości poziomu cieczy w górnym zbiorniku dochodziło do oderwania się pęcherza 
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powietrza od jego końcówki i porwanie go do strefy opadania. Częstotliwość 

powstawania takich pęcherzy gazowych zwiększała się wraz ze zwiększaniem 

prędkości cieczy i zmniejszaniem średnicy strefy opadania. Liczba tworzących się 

pęcherzy gazowych była jednak na tyle mała, że ich wpływ na hydrodynamikę aparatu 

był praktycznie zerowy. 

Podczas badań doświadczalnych stwierdzono również, że niejednorodność 

średnic cząstek złoża fluidalnego może skutkować wywiewaniem ziaren  

o najmniejszej średnicy. W badanym aparacie pomiędzy strefą fluidyzacji „1”  

a barbotażu „2” zamontowano siatkę, która zapobiegała porywaniu ziaren złoża do 

strefy barbotażu. W pewnych warunkach, tj. przy wysokich prędkościach przepływu 

cieczy,  dochodziło do gromadzenia się ziaren złoża pod wspomnianą górną siatką. 

Prowadziło to do występowania dodatkowego oporu przepływu w aparacie  

i zmniejszenia się prędkości przepływu. Zgromadzone pod górną siatką ziarna opadały 

dopiero wtedy, gdy prędkość przepływającej cieczy zmniejszyła się do prędkości 

minimum fluidyzacji. W celu uniknięcia takiej niepożądanej sytuacji, złoże fluidalne 

powinno być zatem jak najbardziej monodyspersyjne. W warunkach pracy aparatu 

należy również unikać osiągania zbyt dużej wysokości złoża w stosunku do wysokości 

strefy fluidyzacji. Możliwym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest również rezygnacja  

z górnego ograniczenia strefy fluidyzacji za pomocą siatki. Może to wprawdzie 

doprowadzić do porywania pewnej części złoża do strefy barbotażu, jednakże przy 

odpowiednim doborze parametrów pracy ilość ta będzie znikoma w stosunku do 

całkowitej ilości złoża fluidalnego. 

W sformułowanym modelu analitycznym przyjęto możliwość występowania  

w aparacie zarówno przepływu burzliwego jak i uwarstwionego. W wynikach obliczeń 

uwzględnienie możliwości zmiany charakteru przepływu przejawia się w postaci 

nagłego spadku prędkości przepływu cieczy (rys. 3.17a). Skok ten, wynikający ze 

zmiany sposobu obliczana współczynnika oporu przepływu cieczy, jest jednak 

nieznaczny. W efekcie, przyjęcie dla całego rozważanego w rozprawie zakresu 

parametrów pracy aparatu modelu przepływu burzliwego cieczy nie prowadziłoby do 

znaczących błędów. Potwierdza to rys. 3.15, przedstawiający udział oporów przepływu 

przez strefy fluidyzacji „1”, barbotażu „2” i opadania „3”. Wynika z niego, że opory 

przepływu posiadają znacznie mniejszy wpływ na całkowity spadek ciśnienia  

w aparacie, niż suma pozostałych spadków ciśnienia. 
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Wyniki obliczeń pozwoliły również określić główne źródło spadków ciśnienia 

cieczy przepływającej w aparacie. Z rys. 3.16 wynika, że dla małych wartości 

prędkości pozornej cieczy 𝑢0𝑐1 głównym oporem hydraulicznym w aparacie jest 

spadek ciśnienia wywołany obecnością złoża fluidalnego. Duże znaczenie ma również 

średnica strefy opadania. Opory hydrauliczne związane ze średnicą strefy opadania 

„3”, tj. opór przepływu przez tę strefę, opór wpływu do tej strefy i opór nagłego 

rozszerzenia przekroju przepływu na wypływie ze strefy „3”, zmieniają znacznie wraz 

ze zmianą średnicy tej strefy. W przypadku średnicy 𝑑3 = 0,03 m i dla dużych 

prędkości przepływu cieczy stają się one głównym źródłem spadku ciśnienia  

w aparacie.  

