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Przedmiotem rozprawy były badania przyczyn tworzenia się 
pian i ich stabilizacji w układach ekstrakcyjnych: TBP - nafta-
roztwory kwasu azotowego. Stwierdzono na drodze doświadczalnej, 
że TBP pełni w nich podwójną rolę, a mianowicie; stabilizatora 
cienkich, ciekłych filmów pianowych i emulgatora tworzących się 
dyspersji. Zaobserwowano także stabilizujący wpływ drobnych ro-
zmiarowo emulsji w/o na tworzący się słup piany. W rozprawie 
przedstawiono także przegląd literaturowy prac związanych tema¬ 
tycznie z omawianymi zagadnieniami* 

The paper is devoted to studies of foam formation and its 
stabilization in TBP - kerosene - nitric acid solutions extrac¬ 
ting systems. It was experimentally found, that TBP acts as a 
stabilizator of thin, liquid foam films as well as an emulgator 
in forming dispersions. The stabilizing effect of fine emul.<4» 
sions w/o on formed foams column was obsertpted. Relevant refe -
rences on the subject are also revjawed. 

Предметом диссертации были исследования причин образова¬ 
ния пен и их стабилизации в экстракционных системах: ТБФ - ке¬ 
росин - растворы азотной кислоты. Экспериментальный путём бы¬ 
ло доказано, что ТБФ исполняет в них двойную роль, а именно: 
является стабилизатором тонких, жидких, пенных фильмов, а так¬ 
же эмульгатором образующихся в системе дисперсий. В диссерта¬ 
ции представлено также обзор научных трудов тематически свя -
ванных с обсуждаемыми вопросами. 
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1. WST^P, CEL PRACY 
W ostatnim dwudziestoleciu ma miejsce w iyiecie gwałtowny 

roswój energetyki konwencjonalnej, tj. opartej o wykorzystanie 
zasobów węgla kamiennego i paliw płynnych, jak i jądrowej, w 
której wykorzystano zdolność niektórych izotopów ciężkich pier¬ 
wiastków do samorzutnego rozszczepiania się w reaktorach jądro¬ 
wych z jednoczesnym wydzielaniem pokaźnych ilości ciepła. 
Rozwój energetyki jądrowej pociąga za sobą w konsekwencji ko¬ 
nieczność opracowania nowych technologii przerobu rud urano¬ 
wych celem wytworzenia paliwa Jądrowego, a także potrzebę zna¬ 
lezienia nowych, niezawodnych metod oczyszczania paliwa jądro¬ 
wego od produktów rozszczepiania, zatruwających go w czasie 
pracy reaktora jądrowego. 

Dotychczas stosowane na skalę przemysłowy metody przerobu 
wypalonego paliwa jądrowego charakteryzują się dużą zawodnoś¬ 
cią, powodowaną głównie przez mało dotychczas zbadane zjawis¬ 

ka występujące w trakcie podstawowej części procesu przeróbki, 
Jaką jest ekstrakcyjne oddzielenie niewykorzystanego uranu i 
powstałego w wyniku reakcji jądrowych plutonu, od produktów 
rozszczepienia. Zjawiska te, to przede wszystkim tworzenie 
trwałych emulsji, pian i złożonych układów^ aerozolowych. 
Wywołują one wzajemne zanieczyszczenie faz w trakle ich roz¬ 
dzielania, wydłużają czasowo proces ekstrakcji, zmniejszają 
jej wydajność i efektywność. 

Trudność w badaniu tych zjawisk polega na konieczności 
interdyscyplinarnego podejścia tak w planowaniu jak 1 w prze¬ 
prowadzaniu ekperymentów. Prowadzone badania winny uwzględniać 
zarówno problematykę fizykochemii substancji powierzchniowo-
czynnych jak i hydrodynamikę mieszania dwóch wzajemnie nie 
mieszających się cieczy. Dodatkową trudność sprawia, szcze¬ 
gólnie przy badaniu zjawiska pienienia się układów ekstrak¬ 
cyjnych, stosunkowo niewielki czas życia pian. 

Celem niniejszej pracy było określenie "przyczyn powsta¬ 
wania pian;a także form jej stabilizacji,w układach ekstrak¬ 
cyjnych będących podstawą wielu technologicznych systemów 



ekstrakcyjnych, a mianowicie: roztwór fosforanu trójbutylowego 
w nafcie - roztwory kwasu azotowego. Literatura naukowa dotyczą¬ 
ca wspomnianych wyżej zagadnień w praktyce jest niedostępna. 
Chroniona jest bowiem ścisłą tajemnicą ze względów strategicz¬ 
nych bądź technologicznych. 

2. PRZEGLĄD LITERATUROWY 
2.1. PROCESY EKSTRAKCYJNE W TECHNOLOGII PRZEROBU WYPALONEGO PA¬ 

LIWA JĄDROWEGO 
Materiałem paliwowym w klasycznym, uranowym reaktorze jądro¬ 

wym jest, występujący w przyrodzie, izotop uranu o liczbie maso¬ 
wej 235. Uran jest pierwiastkiem dość rozpowszechniony© w przy¬ 
rodzie jednakże rzadkie są skupiska związków tego metalu o wlęk-
-szej jego zawartości [ 1 )• Ponieważ rozszczepialny izotop tego 
pierwiastka stanowi jedynie 0,71 % od całkowitej Jego ilości, 
zrozumiałym jest fakt poszukiwania i stosowania wysoko wydaj¬ 
nych metod wydzielania i koncentrowania uranu. 

W każdej z technologicznych metod wydzielania uranu, część 
procesu technologicznego oparta jest na wykorzystaniu ekstrak¬ 
cyjnych metod rozdzielczych, Ekstrakcja jest procesem wielofazo¬ 
wym (najczęściej dwufazowym ], zazwyczaj wieloskładnikowym, przy 
czym fazy mogą należeć do tego samego (ekstrakcja cieczowa) lub 
też do różnych stanów skupienia (ługowanie ) . 
Polega ona na wykorzystaniu zdolności ekstrahowanej substancji 
chemicznej, prostej lub złożonej, do podziału pomiędzy dwie 
niemieszające się fazy. Zdolność ta została opisana dość dawno 
przez prawo podziału Kersta. O efektywności- ekstrakcji decyduje 
przede wszystkim współczynnik podziału. Nie bez znaczenia dla 
zastosowań technologicznych pozostaje także szybkość procesu 
ekstrakcji, która zależy od mechanizmu jej przebiegu [ 2 - 4 ] . 

Pierwsze oficjalne informacje o zastosowaniu procesów ek¬ 
strakcji w procesach technologicznych paliwa jądrowego datują 
się od lat pięćdziesiątych kiedy na I Międzynarodowej Konferen¬ 
cji d/s Pokojowego Zastosowania Energii Jądrowej w Genewie, 
przedstawiono szereg prac i referatów omawiających to zagadnie¬ 
nie I 5 - 7J. 

