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МІЖФАЗНА ПОВЕРХНЯ І ІНТЕНСИФІКАЦІЯ МАСООБМІНУ 

В ДВОФАЗНИХ СИСТЕМАХ 
___________________________________________________________________________________________ 

 Досліджено особливості і взаємозв’язки між гідродинамічними парамет-

рами систем і масообміном у газорідинних системах. 
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швидкість. 

 Определены особенности и взаимосвязи между геометрическими пара-

метрами систем и массообменом в газожидкостных системах. 

 Ключевые слова: массообмен, гидродинамика, фаза дисперсность, дав-

ление, скорость. 

The features and the relationship between the geometric para-meters and mass 

transfer systems in the gas-liquid systems. 

Key words: mass transfer, hydrodynamics, phase dispersion, pressure and 

speed. 

 

Визначення загальної міжфазної поверхні в двофазних системах пов'язано 

з часом перебування бульбашок в рідинному середовищі. Якщо лінійний розмір 

середовища в напрямку переміщення газової фази складає величину h, а абсо-

лютна швидкість її переміщення визначається як w, то кінцевий час перемі-

щення 

w
h

)к( =t .                                                   (1) 



 2

У рівнянні 
2

г.ф. г.ф.m Vdf
d 2

=
t s

 розділимо змінні: 

t
s

= d
2

Vm
df

2
.ф.г.ф.г ;                                            (2) 

що дає можливість визначити між фазну поверхню: 
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Величина абсолютної швидкості газової фази в умовах масового барбо-

тажу складається із відносної швидкості wв і швидкості руху рідинної фази в 

циркуляційних контурах wр: 

рв www += .                                               (4) 

З точки зору інтересів активного масообміну принципове значення має 

величина відносної швидкості wв, оскільки саме вона визначає швидкість онов-

лення рідинних плівок на поверхні поділу фаз. Проте з іншого боку, оцінюючи 

вплив wв на загальний результат, необхідно відмітити, що зростання wв приво-

дить до зменшення утримувальної здатності по газовій фазі, а рівно і величини 

міжфазної поверхні. Аналіз динамічної газорідинної системи приводить до ви-

сновку про те, що рух газової бульбашки слід розглядати на основі співвідно-

шень рушійних сил і сил опору, що діють на неї. В гравітаційному полі рушій-

ним параметром виступає Архимедова сила, а протидіє переміщенню опір се-

редовища. Усталеному руху відповідає рівність останніх, що відображується 

умовою: 

2
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fgV
2
в

.ф.рп.ф.рб rx=r ,                                       (5) 

де .ф.рr  – питома маса рідинної фази; fп – площа поперечного перерізу буль-

башки; ξ – коефіцієнт опору середовища. 

З останнього рівняння видно, що питома маса рідинної фази входить 

складовою у визначення як рушійної сили, так і сили опору, а тому запишемо: 
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Умова (5) записана за нехтування питомою масою газової фази, яка на 

три порядки менша за аналогічний показник рідинної фази. Коефіцієнт опору 

середовища не є сталою величиною, оскільки вона у свою чергу є функцією ві-

дносної швидкості, геометричних розмірів бульбашок, питомої маси і в’язкості 

середовища. Проте вказаний набір параметрів має певний рівень стабільності 

для конкретної системи. Це означає, що можливості впливати на показник від-

носної швидкості практично відсутні за винятком геометричних параметрів ди-

спергованої газової фази. 

Гомогенізація середовищ є наслідком їх перемішування в результаті ви-

никнення циркуляційних контурів, однак з точки зору інтересів масообміну між 

фазами їх присутність має певне значення, але в обмежених масштабах. Зрос-

тання швидкостей рідинної фази в циркуляційних контурах приводить до акти-

вного винесення в них диспергованої газової фази, зменшення утримувальної 

здатності та обмеження масообмінних характеристик. Проте в значній кількості 

технологій газорідинні системи цілком слушно використовують в якості енер-

гетичного потенціалу циркуляційних контурів, гомогенізаторів тощо. 

З наведеного аналізу витікає, що рівень дисперсності газової фази в рі-

динній визначається фізико-хімічними властивостями останньої і важливим за-

собом впливу слід визнати фазу створення поверхні контактування фаз. Змен-

шення розмірів газових бульбашок супроводжується деякими обмеженнями 

явищ коалісценсії, рушійні фактори яких ґрунтуються на принципі Ла Шательє. 

За обмежених розмірів газових бульбашок до кількох часток міліметра 

коалісценсії їх практично не має місця і за даними досліджень [1–3] величина 

відносної швидкості помітно залежить від розмірів бульбашок (рис. 1). При 

цьому до якогось значення d = dкр (де dкр – критичний діаметр бульбашки) має 

місце залежність wв =  wв(d), наближена до лінійної. На основі умови (6) уточ-

нюємо характер вказаної залежності. Оскільки для ламінарного режиму 
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Оцінюючи вплив геометричних параметрів, слід визначитися з величина-

ми Vб і fп через їх основний розмір. У випадку обмежених розмірів бульбашок 

їх форма наближається до сферичної. У 

такому випадку 
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Підстановка цих параметрів озна-

чає,  що швидкість wв за інших умов про-

порційна квадрату діаметра. З останнього 

можна зробити важливий феноменологіч-

ний висновок, оскільки квадрат лінійного 

розміру відображує поверхню бульбашки. 