Przeprowadzone badania znacznikowe wskazują na stosunkowo niskie 

wartości, tj. poniżej 60, liczby Pecleta w strefie fluidyzacji „1” (rys. 3.29). Sugeruje to, 

że w tej strefie występuje intensywne mieszanie strumienia cieczy powodowane 

obecnością złoża fluidalnego. Wartości liczby Pecleta zwiększają się wraz ze 

wzrostem prędkości przepływu cieczy. Najprawdopodobniej jest to powodowane 

zwiększaniem się wysokości złoża fluidalnego. Strefa fluidyzacji „1” składa się ze 

złoża fluidalnego oraz przestrzeni nad złożem. Zwiększenie prędkości cieczy 

powoduje wzrost wpływu złoża fluidalnego na wypadkowy charakter przepływu w tej 

strefie. Zjawisko to powoduje zbliżenie się charakteru przepływu w tej strefie do 

przepływu z idealnym wymieszaniem. 

Strefy barbotażu „2” i odgazowania „4” (rys. 3.30 i 3.31) również 

charakteryzują się stosunkowo niskimi wartościami liczby Pecleta. W strefie barbotażu 

(rys. 3.30) dobre wymieszanie powodowane jest obecnością pęcherzy gazowych. 

Unoszące się pęcherze gazowe posiadają wyższą prędkość, niż ciecz płynąca przez 

strefę barbotażu. Różnica prędkości powoduje zaburzenia w strukturze przepływu 

płynu, co z kolei skutkuje dodatkowym wymieszaniem wzdłużnym cieczy w tej strefie. 

W strefie odgazowania „4” (rys. 3.31) niskie wartości liczby Pecleta wynikają  

z budowy tej strefy. Wypadkowy kierunek przepływu cieczy w strefie „4” jest 

prostopadły do kierunku przepływu w sąsiadujących strefach, czyli w strefie barbotażu 

„2” i opadania „3”. Zmiana kierunku przepływu intensyfikuje mieszanie się strumienia 

cieczy w górnym zbiorniku. Cyrkulacja cieczy zaobserwowana (rys. 3.33) ponad 

wypływem ze strefy odgazowania stanowi dodatkowe źródło mieszania się cieczy  

w tej strefie. 
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Wartości liczby Pecleta dla górnego zbiornika wyznaczone metodą momentów 

i metodą opartą na algorytmie optymalizacyjnym sprzężonym z jednowymiarowym 

modelem przepływu dyspersyjnego znacznie od siebie odbiegają (rys. 3.31). Powodem 

rozbieżności są pewne ograniczenia drugiej z metod. Obliczenia wykonane dla dwóch 

różnych wymuszeń wykazały, że w wypadku dużo większej rozpiętości czasowej 

sygnału wymuszającego w stosunku do czasu przebywania cieczy w danej strefie, 

wyznaczone numerycznie odpowiedzi mogą przybierać niemal identyczne przebiegi 

dla bardzo szerokiego zakresu wartości liczby Pecleta (rys. 3.26).  

Przyczynę intensywnego mieszania w strefie „5”, która również cechuje się 

bardzo niskimi wartościami liczby Pecleta, pozwoliły wyjaśnić symulacje CFD tej 

strefy. Wykazały one bowiem, że strumień cieczy wypływający ze strefy opadania „3” 

i zderzający się z dolną ścianką strefy przydennej „5” ulega rozdzieleniu na dwa 

strumienie (rys. 4.2). Jeden z nich płynie zgodnie z wypadkowym kierunkiem 

przepływu cieczy w aparacie, natomiast drugi ulega lokalnej cyrkulacji w części strefy 

przydennej znajdującej się poniżej wylotu ze strefy opadania (rys. 4.4). Otrzymane 

wyniki symulacji numerycznych zweryfikowano poprzez obserwację przepływu smugi 

barwnego znacznika w strefie przydennej (rys. 4.10). Obserwacje te potwierdziły 

występowanie zjawisk uzyskanych w wyniku symulacji CFD. 