10 



Pierwsze metody technologiczne oparto o wykorzystanile w cha¬ 
rakterze czynników ekstrahujących niektórych związków otrganicz-
nych, takich jak np. ketony, etery i aminyj 5 ]. Szybka; okazało 
się, że związki te ulegają dość znacznym przemianom radiiolitycz-
nym, co zmniejsza znacznie wydajność ekstrakcji w cylklu tech¬ 

nologicznym. Znaleziono jednak związek, ester tró" jbuty&owy kwa¬ 
su fosrforowego (fosforan trój -n»butyłowy, TBP), [ 7,SJ], który 
okazał się bardzo dogodny dla celów tak technologicznych jak t 
analitycznych. Sz«r33e omówienie własności tego ekstrsahenta 
zawarte jest w części metodycznej pracy. Wysoka odpormość tego 
związku chemicznego na działanie promieniowania jonlzsującego 
zostaje dodatkowo zwiększona przez stosowanie rozciemczalnlków 
organicznych takich jak np. heksan, nafta czy też czrtterochlo-
rek węgla. 

W oparciu o zastosowanie TBP jako ekstrahenta opracowano 
szereg metod technologicznych ekstrakcyjnego przerolbu paliwa 
jądrowego [ 9 - 11 !• Ostatnie lata przyniosły dalszy postąp w 
badaniach nad technologią wypalonego paliwa jądrowego, gdyż roz¬ 
wój techniczny energetycznych reaktorów jądrowych pirowadzi do 
powstawania obiektów dużej mocy (np. 400 megawatów,)CD znacznym 
stopniu wypalenia paliwa ( np. radzieckie reaktory WVBR-400 ) . 

Część ekstrakcyjną współczesnego cyklu przerobu: '.wypalonego 
paliwa jądrowego [ 11 } schematycznie przedstawiono nra rysunku 
1 . Cechą charakterystyczną jest zamknięty obieg- fazy orga¬ 

nicznej (na schemacie części zakropkowana) . Zazwyczaj stanowi 
ją roztwór TBP o stężeniu bliskim 1 mol/l ( ok. 30 %: obj.) 
w rozcieńczalniku organicznym: heksan, nafta lub czifcerochło-
rek węgla. 
W początkowym stadium procesu przetwórczego faza orgamlezna 
kontaktuje się z fazą wodną, którą stanowi roztwór powstały 
w wyniku rozpuszczenia pręta paliwowego reaktora jądrtowego w 
kwacie azotowym. Oczywiście wcześniej pręt paliwowy ziostał 
pozbawiony ochronnych koszulek wykonanych z cyrkonu SL glinu. 
Stężenie poszczególnych składników wchodzących w skłserd układu 
ekstrakcyjnego przedstawiono w tablicy I. Dane te zostały 
zaczerpnięte z pracy Baumgartnera i Brtela [ 11 J. 

11 
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v 
Rys.1. Schemat części ekstrakcyjnej współczesnego 

cyklu przerobu paliwa jądrowego I 11 ]. 
U - uran, Pu - pluton, P.R. - produkty rozszczepienia. 

W pierwszym etapie ekstrakcyjnego oczyszczania paliwa jąd¬ 
rowego następuje oddzielenie niewykorzystanego uranu i powsta¬ 
łego plutonu od produktów rozszczepienia. W fazie wodnej zacho¬ 
dzą następujące reakcj« chemiczne, w wyniku których powstają 

+ 2 TBP »̂«Jk 

Pu 4 + + 4 HO^ + 2 TBP ̂ » a Pu/N&3/4/TBP/2 

kompleksy uranu i plutonu, następnie ekstrahowane do fazy orga¬ 
nicznej. Paza organiczna przechodzi z kolei do drugiego etapa 
cyklu ekstrakcyjnego jakim jest reekstrakcja plutonu. Produkty 
rozszczepienia uranu (P.R.j pozostają w fazie wodnejj. W drugim 
etapie procesu mają miejsce dwie reakcje. Z początku następuje 
redukcja czterowartościowego plutonu do, trójwartościowego 



TABLICA I 
Stężenie niektórych składników roztworów fazy wodnej i er-

ganlcznej przed ekstrakcyjnym oddzieleniem produktów rozszcze¬ 
pienia uranu 

Składnik roztworu 

Uran 
Pluton 
Stężenie kwasów 
Produkty rozszczepieni* 
Aktynowce 
Ekstrahenty x/ 
Produkty korozji 
Tlenki azotu 
Gadolin xx/ 
Jony fluorkowe 
Gęstość fazy wodnej 

Jednostka 

g/l 
g/l 

mol/l 
Ci/l 
Ci/1 
g/l 
g/l 

mol/1 
mol/1 
mol/l 
g/enr 

Wartość 

1,0xi0*5 » 50,0 
5,Ox1O"6 + 50,0 
1f0x10"*2 * 10,0 
1,0x10"6 * 1000,0 
I.OxiO"*6 * 1,0 
1,0x10~3 * 500,0 
1,0x10"6 * 1,0x10"2 
1,0x10'6 + 1,0 
1,OxiO"6 -r 10,0 
1,0x10"5 * 1,0 

1,0 -r 1,5 

x/ - wyjściowo w fazie organicznej, 
XX/ - nośnik 

i następnie jego reekstrakcjja do fazy wodnej. Kolejnym etapem 
cyklu jest reekstrakcja uranu do fazy wodnej, którą stanowi 
zazwyczaj rozcieńczony roztwór kwasu azotowego. 

Bardzo ważnym dla prawidłowego przebiegu procesu ekstrak¬ 
cyjnego jest ostatni etap cyklu, w którym następuje oczyszcze¬ 
nie fazy organicznej od produktów radiolizy ekstrahenta i roz¬ 
cieńczalnika. Zazwyczaj w procesie technologicznym stosuje się 
przemycie fazy organicznej roztworami wodorotlenku sodu i wodą. 
Następuje wówczas usunięcie z fazy organicznej produktów ra¬ 
diolizy, którymi są głównie fosforan monobutylowy (MBP ) , fos¬ 
foran dwubutylowy (DBP ) , kwas fosforowy i alkohol butylowy. 
Ich obecność w fazie organicznej zmniejsza efektywność ekstrąk-



cji uranu i plutonu, a także powoduje zanieczyszczenie ekstra-
howanycn pierwiastków przez produkty rozpadu. 

