
Resumo 

O presente trabalho teve como objectivo, estudar o comportamento de suspensões de partículas, de 

características Newtonianas, em colunas de borbulhamento gás-líquido. As suspensões utilizadas 

eram constituídas por soluções aquosas de glicerina, 70%(V / V) e 50% (V / V), com partículas de 

vidro de 125-200 µ m de diâmetro. A carga de sólidos na suspensão variou entre 10% a 30% em 

volume. Foram utilizadas quatro velocidades superficiais de gás que variaram entre 7,6 cm.s-1 e 27,4 

cm.s-1. As determinações da dispersão de partículas, velocidade de subida de uma bolha tubular na 

suspensão e velocidade de sedimentação das partículas foram efectuadas numa coluna de 32 mm de 

diâmetro através de sete transdutores de pressão acoplados.  

O estudo da dispersão de partículas na suspensão permitiu verificar que, para a solução de 70% (V / 

V), era atingido o estado de suspensão homogénea sendo este independente da carga de sólidos e 

da velocidade superficial de gás. No que diz respeito à solução de 50% (V / V) tal não se verificou 

sendo a dispersão de partículas ao longo da coluna dependente da velocidade superficial de gás.  

Através da determinação da velocidade de subida de uma bolha tubular isolada na suspensão, 

verificou-se a independência desta da fracção de sólidos na suspensão, assim como uma boa 

aproximação ao valor determinado por White e Beardmore (1962) para fluidos Newtonianos, estando 

de acordo com as previsões teóricas de Barnes et al. (1989), no que diz respeito ao comportamento 

de suspensões.  

Os valores da velocidade de sedimentação das partículas na suspensão obtidos experimentalmente 

para a solução de 70% (V / V), para as cargas de 10% e 20% apresentam-se ligeiramente abaixo dos 

valores determinados teoricamente pelo modelo de Khan e Richardson (1989), enquanto que para a 

solução de 50%(V / V), existe uma boa concordância entre os valores experimentais e o valores 

determinados teoricamente.  

A determinação do coeficiente de dispersão, D, através do modelo de Dispersão-sedimentação e dos 

valores experimentais da velocidade de sedimentação permitiu verificar um aumento dos valores de D  

em função do aumento da velocidade superficial do gás. No que diz respeito ao aumento da carga de 

sólidos na suspensão, só se verifica a sua influência no coeficiente de dispersão para as velocidades 

superficiais de gás mais baixas.  

Esta investigação também contempla o desenvolvimento de um modelo de transporte de partículas 

nas esteiras das bolhas tubulares, com o intuito de prever a distribuição axial das partículas na 

suspensão. O modelo foi desenvolvido para esteiras fechadas com simetria axial e em regime laminar 

( 175Re ≤
LV ). Este modelo não pôde ser integralmente testado já que nos ensaios efectuados o 

regime de escoamento na esteira era de transição. No entanto foi efectuada uma discussão do 

modelo no sentido de analisar os parâmetros que mais condicionam a dispersão de partículas numa 

suspensão, assim como proposto um conjunto de estudos no sentido de avaliar a validade do referido 

modelo.  



Abstract 

The main purpose of the present work consisted in the study of Newtonian particle suspensions, in 

three-phase bubble columns. Glass beads particles, with a diameter of 125-200 µ m, were suspended 

in aqueous glycerol solutions (50% and 70% in volume). Volumetric particle fraction ranged from 10% 

to 30% and gas flow rate ranged from 7.6 cm.s-1 and 27.4 cm.s-1. Particle dispersion and settling 

velocity as well as slug bubble velocity were determined, in an acrylic 32 mm diameter column, using 

seven differential pressure transducers located along the column.  

Particle dispersion studies showed that a homogeneous suspension state was attained for 70% (V / V) 

solution and was independent of the solid fraction and superficial gas velocity. With 50% (V / V) 

particle dispersion varied with superficial gas velocity.  

The measurement results of rising velocities of a single slug bubble through the suspension proved its 

independence regarding solid fraction and a good approach to White and Beardmore (1962) 

Newtonian fluids results and to Barnes et al. (1989) model prediction regarding suspension behaviour.  

Particle settling velocity experimental results, for 70% in volume solution with 10% and 20% particle 

fraction appear to be under Khan and Richardson (1989) theoretical data. A good correlation was 

achieved between model predictions and experimental data for 50% in volume solution.  

Higher solids axial dispersion coefficient, determined by a dispersion-sedimentation model and using 

particle sedimentation velocity experimental data, were measured for higher superficial gas velocity. 

The dependence of the dispersion coefficient on suspension particle fraction was only observed for 

low superficial gas velocities.  

This study included the development of particle transport in slug bubble wakes model with the aim of 

predicting axial particle distribution in the suspension. The proposed model considered axisymmetric 

and closed slug bubbles wakes and laminar flow pattern ( 175Re ≤
LV ). Experimental results cannot 

support entirely this model discussion, because a transitory wake was observed. Nevertheless, the 

model discussion allows an analysis of the characteristics that influence the dispersion of particles in 

suspension. Future studies are also proposed.  