Obecność dwóch kolan w strefie opadania „5” powoduje dodatkowo 

poprzeczną cyrkulację cieczy (rys. 4.3). Zjawisko to, wraz z cyrkulacją cieczy 

wynikającą ze wspomnianej kolizji strumienia cieczy dolną ścianką strefy przydennej, 

dodatkowo intensyfikuje mieszanie strumienia płynu, co w efekcie skutkuje niskimi 

wartościami liczby Pecleta tej strefy. 

Analiza wartości liczby Pecleta całego aparatu wykazuje wzrost wartości Pe 

wraz ze zwiększaniem się prędkości cieczy 𝑢0𝑐1. Liczba Pecleta całego aparatu jest 

również silnie uzależniona od średnicy strefy opadania, mianowicie jej wartość 

wzrasta wraz ze zwiększaniem się średnicy tej strefy. Wynika to ze wzrostu udziału 

objętości strefy opadania w całkowitej objętości aparatu. W strefie „3” występuje 

praktycznie niezakłócony przepływ przez przewód kołowy, który charakteryzuje się 

dużymi wartościami liczb Pecleta. W efekcie, uzyskane wyniki potwierdzają, że 

wypadkowy charakter przepływu cieczy w aparacie tym bardziej zależy od strefy 

opadania, im większy jest udział objętościowy tej strefy. 
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UZUPEŁNIENIE A 

A.1. Algorytm optymalizacyjny do wyznaczania liczby 𝑷𝒆  

Rozważmy równanie różniczkowe cząstkowe wywodzące się z bilansu masy 

znacznika A:  

𝜕𝛽

𝜕𝜃
=

1

𝑃𝑒

𝜕2𝛽

𝜕𝑧2
−

𝜕𝛽

𝜕𝑧
 (A.1) 

z warunkami brzegowymi: 

𝛽(0, 𝜃) = 𝜑(𝜃) (A.2a) 

𝜕𝛽(1, 𝜃)

𝜕𝑧
= 0 (A.2b) 

i warunkiem początkowym: 

𝛽(𝑧, 0) = 0,    𝑧 ∈ [0, 1] (A.3) 

Korzystając z powyższego modelu, liczbę Pecleta 𝑃𝑒 charakteryzującą stopień 

wymieszania płynu w aparacie wyznacza się dobierając rozwiązanie równania (A.1), 

które najlepiej, w sensie odpowiednio zdefiniowanej normy, oddaje doświadczalny 

rozkład czasu przebywania znacznika w aparacie uzyskany po wprowadzeniu 

wymuszenia o dowolnym rozkładzie. Zagadnienie sprowadza się do wyznaczenia 

minimum funkcji: 

𝑓(𝑃𝑒) = ∑ [𝛽𝑒𝑘𝑠𝑝(1, 𝜃𝑖) − 𝛽𝑜𝑏𝑙(1, 𝜃𝑖)]
2𝑛

𝑖=1
 (A.4) 

Wspomnianą normą jest prawa strona równania (A.4), natomiast 𝑛 oznacza liczbę 

pomiarów stężenia znacznika, 𝛽𝑒𝑘𝑠𝑝(1, 𝜃𝑖) jest znormalizowanym, zgodnie  

z równaniem (3.30), doświadczalnym rozkładem czasu przebywania znacznika na 

wypływie z aparatu będącym odpowiedzią na dowolne wymuszenie 𝛽𝑒𝑘𝑠𝑝(0, 𝜃𝑖), zaś 
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𝛽𝑜𝑏𝑙(1, 𝜃𝑖) oznacza obliczony według modelu (A.1)-(A.3) rozkład czasu przebywania 

na wypływie z aparatu uzyskany dla bieżącej liczby 𝑃𝑒 i warunku brzegowego (A.2a) 

𝛽𝑒𝑘𝑠𝑝(0, 𝜃𝑖). 