Wysoka radioaktywność materiału poddawanego procesowi ek¬ 
strakcyjnego przerobu powoduje, że w trakcie poszczególnych 
jego etapów ogranicza się w technologii czas kontaktu faz, 
W procesie ekstrakcji czynnikiem determinującym jej kinetykę są 
procesy dyfuzyjne składników układu ekstrakcyjnego przez gra¬ 
nicę faz. Ograniczając zaś czas kontaktu zmniejsza się w ten 
sposób wydajność ekstrakcji. Aby temu zapobiec w technologii 
powtarza się kilka, a nawet kilkunastokrotnie podstawowy, 
omówiony wcześniej cykl ekstrakcyjny, tak by w końcowym wyniku 
uzyskać pełne oddzielenie uz-anu i plutonu od produktów roz¬ 
szczepienia. Warto jednak zauważyć, że jeden wadliwie pracują¬ 
cy cykl w wielostopniowym układzie ekstrakcyjnym może prowa -
dzić, przez powielenie w następnych cyklach, do niepożądanych 
rezultatów. 
2.2. UKŁADY DYSPERSYJNE POWSTAJĄCE W TRAKCIE PROCESÓW 

EKSTRAKCJI I REEKSTRAKCJI 
W układach ekstrakcyjnych typu: ciecz - ciecz, zwiększe¬ 

nie powierzchni kontaktu faz następuje przez zdyspergowanie 
jednej fazy « drugiej. Rozproszenie zachodzi zazwyczaj w wyni¬ 
ku wymieszania faz za pomocą mieszadła mechanicznego lub przez 
wstrząsanie. 
W układach ekstrakcyjnych wzrost stopnia rozproszenia faz pro¬ 
wadzi do szybkiego zwiększenia powierzchni kontaktu na skutek 
zmniejszania się rozmiarów kropelek fazy zdyspergowanej z jed¬ 
noczesnym, gwałtowym wzrostem ich ilości. 
Jednakże nieograniczony wzrost stopnia zdyspergowania układu 
jest niecelowy, gdyż w miarę zmniejszania się rozmiarów kro¬ 
pelek zmniejsza się także mechanizm transportu ekstrahowanego 
składnika przez granicę rozdziału faz. Istnieją więc dla każ¬ 
dego układu okrwślone warunki mieszania faz, przy których 
zostaje osiągnięta optymalna wielkość powierzchni kontaktu 
faz I 12). 

Wielkość powierzchni kontaktu faz pozostaje w ścisłym 



związku z transportem masy. Pojęcie transportu masy przez gra¬ 
nicę fas wprowadzone zostało dla praktycznego określenia efek¬ 
tywności ekstrakcji i pozostaje w związku z kinetycznym opisem 
przebiegu tego procesu. W polskiej literaturze fachowej stosu¬ 
je się także t*rmin "przeniesienie masy11 [ 13 ]« Przenikanie ma¬ 
sy między kroplą a otaczającą ją cieczą ma pierwszorzędne zna¬ 
czenie dla określenia przebiegu procesu ekstrakcyjnego, w 
którym przecież jedna faza z reguły jest rozdrobniona aa Kro¬ 
ple. Należy tutaj wyróżnić trzy okresy: 
a. okres powstawania kropli [ 14,15 ] do chwili gdy ostatecznie 

przyjmie ona kształt kulisty, 
b. okres- swobodnego opadania lub wznoszenia się kroplif16,17 ], 

w którym może ona ulegać pewnym deformacjom zależnym od jej 
rozmiaru i napięcia mlędzyfazowego układu, 

c. okres przybycaa kropli do granicy faz i jej przechodzenia 
w fazę ciągłą [ 18 ]. Szczególne znaczenie dla przebiegu 

ekstrakcji mają okresy: początkowy i końcowy, w któryth eKstra¬ 
nu je się do lub z kropli blisko 40 % przenoszonej masy. 
W czasie swobodnego ruchu kropli następuje przeniesienie pozo¬ 
stałej ilości transportowanej masy, jednakże należy stwierdzić, 
że wydłużenie długości drogi swobodnego ruchu kropli (czasu ży¬ 
cia) powoduje coraz wolniejszy wzrost wyekstrahowania. Stosun¬ 
kowo intensywne przenikanie masy w okresie -powstawania jak i 
zlewania się kropli z fazą ciągłą, należy odnieść do zjawisk 
wywołujących wzmożoną turbulencję w jej wnętrzu. 
Współczynnik przenikania masy w okresie unoszenia się kropli 
w fazie ciągłej, odniesiony do powierzcnni, wzrasta z powięk¬ 
szeniem się średnicy kropli. W podobny sposób wpływa na jego 
wartość powiększanie stężenia ciała rozpuszczonego w fazie 
ciągłej. Wyjaśnieniem wpływu średnicy, dla tego okresu istnie¬ 
nia kropli, jesT również zwiększona turbulencja w jej wnętrzu, 
która następuje w wyniku deformacji kształtu kropli i samoczyn¬ 
nych wibracji. W przypadku zmian stężenia ciała ekstrahowa-
nego, wyjaśnienie* być noże nierównomierny rozkład stężeń sub¬ 
stancji wewnątrs kropli, co powoduje solenną wartość napięcia 
międzyfazowego. In rozmiar kropli staje się aniejszy, tya 



mniejsze są gradienty stężeń wewnątrz kropli, wolniejsze turbu¬ 
lencje i w efekcie zmniejsza aię wartość współczynnika prseai-
kania. 

Termodynamicznie trwały stan dwóch niemlaszających się cie¬ 
czy odpowiada sytuacji, w której ich swobodna powierzchnia kon¬ 
taktu osiąga wartość minimalną, a cięższa z cieczy znajduje się 
pod lżejszą w polu grawitacji ziemskiej. Trzeba określonego na¬ 
kładu energetycznego by z takiego układu utworzyć nietrwałą lub 
metatrwałą emulsję, złożoną z wielkiej liczby kropelek jednej z 
cieczy, rozproszonej w drugiej. Powstające emulsje mogą różnić 
się typem:emulsja wody w oleju "w/o" i oleju w wodzie "o/w", 
rozmiarem powstających kropelek:emulsje pierwotne i mikroemul-
sje i ich trwałością, stężeniem i lepkością. Może odróżniać je 
szereg innych fizykochemicznych cech lecz wymienione wyżej pa¬ 
rametry posiadają największą praktyczną wartość [ 19 ]. Udział 
objętościowy fazy zdyspergowanej w ośrodku dyspergującym może 
teoretycznie osiągnąć wartość 0,74. W niektórych jednak Frzypad-
-kach, jak np. powolne dyspergowanie, istnienie histerezy typu 
emulsji, obecność w układzie substancji stabilizującej oba ty¬ 
py emulsji (emulgatora) itp., tworzy się często tzw. emulsja 
złożona, w której wewnątrz fazy zdyspergowanej znajdują się 
kropelki fazy dyspergującej. Kropelki emulsji złożonej są zaz¬ 
wyczaj większe od kropelek emulsji prostej tego samego typu. 
Dla podobnycn układów udział objętośaiowy fazy zdyspergowanej 
w ośrodku dyspergującym może osiągać wartość 0,85 - 0,90 
( 20 - 21 ] . 

