
Resumo  

O presente trabalho teve como objectivo o estudo hidrodinâmico de uma coluna de recirculação 

interna de líquido por borbulhamento através de uma coluna interior, em que na maioria das 

condições estudadas, o regime de escoamento bifásico encontrado foi o de bolhas tubulares.  

Para tal construiu-se uma instalação experimental que sofreu sucessivas modificações com vista a 

melhorar a qualidade dos resultados experimentais.  

O estudo foi efectuado para uma gama alargada de condições de operação, correspondendo a 

diferentes tipos de regimes no líquido em escoamento entre as bolhas e na esteira das bolhas 

tubulares, variando as viscosidades das soluções aquosas de glicerina e água utilizadas (1,209 Pa.s 

a 0,001 Pa.s), em colunas de borbulhamento com diferentes diâmetros internos (22, 32 e 52 mm) e 

variando o caudal de gás injectado.  

Os parâmetros hidrodinâmicos estudados experimentalmente, para as diferentes condições foram a 

retenção de gás no interior da coluna, a velocidade superficial do liquido em escoamento, a 

velocidade de ascensão das bolhas e o comprimento e número de bolhas tubulares no interior da 

coluna interna. Os valores experimentais da retenção, da velocidade de ascensão das bolhas 

tubulares e da velocidade de circulação do liquido foram comparados com valores previstos por 

modelos e correlações referidas na literatura.  

Determinou-se, na gama de condições experimentais estudadas, o comprimento de entrada na 

coluna para estabilização do escoamento no líquido e o comprimento das bolhas tubulares 

necessário para que o escoamento do filme em torno da bolha tubular estivesse perfeitamente 

desenvolvido. Estas determinações foram efectuadas para explicar alguns dos desvios obtidos entre 

os valores experimentais e os previstos.  

No estudo da retenção verificou-se que para as soluções mais viscosas os valores experimentais 

foram inferiores aos valores previstos para regime laminar estando este resultado de acordo com 

alguns estudos existentes na literatura. Os valores experimentais estiveram de acordo corn o previsto 

para a gama de viscosidades entre 0,300 Pa.s e 0,050 Pa.s, em regime laminar. Foram identificadas 

condições experimentadas, (viscosidades relativamente baixas correspondendo a regime laminar no 

líquido e turbulento na esteira das bolhas), com bastante interesse em futuras aplicações deste 

trabalho, em que a retenção é major do que o previsto. Para as soluções menos viscosas, a retenção 

foi em geral menor do que o esperado devido ao fenómeno de coalescência entre bolhas que ocorria 

nestas condições.  

Compararam-se os valores experimentais da velocidade media de circulação do líquido com os 

previstos através de um modelo hidrodinâmico, válido para regime laminar, obtido a partir de um 

balanço de energia mecânico ao longo do percurso de circulação. Verificou-se que a maior 

disparidade entre resultados, experimentais e o modelo, era para reduzidos números de Reynolds 

(soluções mais viscosas).  



Relativamente as velocidades das bolhas tubulares, os resultados não diferiam mais de 5 % dos 

valores propostos pela equação de Nicklin et al (1962), com excepção das experiências com soluções 

mais viscosas em que foram significativamente superiores.  

Na análise da distribuição de tamanhos médios das bolhas tubulares constatou-se que havia uma 

diferença significativa entre as medianas e modas entre a base e o topo da coluna (sendo maiores no 

topo) sobretudo para as soluções mais viscosas, sendo esta diferença explicada essencialmente pela 

expansão das bolhas tubulares.  

Verificou-se que o comprimento da coluna de major diâmetro interno era insuficiente para a 

determinação de alguns dos parâmetros hidrodinâmicos, sobretudo para as soluções de bajxa 

viscosidade.  

Os resultados obtidos neste trabalho, em particular os relativos a retenção de gás na coluna e a 

velocidade de recirculação, podem ser importantes na validação de modelos hidrodinâmicos para 

colunas de borbulhamento deste tipo.  

Abstract  

The aim of the present work is the hydrodynamic study of a liquid recirculating column by free 

bubbling through an internal tube, in which the flow pattern, in most of the studied conditions, is slug 

flow.  

An experimental installation was designed and developed to ensure high precision and quality of the 

experimental results.  

The study was performed in a wide range of operation conditions, corresponding to different types of 

regimes in the main liquid between the bubbles and in the wake of the slugs, using different viscosities 

of the liquid solutions (1,209 Pa.s to 0,001 Pa.s) in internal columns with different internal diameters 

(22, 32 and 52 mm) and injecting different gas flow rates.  

The hydrodynamic parameters experimentally studied were the hold-up of gas in the column, the liquid 

superficial velocity in the internal column, the bubbles rise velocity and the length and number of slugs 

in the internal column. The experimental results of the hold-up, the velocity of the slugs and of the 

liquid circulation velocity were compared with the predictions from models and correlations found in 

literature.  

The entrance length in the column needed to stabilize the liquid flow and the length of the slugs 

necessary to get a fully developed film around the bubbles was determined for the experimental 

conditions studied, in order to explain some of the differences found between the experimental and 

predicted results.  

The results concerning the hold-up showed that for the most viscous solutions, the experimental 

values were lower than predictions for laminar flow in the main liquid, in accordance with literature. 



The experimental values of the hold-up were well predicted for the range of viscosities between 0,300 

Pa.s and 0,050 Pa.s, for laminar flow in the main liquid. Some experimental conditions were identified 

(lower to moderate viscosities corresponding to laminar flow in the liquid and turbulent flow in the 

wake of the bubbles), with great interest in future applications of this work, where hold-up is larger 

than expected. For the less viscous solutions, the hold-up was, in general, lower than expected due to 

the coalescence between bubbles occurring in these conditions.  

The experimental results of the average liquid circulation velocity were compared with the predictions 

from a hydrodynaniic model, valid for laminar regime in the main liquid based in mechanical energy 

balances along the circulation path. The major deviations were obtained for low Reynolds numbers 

(solutions with high viscosities).  

The experimental values of the Taylor bubble velocity were in accordance (deviations less than 5%) 

with the predictions made by Nicklin et al (1962), with the exception of the values obtained for the 

higher viscosities.  

The distribution of the medium sizes of the slugs showed a significant difference between medians 

and modes determined near the base and at the top of the column (being higher at the top) mainly in 

most viscous solutions. The differences are essentially explained by the expansion of the slugs.  

The results showed that the length of the larger internal diameter column was insufficient to determine 

some of the hydrodynamics parameters, mainly for the less viscous solutions.  

The results obtained in this work, in particular the hold-up and the liquid recirculation velocity, may be 

important in the validation of hydrodynamic models applied to this type of bubble columns.  