Stosowne postępowanie, przyjęte w  niniejszej rozprawie, można ująć w formie 

następującego algorytmu: 

a) aproksymacja doświadczalnego wymuszenia 𝛽𝑒𝑘𝑠𝑝(0, 𝜃𝑖) za pomocą funkcji: 

𝛽(0, 𝜃) = 𝑎1𝑒𝑥𝑝 (−
𝜃 − 𝑎2

𝑎3
) 𝑒𝑥𝑝 {[𝑒𝑥𝑝 (−

𝜃 − 𝑎2

𝑎3
)]

𝑎4

} (A.5) 

b) założenie dolnego 𝑃𝑒1 i górnego 𝑃𝑒2 ograniczenia dla poszukiwanej 

optymalnej wartości liczby Pecleta, 𝑃𝑒∗ ∈ [𝑃𝑒1, 𝑃𝑒2], 

c) rozwiązanie numeryczne równania (A.1), z warunkami brzegowymi (A.5)  

i (A.2b) z przyjętą wartością liczby Pecleta 𝑃𝑒, 

d) obliczenie wartości funkcji celu (A.4), tj. sumy kwadratów odległości 

pomiędzy doświadczalnym i obliczonym rozkładem czasu przebywania 

znacznika w aparacie obliczonym według modelu dyspersyjnego, 

e) poprawa wartości 𝑃𝑒 przez procedurę nadrzędna, tj. funkcję fminbnd  

i ponowne wykonanie punktów c) i d) aż do osiągnięcia minimum funkcji  

𝑓(𝑃𝑒) na zbiorze [𝑃𝑒1, 𝑃𝑒2]. 

Do numerycznego rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego drugiego 

rzędu (punkt c) powyższego algorytmu) zastosowano metodę linii, scharakteryzowaną 

w kolejnym punkcie uzupełnienia. Układ 𝑁 równań różniczkowych zwyczajnych 

powstały w efekcie zastosowania metody linii całkowano względem czasu przy użyciu 

procedury ode15s programu Matlab. Jest ona oparta na wielokrokowym algorytmie 

całkowania Klopfensteina (Shampine i Reichelt, 1997). W obliczeniach przyjęto  

𝑁 = 2000, natomiast bezwymiarowy czas całkowania i liczba pomiarów stężenia 

znacznika była uzależniona od strefy aparatu, i wynosiły odpowiednio około  

𝜃𝑒𝑛𝑑 = 2-20 oraz 𝑛 = 100-300. 
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A.2. Zastosowanie metody linii do rozwiązywania równania jednowymiarowego 

modelu dyspersyjnego 

Rozważmy ponownie równanie różniczkowe (A.1) z warunkami (A.2) i (A.3). 

Efektywną metodą rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych względem 

dwóch zmiennych niezależnych jest metoda linii (ang. method of lines – MOL) 

(Shampine, 1994). Metoda ta polega na aproksymacji pochodnych przestrzennych,  

w rozważany przypadku pierwszego i drugiego rzędu, za pomocą ilorazów 

różnicowych. Ilorazy różnicowe zapisuje się dla 𝑁 + 1 punktów, zwanych węzłami, 

powstałych w wyniku podziału dziedziny zmiennej przestrzennej na 𝑁 podprzedziałów. 

W efekcie uzyskuje się układ równań różniczkowych zwyczajnych względem zmiennej 

czasu.  