W warunkach obecności w układzie fazy gazowej, towarzy¬ 
szącej procesowi technologicznemu czy eksperymentowi (np. po¬ 
wietrze ) , bądź też tworzącej się w trakcie jego prowadzenia 
(np, parowanie, radioliza itp.), mogą powstawać piany. Plany 
mogą się tworzyć, podobnie zresztą jak i inne układy dysper¬ 
syjne, w procesacn rozproszenia i kondensacji. W pierwszym z 
nich piana może powstawać na skutek: 
a, przechodzenia strumienia gazu przez warstwę cieczy(np. w 

urządzeniach nawilżających lub płuczkach), 
b. podczas działania urządzeń mieszających ciecze w atmosferze 
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gazu,a także prsy uderzaniu strumienia cieczy o przegrodę 
(np, mieszalniki ekstrakcyjne, kolumny pulsacyjne, wstrzą -
sarki, homogenizatory, a także przy przelewaniu cieczy), 

c. podczas rozpylania cieczy za pomocą strumienia gazu(np. gaś¬ 
nice pianowe ) . 

Na. drodze kondensacyjne3 można otrzymać piany po przesyceniu 
fazy ciekłej gazem (np. niektóre produkty spożywcze). Do tego 
samego typu można zaliczyć powstawanie pian w trakcie reakcji 
chemicznych czy przemian fizycznych układów, zachodzących z wy¬ 
dzieleniem produktów gazowych (np. radioliza ) . Powstawanie pia¬ 
ny może być uwarunkowane jednoczesnym działaniem obu tych spt>-
sobów. Należy stwierdzić, że procea tworzenia się piany jesz 
nader złożony z powodu równoczesnego wpływu szeregu fizykoche¬ 
micznych i technologicznych czynników. Tak np. na proces pow¬ 
stawania piany mają wpływ: 
1. Skład pieniących się roztworów ( typ stabilizatora piany, 

rodzaj rozpuszczalniki i jego fizykochemiczne własności na¬ 
pięcie powierzchniowe, lepkość, kwasowość i inne } . 

Ł, Wpływ zewnętrznych czynników (temperatura, ciśnienie, wilgo¬ 
tność, obecność zewnętrznych czynników stabilizujących jak 
np. pyły, mikroemulsje itp.). 

3. Warunki technologiczne wytwarzania piany (konstrukcja urzą¬ 
dzenia, intensywność prowadzenia procesu, itp^[ 22 J. 
Kontaktowanie faz w czasie ekstrakcji następuje zazwyczaj 

w urządzeniach mechanicznych zwanych ekstraktoiami [13 ,23 
24- ] . W czasie kontaktowania dwóch niemieszających się faz 

ciekłych jest także obecna i trzecia - faza gazowa, którą sta¬ 
nowi powietrze lub pary ciekłych składników, tworzących układ 
ekstrakcyjny. Dodatkową przyczyną obecności fazy gazowej, w 
przypadku ekstrakcji w warunkach intensywnego promieniowania 
jonizującego, mogą być także procesy radiolizy, zachodzące w 
obydwu fazach I 6 J, a szczególnie zaś w fazie wodnej [ 25 ], w 
wyniku których mogą się wytwarzać znaczne ilości gazów [ 11]. 
W tej sytuacji możliwe jest w procesach ekstrakcji tworzenie 
się różnorodnych układów dyspersyjnych, takich jak: 
emulsje proste i złożone, piany i aerozole. 
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2.3. WPŁYW NIEKTÓRYCH PABAMETROV FIZYKOCHEMICZNYCH NI TY? 2 
STRUKTURĘ UKŁADÓW DYSPERSYJNYCH TWORZĄCYCH SIĘ W TRAKCIE 
EKSTRAKCJI 
Układ dyspersyjny, nietrwały czy metatrwały, powstaje w wy¬ 

niku działanie dwóch konkurencyjnych procesów, a mianowicie: 
rozproszenia się jednej fazy w drugiej i jednoczesnego powrotu 
fazy rozproszonej do formy ciągłej (koalescencja) . Rozprosze¬ 
nie jednej z faz w drugiej, tzw. dyspergowanie jest procesem 
szybkim, zachodsącym w czasie od ułamka do kilku sekund. Nato¬ 
miast koalescencja, w porównaniu z nim jest procesem znacznie 
wolniejszym, trwającym często od kilku minut do wielu tygodni. 
Wpływ niektórych parametrów fizykochemicznych, jak np. gęstość, 
lepkość, napięcie powierzchniowe czy międzytfSbwe, stężenie emul¬ 
gatora itp., przejawiać się może zarówno w trakcie dyspergowa¬ 
nia , jak i w trakcie rozpadu dyspersji, tj> w czasie koalescen-
cji. 

Jest niemożliwym jednoznaczne charakteryzowanie wszystkich 
dyspersji za pomocą prostej, jednoznacznej metody, ponieważ 
odznaczają się one różnymi szybkościami rozdzielenia się. Tak 
np. niestabilizowane, olejowe dyspersje wodne rozdzielają się 
w czasie kilku sekund lub minut. 
Proces koalesceneji zachodzi w rezultacie zderzania się krope¬ 
lek oleju, poruszających się niezależnie j>d siebie ruchami 
Browna, pod działaniem siły ciężkości, czy też przypadkowych 
strumieni konwekcyjnych. Podczas słabego mieszania procesy te 
przyspieszają się ponieważ małe i duże krople dyspersji prze¬ 
mieszczają się ze zróżnicowanymi szybkościami, co zwiększa li¬ 
czbę zderzeń. Proces ten nazwywa się często ortokinetyczną 
flokulacją. Podczas intensywnego mieszania, wielkie krople 
rozciągają się i rozrywają. Gdy zaś proces mieszania przepro¬ 
wadza się dostatecznie długo, to można wówczas osiągnąć stan 
równowagi dynamicznej przejawiający się poprzez charakterysty¬ 
czny rozkład kropelek dyspersji wg. ich roroiarów. 

Dyspersje stabilisowane ca pomocą substancji powierzch-
niowo-czynnych są trwałe w okresie od kilku godzin do wielu 
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tygodni czy miesięcy. Czynnik emulgujący tworzy bowiem w tyra 
przypadku molekularną barierę pomiędzy cieczami. Bariera ta 
jest zdolna przeciwdziałać ciśnieniu dynamicznemu ( podczaa 
mieszania stężonych dyspersji krople momentalnie łączą się na 
skutek inercji) czy też statycznemu. Przy znacznych "czasach 
życia" na trwałość emulsji mogą oddziaływać także i inne czyn¬ 
niki, jak np, przejście mał'ych kropelek w większe na drodze 
dyfuzyjnej. Różnice w wartości potencjału chemicznego cieczy 
zawartych wewnątrz dużej i małej kropli, powstają w związku z 
tym, że laplasow&kie ciśnienieAp wewnątrz kropli jest odwro¬ 
tnie proporcjonalne do jej promienia (1) : 

Ap - 2 C1|2/r (1) 
gdzie: (T - napięcie międzyfazowe, r - promień kropli, 

1,2 
W rezultacie wpływ promienia na rozpuszczalność kropel wyraża. 
się podobnie do wzoru Kelvina, zależnością (2): 

ln TJ " T T l1/ri " 1/r2> (2) 
gdzie: L., i L - rozpuszczalność kropli o promieniu r1 i r~, 

tf1 , ~ napięcie międzyfazowe, V ' - molowa objętość cie¬ 
czy wewnątrz kropli, R - stała gazowa, T - temperatura 
w K [ 19 ] . 

