
Resumo 

O trabalho realizado nesta tese encontra-se dividido em duas partes. Numa primeira parte foram 

realizados estudos de transferência de massa de uma bolha tubular gasosa para um líquido, através 

do qual a bolha se encontra em ascensão, e numa segunda parte foram realizados estudos 

hidrodinâmicos quer numa coluna de recirculação de líquido por borbulhamento livre através de um 

tubo central de pequeno diâmetro quer numa outra coluna com uma bolha tubular isolada em 

ascensão.  

No estudo de transferência de massa apresenta-se uma série de determinações experimentais dos 

valores dos coeficientes de transferência de massa do lado do líquido para bolhas tubulares em 

ascensão em líquidos Newtonianos, "parados", com viscosidades entre 9x10-4 Pa.s e 0,14 Pa.s. 

Foram usadas colunas com três diâmetros (19, 32 e 52 mm) e estudadas bolhas com valores para 

Ls/D (comprimento da bolha/diâmetro da coluna) até 38. Os dados obtidos comparam-se bem com as 

previsões teóricas de van Heuven e Beek e evidenciam os limites de aplicação das equações 

empíricas de Filla e de Niranjan et al. Os resultados obtidos com bolhas em ascensão em água na 

coluna de 52 mm de diâmetro interno sugerem nitidamente que a transição para regime turbulento 

ocorre para um valor de z/D (distância, vertical, à parte frontal da bolha/diâmetro da coluna) de 

aproximadamente 11, podendo a transferência de massa, na porção turbulenta, ser bem prevista por 

correlações existentes para colunas de paredes molhadas. Neste estudo foi também desenvolvida 

uma expressão simples, assimptótica, para avaliar coeficientes de transferência de massa em bolhas 

tubulares longas (isto é, bolhas tubulares para as quais a película de líquido está em escoamento 

perfeitamente desenvolvido numa grande parte do comprimento total da bolha) em ascensão em 

líquidos viscosos e que se comparam bem com os valores experimentais obtidos.  

No estudo hidrodinâmico foram desenvolvidos dois modelos distintos para prever o caudal de 

circulação de líquido em colunas de recirculação, com uma gama alargada de viscosidades (1,2x10-2 

Pa.s a 0,43 Pa.s), por borbulhamento livre através de um tubo central de pequeno diâmetro (19 mm). 

Aqueles modelos basearam-se em balanços de energia mecânica ao longo do percurso de 

recirculação, tendo-se verificado serem adequados, um para líquidos com viscosidades baixas e outro 

para líquidos com viscosidades elevadas. A diferença entre os dois modelos reside em considerar-se 

que o líquido em escoamento em torno da bolha tubular não contribui para a pressão hidrostática no 

tubo central.  

Foram também realizadas experiências para determinar a queda de pressão associada a uma bolha 

tubular isolada em ascensão numa coluna com líquido, quer "parado", quer em movimento 

ascendente, tendo-se verificado que aquele valor estabilizava para bolhas tubulares com 

comprimento superior ao necessário para que o escoamento do líquido em torno da bolha estivesse 

perfeitamente desenvolvido. Foi possível utilizar estes resultados experimentais, obtidos com um 

bolha isolada, para desenvolver um modelo semi-empírico para a coluna de recirculação de líquido 



por borbulhamento livre que se mostrou adequado para toda a gama de viscosidades de líquidos 

utilizados.  

Abstract 

The present work is divided in two parts. In the first part there were studies of absorption from a slug 

rising in a liquid. In a second part hydrodynamic studies were made both in a liquid recirculating 

column by free bubbling through a central tube of small diameter and in another column with a single 

slug rising in the liquid.  

In the study on gas absorption, the present work reports a series of experimental measurements of 

liquid-side mass transfer coefficients for slugs rising in stagnant Newtonian liquids with viscosities in 

the range 0.9x10-3 to 0.14 Pa.s. Three column diameters were used (19, 32 and 52 mm) and slugs 

with values of Ls/D (bubble length/column diameter) up to 38 were studied. The data obtained 

compare well with the theoretical predictions of van Heuven and Beek and they show the limited range 

of applicability of the empirical equations of Filla and Niranjan et al. The data reported for slugs rising 

in water in the 52 mm i.d. column clearly suggest that transition to turbulent film flow occurs at a value 

of z/D (distance from the slug nose/column diameter) of about 11, the mass transfer in the turbulent 

region being well predicted by correlations developed for wetted wall columns. A simple asymptotic 

expression for the evaluation of mass transfer coefficients in long slugs (i.e. slugs alongside which fully 

developed film flow is observed over a large portion of the total length) in viscous liquids was also 

developed and it is seen to compare very well with the experimental data.  

In the hydrodynamic study two distinct models were developed to estimate the circulation flowrate in 

recirculating columns with a wide range of viscosities (1.2x10-2 to 0.43 Pa.s), by free bubbling through 

an inside central tube of small diameter (19 mm). Those models were based in mechanical energy 

balances along the recirculation path and they were found to be adequate, one for low viscosity liquids 

and the other for highly viscous liquids. The difference between the two models stands on considering 

(or not) that the liquid flowing around the slug does not contribute to the hydrostatic pressure in the 

central tube.  

Experiments were also performed to determine the pressure drop associated with a single gas slug 

rising in a column with stagnant liquid or liquid in cocurrent flow. It was observed that the pressure 

drop value became stabilized for slugs which length was higher than the distance needed for the liquid 

flow around the bubble to become fully established. With the experimental results obtained for a single 

slug, it was possible to develop a semi-empirical model for the liquid recirculation column with free 

bubbling. The model showed to be adequate for the whole range of viscosities studied.  