W niniejszej rozprawie do aproksymacji pierwszej i drugiej pochodnej 

zmiennej 𝛽(𝑧, 𝜃) względem zmiennej niezależnej 𝑧 zastosowano odpowiednio iloraz 

różnicowy „w tył” oraz iloraz różnicowy centralny: 

𝜕𝛽𝑖

𝜕𝑧
≈

𝛽𝑖(𝜃) − 𝛽𝑖−1(𝜃)

∆𝑧
 (A.6a) 

𝜕2𝛽𝑖

𝜕𝑧2
≈

𝛽𝑖+1(𝜃) − 2𝛽𝑖(𝜃) + 𝛽𝑖−1(𝜃)

∆𝑧2
,    𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 + 1 (A.6b) 

gdzie 𝛽𝑖(𝜃) oznacza wartość zmiennej 𝛽(𝑧, 𝜃) w i-tym węźle siatki, 𝑁 + 1 oznacza 

całkowita liczbę węzłów rozmieszczonych wzdłuż zmiennej przestrzennej 𝑧 ∈ [0, 1], 

zaś ∆𝑧 = 1 𝑁⁄ . 

Po uwzględnieniu zależności (A.6), równania różniczkowe zwyczajne dla 

węzłów wewnętrznych, tj. dla 𝑖 =  2, … , 𝑁, przyjmą postać: 

𝜕𝛽𝑖

𝜕𝜃
=

1

𝑃𝑒

𝛽𝑖+1 − 2𝛽𝑖 + 𝛽𝑖−1

∆𝑧2
−

𝛽𝑖 − 𝛽𝑖−1

∆𝑧
 (A.7) 

gdzie: 

𝛽1(𝜃) = 𝛽(0, 𝜃) = 𝜑(𝜃) (A.8) 

Warunek brzegowy na wypływie z aparatu (A.2) można zapisać jako: 
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𝛽𝑁+2(𝜃) − 𝛽𝑁(𝜃)

2∆𝑧
= 0 (A.9) 

gdzie 𝑁 + 2 jest tzw. abstrakcyjnym węzłem położonym na zewnątrz siatki. Korzystając 

z równania (A.9), można utworzyć równanie różniczkowe opisujące zmiany stężenia 

znacznika na wypływie z aparatu, a mianowicie: 

𝜕𝛽𝑁+1

𝜕𝜃
=

1

𝑃𝑒

2𝛽𝑁+2 − 2𝛽𝑁+1

∆𝑧2
−

𝛽𝑁+1 − 𝛽𝑁

∆𝑧
 (A.10) 

Ze względu na przyjęty rodzaj warunków brzegowych (A.2), całkowita liczba 

równań różniczkowych układu utworzonego w wyniku aproksymacji równania (A.1) 

przy użyciu metody linii wynosi 𝑁. 
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ABSTRAKT 

Przedmiotem niniejszej rozprawy jest analiza charakterystyki 

hydrodynamicznej hybrydowego fluidyzacyjnego aparatu airlift z zewnętrzną 

cyrkulacją cieczy. Aparat ten jest modyfikacją trójfazowego aparatu airlift. Łączy on  

w sobie zalety zarówno aparatu fluidyzacyjnego pracującego w układzie ciecz-ciało 

stałe jak i aparatu airlift. Jedynym z potencjalnych zastosowań aparatu hybrydowego 

są procesy mikrobiologiczne. W przypadku bioprocesów, osadzenie mikroorganizmów 

na nośniku stałym znajdującym się w stanie fluidalnym powoduje wzrost ogólnego 

stężenia biomasy w aparacie. Ponadto fluidyzacja polepsza wymieszanie reagentów 

oraz przeciwdziała zarastaniu złoża przez mikroorganizmy, które stanowi istotny 

problem w bioreaktorach ze złożem stacjonarnym. Z kolei napowietrzanie aparatu, 

oprócz wprowadzania tlenu do układu reakcyjnego, powoduje cyrkulację cieczy. 

Dzięki temu, nie ma potrzeby instalacji w aparacie dodatkowego urządzenia 

wymuszającego jej przepływ. 