Gdy w fazie dyspersyjnej dwie* krople zbliżają się do sie¬ 
bie, zachowanie się układu określają oddziaływania sił hydro¬ 
dynamicznych i powierzchniowych. Hydrodynamiczne siły powodu¬ 
ją pozorny wzrost lepkości cieczy przepływającej pomiędzy krop¬ 
lami, a także zmianę kształtu kropel na skutek wzrostu ciśnie¬ 

nia pomiędzy nimi. Zmiana kształtu może prowadzić do powstania 
płaskiej błonki cieczy dyspergującej, pomiędzy kroplami fazy 
zdyspergowanej. Równoległy przepływ cieczy w stosunku do powie¬ 
rzchni błonki zwiększa cyrkulację fazy zdyspergowanej wewnątrz 
kropli. Dalszy, nieograniczony wzrost deformacji kulistej for¬ 
my kropel jest hamowany przez siły napięcia powierzchniowego, 



gdyż każde odchylenie kropel od formy kulistej, prowadzi do 
zwiększenia jej powierzchni { 26 ] . Powstawanie błonek (filmów) 
pomiędzy kroplami dyspersji wskazuje na fakt, że działanie sił 
powierzchniowych zapobiegających zlewaniu się kropel, dla rów¬ 
noległej warstwy cieczy, nie może nigdy wyłącznie wynikać z 
istnienia hydrodynamicznych oddziaływań czy niezmiennego na¬ 
pięcia powierzchniowego. Prsyjrozpatrywaniu sił działających 
pomiędzy cząsteczkami dyspersji w pianach czy emulsjach wygod¬ 
nie jest wykorzystać model tych oddziaływań zaproponowany 
przez Dlerjagina [ 27 ] • Zgodnie z nim, oddziaływanie to wynika 
z obecności dodatkowej siły rozdzielającego ciśnienia, skiero¬ 
wanej pod kątem prostym do płaszczyzny filmu. Jest ono siłą 
powierzchniową drugiego rodzaju, w przeciwieństwie do siły na¬ 
pięcia powierzchniowego, działającego wzdłuż płaszczyzny błonki 
dzielającej fazy i określonego.miancrr. siły pierwszego rodzaju. 
Model ten jest dogodny do rozpatrzenia wielkości, właściwej 
energii powierzchniowej £ jako zmiennej, w zależności od włas¬ 
ności fizycznych układu. Jest ona zdefiniowana zależnością ( 3)-' 

J (3) 
gdzie: 0*- napięcie powierzchniowe, f - rozdzielające ciśnie¬ 
nie, h - grubość błonki. 

Chociaż pojęcie ciśnienia rozdzielającego wprowadzone zo¬ 
stało dla wyjaśnienia trwałości układu dyspersyjnego, to szyb¬ 
ko stało się jasne, że powinno ono uwzględniać pojawienie się 
pomiędzy cząsteczkami dyspersji zarówno sił przyciągających jak 
i odpylających. Do sił tych należąs siły Tan der Waalsa przy¬ 
ciągające cząsteczki do siebie i siły podwójnej warstwy elek¬ 
trycznej odpychające dla powierzchni o jednoimiennym ładunku, 

a przyciągające dla powierzchni przeciwnie naładowanych. Siły 
te pojawiają się wówczas gdy cząsteczki dyspersji zbliżają 
się do siebie wskutek ruchów Browna. 
Ponieważ oba te typy sił działają niezależnie od siebie, wy¬ 
padkowa działania jest zależna od ich algebraicznej sumy. 
Jeżeli siły Van der Waalsa przeważają w danym układzie dys¬ 
persyjnym, wówczas układ taki staje się nietrwały i ulega 
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koaleseencji. W przeciwnym przypadku mamy do czynienia z odwro¬ 
tnym zjawiskiem. Wytworzone przez siły podwójnej warstwy elek¬ 
trycznej bariera energetyczna, przeciwdziała przyciąganiu się 

cząsteczek,, a kiedy jej wartość przewyższa zmiany kinetycznej 
energii cząstek dyspersji, wówczas ich koalescencja ulega za¬ 
hamowaniu. W pozostałych emulsjach stabiSFowanych substancją 
powierzchniowo-czynną ze znaczrią podwójną warstwą elektrycz¬ 
ną, kropelki emulsji o/w z odległości~10 8 nie przyciągają się 
wzajemnie. Emulsje w/o nie posicdają zaś warstwy podwójnej(nie 
ma dowodów na istnienie takiej warstwy) , nie można wówczas po¬ 
szukiwać związku pomiędzy trwałością emulsji, a wartością pod¬ 
wójnej warstwy elektrycznej. Wydaje się, że rozpatrując stabi¬ 
lizację dyspersji należy uwzględnić nie tylko siły przyciągania 
się czy odpychania się cząstek lecz także i wpływ adsorpcji 
substancji powierzchniowo-czynnych. Może to wyjaśnić różnorod¬ 
ny wpływ poszczególnych substancji na stabilizację dyspersji 
[19]. 

Emulgowanie może następować w obecności substancji powierz¬ 
chniowo-czynnych (S.P.CZ.), tzn. takiej, która wywołuje zmianę 
napięcia powierzchniowego bądź międzyfazowego na granicy roz¬ 
działu faz.Pozostaje to w ścisłym związku z adsorpcją S.P.CZ. 
na międzyfazowej powierzchni rozdziału i jednocześnie wpływa 
ułatwiająco na przebieg procesu dyspergowania i hamująco na 
proces rozrywaniajcienkich błonek między kroplami dyspersji. 
Izoterma Gibbsa określa wielkość obniżenia napięcia międzyfa¬ 
zowego (d (J* 1 g ) , wywołanego obecnością S.P.CZ. (4) : 

- d tf - P. RT d In {a.) ( 4) 
1,2 * x 

gdzie: • ^ - adsorpcja składnika i na jednostkę pola powierz¬ 
chni w stosunku do rozpuszczalnika nieadsorbującego się na 
niej, aA - termodynamiczna aktywność składnika i, R - atała 
gazowa, T - temperatura w £ . Istnieją trzy wypadki, w 
których a^ ma prosty związek ze stężeniem składnika. Jeżeli 
S.P.CZ. jest «wlaskiem niejonowym i znajduj* się w roztworze 
w niewielkim stężeniu, to a^ jest w przybliżeniu równe c^ 