Якщо остання впливає на величину wв, то 

це означає прояв між рушійним фактором і фактором опору. Звідси витікає, що 

саме питомий показник поверхні, який визначається відношенням поверхні до 

об’єму утворення за інших рівних умов має вирішальне значення в процесах 

спливання газових бульбашок, флотації, седиментації тощо. 

Наведена інформація означає, що однорідність середовища за показника-

ми динамічного ансамблю газових бульбашок під впливом гідростатичних тис-

ків буде порушуватися у зв'язку зі зростанням їх розмірів. Останнє має подвій-

ний результат. Одним з наслідків є зростаюча швидкість спливання газових бу-

льбашок, що приводить до зменшення газоутримувальної здатності, проте зрос-

тання їх об’ємів показник газоутримувальної здатності збільшує, але одночасно 

зменшення гідростатичного тиску знижує парціальні тиски в газовій фазі і роз-

чинність газів. Таким чином, багатоплановість впливу означає відносну склад-

ність відображення його в математичній моделі гідродинамічного стану середо-

Рис. 1. Загальний вид залежності 
wв = wв(d) 

d 

wв 

dкр 
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вища. Ще більш складний рівень відповідає математичній моделі, яка відобра-

жує масообмін в газорідинних системах. 

Відмічене означає, що завдяки розумінню впливу фізичних параметрів на 

гідродинаміку газорідинних систем можливо прогнозувати напрямки удоскона-

лення процесів і відповідного обладнання. Так для умов масового барботажу 

одним із варіативних факторів впливу може виступати тиск, який по відношен-

ню до середовища оцінюється зовнішнім. Змінні значення таких тисків означа-

ють присутність пульсацій в диспергованій газовій фазі і відповідно інтенсифі-

кацію масообмінних процесів. 

Однак змінні значення тисків 

Р = Р0 + DР                                                  (9) 

в певному часовому інтервалі виступають в ролі додаткових факторів в інте-

ресах швидкості оновлення міжфазної поверхні. Зменшення тиску Р0 означає 

збільшення поверхні контактування фаз і одночасно зменшення рушійного фа-

ктору масоперенесення. Таким чином теоретична оцінка кінцевого результату 

впливу потребує додаткових досліджень. 

Значення прирощення тиску DР може відображуватися різними закономі-

рностями, наприклад, функцією часу τ, тобто 

DР = DР(τ).                                                (10) 

Співвідношення термодинаміки дозволяють визначити геометричні пара-

метри диспергованої газової фази і зміну величини рушійного параметру масо-

перенесення. В оцінках пульсаційних режимів обробки звичайно присутні амп-

літудно-частотні характеристики, а з точки зору представлення середовищ на 

рівні пружних виникає можливість визначення резонансних частот. 

Проте одержана в цьому розділі інформація дозволяє сформулювати не-

традиційний підхід у впливах параметрів тиску. Схема щодо такого підходу на-

ведена на рис. 2. 

В цій схемі контролер 5 регулює положення засувки 4 у відповідності до 

заданої програми. Повітродувна машина працює в безперервному режимі, а 
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ступінь регулювання в 

положенні засувки змі-

нюється в межах від по-

вністю відкритого пере-

різу витяжної труби до 

повністю закритого. За 

закритої засувки здійс-

нюється наддув газово-

го об’єму, а за відкри-

тої − транзитне перемі-

щення газової фази че-

рез систему. В режимі 

наддуву в кожному пе-

рерізі реактора тиск ви-

значається сумою Р0 і 

гідростатичного тиску, 

об'єм газової фази зага-

льний і кожної окремої бульбашки зменшується, що знаходить своє відобра-

ження в гідродинамічному режимі і зменшенні середньої відносної швидкості 

спливання бульбашок. На наступному етапі відкривається засувка 4, тиск в 

надрідинному просторі різко знижується, що супроводжується термодинаміч-

ними і технологічними ефектами. До числа останніх можуть відноситися про-

яви активного піногасіння, які проявляються в періоди різкого підвищення тис-

ку при аерації культуральних середовищ.  

За оптимізованих параметрів роботи подібних аераційних систем відкри-

ваються можливості технологічних процесів вирощування мікроорганізмів без 

вживання хімічних піногасників. Такий результат також спрацьовує на інтен-

сифікацію масообмінних процесів в газорідинних системах. 

 Висновок. Швидкість відносного переміщення диспергованої газової фа-

зи є визначальною з точки зору динаміки оновлення рідинних плівок на повер-

4             5 
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2 
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Рис. 2. Схема барботажного реактора зі змінними 
режимами тисків: 1 – повітродувна машина; 2 – ае-
раційний барботажний пристрій; 3 – реактор; 4 – за-

сувка; 5 – контролер засувки 
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хні поділу фаз. Оскільки стосовно газів обмеженої розчинності головний опір 

масопередачі має місце саме в рідинних плівках, то важливим напрямком інте-

нсифікації масообміну є впливи на газорідинні середовища у формі пульсацій 

тисків. 
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