Jedną z wad układów trójfazowych jest występowanie naprężeń ścinających 

powodowanych przez tworzenie się i przepływ pęcherzy gazowych. W przypadku 

hodowli delikatnych komórek mikroorganizmów albo tkanek roślinnych lub 

zwierzęcych, wspomniane naprężenia ścinające mogą powodować niszczenie tych 

komórek. Zaproponowany aparat hybrydowy pozwala na oddzielenie strefy barbotażu 

od strefy fluidyzacji poprzez umieszczenie tych stref jedna nad drugą. Pęcherze 

gazowe powstające w strefie barbotażu, znajdującej się w górnej części strefy 

wznoszenia. Przy odpowiednio dobranych parametrach ruchowych i konstrukcyjnych 

pęcherze te nie dostają się do strefy opadania, a w efekcie również do strefy 

fluidyzacji. Dzięki temu nie powodują zrywania warstwy biofilmu. 

W zakresie przeprowadzonych prac badawczych znalazły się, między innymi 

badania doświadczalne, w ramach których wykonano pomiary prędkości mediów  

w aparacie, stopnia zatrzymania gazu oraz porowatości złoża fluidalnego. Ponadto, 

utworzony został własny model analityczny wyprowadzony z użyciem metody 
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globalnego bilansu pędu w aparacie. Przeprowadzone zostały również badania 

znacznikowe dotyczące rozkładu czasu przebywania cieczy w aparacie oraz symulacje 

CFD (ang. computational fluid dynamics – obliczeniowa dynamika płynów) 

wybranych stref aparatu.  

Model analityczny sformułowano w oparciu o założenie, że siłą napędowa 

procesu cyrkulacji cieczy w aparacie jest różnicą średniej gęstości płynu między strefą 

barbotażu a strefą opadania. W stanie ustalonym siła napędowa jest całkowicie 

równoważona przez opory hydrauliczne. Założono również, że ciecz ulega 

całkowitemu odgazowaniu w górnym zbiorniku, a złoże znajduje się w stanie 

fluidalnym.  

Wyniki badań empirycznych i teoretycznych przedstawiono w postaci 

zależności prędkości pozornej cieczy w aparacie, stopnia zatrzymania gazu  

i porowatości złoża fluidalnego w zależności od prędkości pozornej gazu. Badania 

zostały przeprowadzone z użyciem złoża o różnej średnicy cząstek i różnej gęstości 

oraz dla trzech różnych średnic strefy opadania, odpowiednio 0,03 m, 0,05 m i 0,08 m. 

Przeprowadzone badania znacznikowe umożliwiły określenie struktury 

przepływu cieczy przez wybrane strefy aparatu. W oparciu o rozkłady czasu 

przebywania znacznika mierzone w dopływie oraz wypływie z danej strefy 

wyznaczono wartości liczby Pecleta poszczególnych stref oraz całego aparatu. Badania 

te przeprowadzono dla różnych prędkości pozornych cieczy w aparacie oraz różnych 

średnic strefy opadania. 

Dla stref opadania i przydennej wykonano również symulacje CFD, których 

celem była szczegółowa analiza struktury przepływu cieczy w tych strefach. Badania 

doświadczalne wykazały pewne rozbieżności między wartościami teoretycznymi  

a wyznaczonymi doświadczalnie. Prędkość cieczy obliczona na podstawie modelu 

analitycznego posiadała znacznie większą wartość niż wynikało to z pomiarów. 

Również wyznaczone wartości liczby Pecleta posiadały wartości inne, niż wynikałoby 

to z doniesień literaturowych. Modelowanie CFD pozwoliło na analizę pracy 

wybranych stref aparatu i potwierdzenie poczynionych założeń. 