(gdzie c^ jest objętościowym stężeniem składnika) . Jeżeli 
S.P.CZ. jest elektrolitem, cząsteczki którego dysocjują na dwa 
jony, a domieszka innych elektrolitów w roztworze jest niewielka 
wówczas d (in a.)« 2 d (In £*+- c ^ , gdzie: 

t+ - współczynnik aktywności jonu elektrolitu przy wysokim jego 
stężeniu w roztworze. Wreszcie, gdy mamy do czynienia z roztwo¬ 
rem rozcieńczonym S.P.CZ. w cieczy, któr^ stanowi stężony wodny 
roztwór elektrolitu (np. NaCl ) będącego substancją nieaktywną, 
powierzchniowo, wówczas d (In a^)* d (In tf • c± ), 

gdzie: 0 + - współczynnik aktywności S.P.CZ. w tym środowisku. 
Słuszność teorii Gibbsa została sprawdzona przez Davisa 
i Rideala [ 26 ] na drodze określenia wielkości f* i sprawdzenia 
jej wartości z danymi uzyskanymi przy pomiarach napięcia powie¬ 
rzchniowego. 

Równanie Gibbsa wykorzystuje się często do określenia wiel¬ 
kości adsorpcji na powierzchni rozdziału dyspersji. 
Dzięki doskonałemu rozwinięciu stanowi ona dogodny układ do po¬ 
miaru adsorpcji na drodze badania zmniejszania się stężenia 
czynnika emulgującego. Powstają jednak trudności gdy badane dy¬ 
spersje powstają w wyniku zmierzania roztworów o niewielkim 
śladowym stężeniu S.F.CZ. Wówczas hamuje się szybkość osiągania 
stałej wartości napięcia powierzchniowego. Mamy wówczas do czy¬ 
nienia z kompleksem zjawisk określanym mianem efektu Harangoni-
Gibbsa, Istota zjawiska leży w procesach dyfuzji S.P.CZ, do lub 
z powierzchni rozdziału, która w wyniku rozpraszania czy koa-
lescencji ulega szybkim zmianom. Wolne naogół procesy dyfuzyjne 
nie nadążają za szybkimi zmianami wielkości powierzchni roz¬ 
działu, co powoduje powstawanie na niej lokalnych zgęszczeń 
lub rozrzedzeń S.P.CZ. (efekt Marangoni) . Z drugiej strony r.a~ 
leży stwierdzić, że film powierzchniowy powstający pomiędzy 
dwoma kroplami nie może zmniejszać swej grubości w nieskończo¬ 
ność (efekt Gibbsa), gdyż wywołuje to stały, miejscowy wzrost 
stężenia na powierzchni rozdziału. Gibbs wprowadził tzw. efe¬ 
ktywny współczynnik elastyczności G , który można wyznaczyć 
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z krzywej zależności zmian napięcia powierzchniowego od stęże¬ 
nia S.P.CZ. wg. równania (5) ! 

gdzie{ O* - napięcie powierzchniowe, S - powierzchnia zajęta 
przez określoną ilość roztworu S.P.CZ. o stężeniu c, h - gru¬ 
bość błonki, I - adsorpcja S.P.CZ. na jednostkę powierzchni 
[29 ). 

Już od końca minionego stulecia, niektórzy autorzy uważają, 
że lepkość powierzchniowa może ułatwiać stabilizację ciekłych 
filmów. Jeżeli nawet nie jest ona przyczyny statycznej meta-
trwałości, to może sprzyjać dynamicznej stabilizacji, którą za¬ 
bezpiecza lepkość objętościowa, na skutek hamowania przepływu 
cieczy między dwoma powierzchniami. Istnieje w literaturze 
wiele danych o lepkich, ciekłych filmach na międzyfazowych gra¬ 
nicach rozdziału, głównie w układach powietrze-woda, przjjjczym 
w wielu wypadkach łączą one omawiane zjawiska z omówionym wyżej 
efektem Marangoni - Gibbsa I 30]. 

Emulsje o dużym stopniu rozcieńczenia zachowują się, podo¬ 
bnie jak ciecze, przejawiając tzw, netwonowskie właściwości 
ciekłe. W bardziej stężonych roztworach, krople dyspersji 
współoa~«.__ływują na siebie, flokulują tworząc agregaty, które 
posiadają nowe lepkościowo - elastyczne własności. W tym drugim 
przypadku mamy do czynienia z układami o tzw. nienewtonowskich 
właściwościach ciekłych. Lepkość/rozcieńczonej emulsji o stę¬ 
żeniu objętościowym F fazy zdyspergowanej w 1 cm , złożonej ze 
sferycznych kropelek, została przez Einsteina opisana zależ¬ 
nością (6) : 

1 ' % 1 ̂  * *£' *' *6) 
w którym: W 1 - lepkość fazy ciągłej, a^ -współczynnik 
równy 2.5. Równanie to jest słuszne gdy nie istnieje wzajemne 



oddziaływanie kropel na siebie, rozdzielająca krople odległość 
przekracza ich średnice, lepkość cieczy wzrasta w pobliżu mię-
dzyfazowej granicy rozdziału faz. Zależność (6) można przedsta 
wić w innej postaci (7) : 

f- -1 -
gdzie: 7 - lepkość właściwa, charakteryzująca zwiększenie 

v W 
lepkości dyspersji. 

Przy zwiększaniu koncentracji dyspersji, przejawiają się 
i rosną wzajemne oddziaływania jej cząstek na skutek zbliżania 
się ich do siebie, co powoduje zmniejszanie się "swobodnej" 
objętości fazy ciągłej,dyspergujgcej. Jeżeli oznaczyć tę obję¬ 
tość jako ( 1 - Vp ) , to wówczas { 8 ) : 

1 "B* 
-jr- - '.+ — — (e) 
p 1- VpB 

gdzie; V~- bezwymiarowa wielkość charakteryzująca objętość fa¬ 
zy ciągłej, dyspergującej, związanej z cząsteczkami dyspersji. 
Zależność ta opisuje wpływ rozmiarów cząstek dyspersji na jej 
lepkość [ 31 1 , ponieważ Vp jest wskaźnikiem hydrodynamicznego, 
wzajemnego oddziaływania cząstek w układzie. Ogólną regułą jest 
fakt, że ze zmniejszaniem się rozmiarów kropel dyspersji wzra¬ 
sta wartość y? . 

Znakomitą większość układów dyspersyjnych rozpatruje się 
przy uwzględnieniu wpływu na ich istnienie zewnętrznych warun¬ 
ków, do których zalicza się oddziaływanie na układy siły przy¬ 
spieszenia ziemskiego. Pod jej wpływem znajdują się bowiem ta¬ 
kże i kropelki fazy zdyspergowanej. Ich powolne lub szybkie 
dążenie do granicy rozdziału faz jest zależne od działania si¬ 
ły grawitacji ziemskiej lub też sił grawitacyjnych wywołanych 
przez umieszczeni? badanych układów w strefie ich działania 
( np.ultrawirowki ) . Zjawisko przemieszczania się kropel dys¬ 
persji do granicy rozdziału faz pod działaniem siły grawita¬ 
cyjnych nazywa się sedymentacjg. Szybkość tego procesu, zgod¬ 
nie ze wzorem Stoks'a ( 19 3, określa się zależnością (9) s 
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Zależy ona od różnicy gęstości fazy dyspergującej J^ i zdysper-
gowanejj* , promienia kropelki dyspersji r, przyspieszenia ziem¬ 
skiego g w przypadku grawitacji wytwarzanych sztucznie od 

ich wielkości , wreszcie od dynamicznego współczynnika lepko¬ 
ści fazy dyspergującej ^ d. W przypadku gdy f 2 > f^t kropla 
opada pod wpływem siły ciężkości, odwrotnie zaś tf z<$&t uno¬ 
si się ku granicy rozdziału faz. Podstawiając do wzoru ( 9) w 
miejsce szybkości v, odległość 1 i czas t zgodnie z zależno¬ 
ścią : V « l/t i przekształcając,otrzymamy (10) : 

1/2 
(10) - f. ) «* 

Jak wynika ze wzoru (10) , znając drogę przebytą przez kroplę 
w czasie t, a także pozostałe wielkości fizyczne charakteryzu¬ 
jące układ dyspersyjny^ można wyznaczyć wówczas jej promień. 
Stwierdzić więc należy, że przemieszczanie się kropel w kie¬ 
runku granicy rozdziału faz jest wynikiem istnienia różnicy 
ich gęstości. 
2.4. WPŁYW HYDRODYNAMIKI MIESZANIA NA TYP I RODZAJ POWSTA¬ 

JĄCYCH UKŁADÓW DYSPERSYJNYCH 
Mieszanie cieczy jest jedną z bardziej rozpowszechnionych 

operacji w technologii chemicznej. Podczar^mieszania ciecz 
porusza się przyjmując na powierzchni formę leja, bliską pa-
raboli. Cząsteczki cieczy poruszają się po linii kołowej znaj¬ 
dującej się w płaszczyźnie mieszadła, wykonując przy tym nie¬ 
znaczne przesunięcia w płaszczyźnie do niej prostopadłej. 
Równomierne rozmieszczenie cząsteczek cieczy w objętości mie¬ 
szalnika może mieć1 miejsce tylko wtedy, gdy istnieją w czasie 
mieszania dodatkowe prądy boczne. Mieszanie jest wtedy najbar¬ 
dziej efektywne gdy ruch cieczy jest turbulentny. Stosowanie 
do tego celu mieszadeł turbinowych jest nader dogodne gdyż 
wówczas zarówno wzrasta szybkość ruchu cząstek cieczy jak i 



jednocześnie Są one, działaniem siły odśrodkowej, rozrzucane po 
całej objętości mieszalnika. 
Konieczna do tego celu energia, zwana energią mieszania (dysper¬ 
gowania) , wykorzystywana jest zarówno do wytwarzania nowych 
powierzchni jak i do przezwyciężenia wewnętrznego tarcia cieczy 
i wprowadzenia jej cząstek w ruch turbulentny. Rozmiar wykorzy¬ 
stanej mocy przez urządzenie mieszajcie zależy od; szybkości 
przechodzenia przez nie cieczy, od ich lepkości, gęstości i na¬ 
pięcia powierzchniowego, od rozmiaru i stężenia kropel powsta¬ 
jących dyspersji, od przyrostu temperatury, a także od typu i 
rozmiarów aparatury dyspergującej ( T9) . 

Sposób i kolejność wprowadzania poszczególnych cieczy do 
urządzeń dyspergujących może w wielu przypadkach wpływać na 
typ i rodzaj powstających dyspersji. Wprowadzając fazę olejową 
do wodnej można w sposób prosty uzyskiwać emulsje to/w, zaś 
odwrotnie wprowadzając fazę wodną do olejowej emulsje typu w/o. 
Fakt ten bywa szeroko wykorzystywany w technologicznych urzą¬ 
dzeniach, w tych szczególnie przypadkach.gdy w układzie wy¬ 
stępują zjawiska inwersji {odwracania się) emulsji. Zależy ono 
zarówno od stosunku ilościowego poszczególnych faz jak i od 
rodzaju użytego emulgatora. Wiadomo wreszcie, że przy pomocy 
mieszadeł turbinowych możni uzyskiwać w homogenizatorach czy 
też młynkach koloidalnych, wysoko zdyspergowane i trwałe emul-
sje[ 32 J . 

Mówiąc o przebiegu procesu mieszania faz, wydaje się celo¬ 
wym zwrócenie uwagi na dwa parametry określające jego efektyw¬ 
ność, a mianowicie: czas mieszania i jego intensywność. Wpływ 
czasu mieszania na rozmiar powstających kropel, w niektórych 
dyspersjach, badał m.in. Bajagopal [ 33 ] . 
W normalnych warunkach mieszania, średnie rozmiary kropel 
zmniejszają się znacznie wjciągu pierwszych kilku sekund trwa¬ 
nia procesu, osiągając wartość graniczną w czasie 1 do 5 mi¬ 
nut. Jest jednak trudna do określenia zależność pomiędzy stę¬ 
żeniem dyspersji a optymalnym czasem mieszania. Dla szczegóło¬ 
wego przypadku dyspergowania znaleziono zależność, opisującą 
szybkość procesu w postaci wyrażenia {11) [ 34 J : 
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S*l£. m «8 - &1Q2 (11} 
gdzie: 7 - objętość dyspersji, c - jej stężenie, S - pole 
powierzchni kontaktu faz, t - czas dyspergowania, oL i /3 - odpo-
wienio szybkości emulgowania i koalesceneji. Bosostaje ona w 
ścisłym zwiąsku s dwoma założeniami upraszającymi, a mianowi¬ 
cie: w czasie dyspergowania główną rolę odgrywają procesy zwią¬ 
zane z rozrywaniem objętości cieczy na poszczególne krople, a 
w procesie koalescenoji główną rolę odgrywają zderzenia poszcze¬ 
gólnych kropel. Z zależności (11) wynika po prostych przek¬ 
ształceniach następujące równanie (12) : 

bt (12) 

gdzie: Co, - (<*S/ /3 V } ̂ 2 i b -(OC/3 S/V ) 1^2. Stężenie dys¬ 
persji początkowo szybko wzrastające,osiąga w końcu wielkość 
graniczną c n , Słuszność tej teorii została potwierdzona pod¬ 
czas badania mieszania f&z ciekłych za pomocą ultradźwięków, 
który to proces, trwający kilka minut, pozwolił na dokonanie 
stosunkowo dokładnych obserwacji. Cytowane są także często za¬ 
leżności oparte na zastosowaniu teoiii koalescencji. Biorąc 
pod uwagę średnie objętości kropel, można w oparciu o tą teorię 
wprowadzić zależność (13) : 

Yt " Vo ~ ( V o * 7 ~ H 1 - « p {- Bt}] (13) 
gdzie: 7 t - średnia objętość kropli w chwili t mieszania, 
Vo - objętość średnia kropli na początku mieszania, ?«>- śred¬ 
nia/graniczna objętość kropli, B - stała. 