Przeprowadzone badania doświadczalne i symulacje numeryczne pozwoliły na 

weryfikację zaproponowanego modelu analitycznego oraz jego założeń, jak również 

umożliwiły określenie zakresu jego stosowalności. Badania znacznikowe i symulacje 

CFD umożliwiły również identyfikację zjawisk, które nie były pierwotnie 
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uwzględnione w równaniach modelowych, oraz na ocenę ich wpływu na właściwości 

hydrodynamiczne aparatu. Pozwoliło to na modyfikację zaproponowanego modelu 

analitycznego oraz poprawę jego ilościowego dopasowania do wyników 

doświadczalnych. 
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SUMMARY 

The subject of this dissertation is an investigation of the hydrodynamic 

characteristics of a hybrid fluidized-bed airlift apparatus with external liquid 

circulation. The apparatus is a modification of the three-phase airlift reactor. It 

combines the advantages of both a liquid-solid fluidized-bed apparatus and an airlift 

apparatus. Potential applications of the hybrid system are microbiological processes. In 

the case of bioprocesses, the deposition of microorganisms on solid particles of the 

fluidized bed increases the overall biomass concentration in the apparatus. Moreover 

fluidization improves mixing of reactants and prevents biomass accumulation and 

clogging, which is a significant problem in fixed-bed bioreactors. Aeration of the 

system, besides introducing oxygen into the reaction system, causes the circulation of 

liquid. Therefore, there is no need to install an additional pumping device. 

One of the disadvantages of three-phase systems is the occurrence of shear stress 

caused by the formation and flow of gas bubbles. In case of culturing delicate cells of 

microorganisms as well as plant or animal tissues, shear stresses may cause the 

destruction of these cells. The proposed hybrid apparatus allows separating the 

bubbling zone from the fluidization zone by placing them one above the other. Gas 

bubbles are formed in the bubbling zone, which is located in the upper part of the riser. 

With properly adjusted process and design parameters, gas bubbles do not get into the 

downcomer and fluidization zone. As a result, shear stress induced by formation and 

flow of gas bubbles do not affect the biofilm layer. 

The scope of the research work includes, among others, experimental tests, 

within which the media velocities in the apparatus, the gas holdup and the porosity of 

the fluidized bed were measured. Own analytical model, derived using the momentum 

balance, was formulated. Tracer tests of the residence time distribution of liquid in the 

apparatus and CFD (computational fluid dynamics) simulations of selected zones of 

the apparatus were also conducted. 

The analytical model was formulated based on the assumption that the driving 

force of the liquid circulation in the apparatus is the difference in average fluid density 
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between the bubbling zone and the downcomer. The driving force is completely 

balanced by liquid flow pressure drop and minor losses pressure drop. It was also 

assumed that the liquid was completely degassed in the upper tank and the bed was in 

a fluidized state. 

The results of empirical and theoretical studies were presented in the form of 

dependence of superficial liquid velocity in the apparatus, gas holdup and fluidized bed 

porosity depending on superficial gas velocity. The tests were carried out using a bed 

made of particles characterized by a different mean diameter and density, and for three 

different diameters of the downcomer, respectively 0.03 m, 0.05 m and 0.08 m. 

The conducted tracer studies were carried out to determine the structure of liquid 

flow through the selected zones of the apparatus. Based on the tracer residence time 

distributions, measured in the inflow and outflow from a given zone, the Peclet 

numbers of the individual zones and the entire apparatus were determined. These tests 

were carried out for various apparent velocities of the liquid in the apparatus and 

different downcomer diameters. 

CFD simulations were also performed for downcomer and bottom zone. The 

purpose of CFD simulation was to analyze the structure of liquid flow in these zones. 

Experimental studies have revealed some discrepancies between theoretical and 

experimental values of liquid superficial velocity. The velocity of the liquid, calculated 

on the basis of the analytical model, had a much higher value than it resulted from the 

measurements. Also, the values of the determined Peclet numbers differ from those 

reported in the literature. CFD modeling allowed analysis of the work of selected 

zones of the apparatus and confirmation of the assumptions made. 

Experimental studies and numerical simulations allowed to verify the proposed 

analytical model and its assumptions and to determine the range of its applicability. 

Tracer tests and CFD simulations have also made it possible to identify phenomena 

that were not originally included in the model equations and to assess their impact on 

the hydrodynamic properties of the apparatus. It allowed for modification of the 

proposed analytical model and improvement of its quantitative adjustment to 

experimental results. 

 