Jednakowoż przy długotrwałych mieszaniach obserwuje się 
często odstępstwa od podanych powyżej zależności empirycznych. 
Związane to jest prawdopodobnie ze zwiększaniem się temperatu¬ 
ry mieszanych układów, co wpływa w pewnym stopniu na zmianę 
wielkości niektórych fizycznych własności cieczy. 
•Zmieniają się więc w ten sposób hydrodynamiczne warunki mie¬ 
szania i w konsekwencji powstają odmienne dyspersje [ 35]* 
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Przy stałym składzie i sposobie (losowania do tej samej apa¬ 
ratury dyspergującej, a także przy identycznym czasie mieszania 
fas, istnieje jeszcze jeden czynnik, którego zmiany istotni* 
wpływają na wielkości powstających emulsji. Tym czynnikiem jest 
intersywność mieszania. Zazwyczaj szybsze mieszanie powoduje 
powstawanie drobniejszych, stabilniejszych dyspersji. 
Istnieją jednak poważne trudności podczas poszukiwania zależ¬ 
ności pomiędzy parametrami opisującymi proces mieszania faz, a 
rozmiarem powstających kropel w emulsji, czy też ich powierzch¬ 
ni właściwychf 36, 37 ] . Powierzchnia kropel rośnie szybko 

podczas zwiększania szybkości obrotów mieszadła n i jego śred¬ 
nicy D , a także przy zmniejszaniu średnicy mieszalnika D m > 
Zmiany średnio mieszadła i mieszalnika są równoważne ze wzro¬ 
stem czasu mieszania układu dyspersyjnego. Powierzchnia właś¬ 
ciwa dyspersji S wzrasta proporcjonalnie do różnicy gęstości 
fazy dyspergującej ̂ d i zdyspergowanej £ z. 
(My różnica ta rośnie, to równocześnie wzrastają różnice 
szybkości, które osiągają krople poszczególnych cieczy w warun¬ 
kach eksperymentu. Ze wzrostem zaś różnic prędkości kropel 
wzrastają naprężenia w układzie, które zwiększają stopień zdys-
pergowania. Wielkość Sw wzrasta także ze zmniejszaniem się na¬ 
pięcia powierzchniowego tf gdyż wówczas należy wykonać mniej¬ 
szą pracę dla wytwarzania nowych powierzchni. 
Określoną rolę odgrywają także lepkości faz: dyspergującej 
2 4 i zdyspergowanej *£%t Wielkość S w zmniejsza się przy wzro¬ 
ście stosunku j^g/ *l z. Omówione wyżej zależności znajdują od¬ 
bicie w równaniu (14) : 

Zależność (H) bywa często wykorzystywana do określenia typu 
i własności aparatury dyspergującej. Równanie to próbuje się 
także często usgadniać t liczbą-Webera f'13, 38] wyrażoną za¬ 
leżnością (15) : 

We - J)J n 2 $2 /(T (15J 
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która opisuje stosunek sił odkształcających do sił powierzch -
niowych. Proces dyspergowania wygodnie jest bowiem rozpatry¬ 

wać z punktu widzenia zaburzeń hydrodynamicznych* Przy swobod¬ 
nym, nlezaburzonym przepływie dwóch cieczy wzajemnie nasyconych 
dążą one do tego by pozostać w postaci dwóch oddzielnych stru¬ 
mieni. I tylko wtedy gdy do tego układu zostanie wprowadzona 
dodatkowa energia w postaci zaburzenia, przepływ staje się 
niestabilny i tworzy się wówczas mieszanina jednej cieczy w 
drugiej. Gdy na początkowo zadany przepływ nakłada się stosun¬ 
kowo nawet nieznaczne zaburzenie, może ono ulec osłabieniu lub 
też wzmocnieniu. 
Przejście od laminarnego do turbulentnego przepływu cieczy jest 
jedną z wielu rozpatrywanych postaci zaburzonych przepływów. 
Jest on szeroko omawiany i opisywany w literaturze[ 38, 39] 
i ma ważne znaczenie praktyczne szczególnie w zastosowaniach 
technologicznych. Empirycznie zostało udowodnione, że przy 
wartości liczby Beynoldsa Be • d T S/t » { gdzie: j> - gęstość, 
j? - lepkość, v - szybkość przepływu, d - parametr rozmiarowyj 

większej od 1000, przepływ równoległymi, laminarnymi strumie¬ 
niami zamienia się na przepływ niestabilny z zawirowaniami 
(turbulentny) . Tak więc Intensywne mieszanie dwóch cieczy, 
którego dokonuje się dla otrzymania dyspersji, wywołuje w nich 
turbulentne przepływy. 
Dla takich przepływów wprowadza się często metody statystyczne 
dla ich analizy [ 40 ] . Poza wymienionym wyżej typem niestabil¬ 
ności przepływu rozpatrywano s<̂  także i inne: związane z prze¬ 
pływem dwóch cieczy z różnymi prędkościami kątowymi, z wzaje¬ 
mnym oddziaływaniem różnych prędkości sąsiednich strumieni cie¬ 
czy, związane z fluktuacjami gęstości cieczy w pobliżu między-
fazowej granicy podziału faz. Ich istnienie dostatecznie opi¬ 
suje zjawiska występujące w poszczególnych stadiach tworzenia 
się dyspersji, pocsąwssy od rozrywania się objętości fasy 
ciągłej na części, a kończąc na rozdrabnianiu się kropel. 



2.5. CZYKNIKI WAROHKDJĄCS POWSTAVAKII PIAH W OKŁADACH 
EKSTRAKCYJNYCH 

Piana stanowi układ dyspersyjny, złożony z komórek - pęche -
rayków fazy gazowej (pary) , oddzielonych od siebie warstewkami 
( filmami, błonkami) cieczy lub ciała stałego, Zazwyczaj gaz 
stanowi w tym układzie fazę zdyspergowaną, zaś substancja, z 
której wytworzone są błonki rozdzielając* pęcherzyki - fazą 
dyspergującą. Błonki, rozdzielające pęcherzyki, tworzą szkielet 
będący podstawą konstrukcji piany. Struktura plan określona jest 
stosunkiem objętości fazy gazowej i ciekłej. W zależności od 
niego komórki piany mogą przyjmować sferyczną bądź poliedrycz-
ną formę[ 41 j . Komórki piany przyjmują formę sferyczną wtedy, 
gdy objętość fazy gazowej przewyższa objętość fazy ciekłej nie 
więcej niż 10 <4o 20 razy. W takich pianach błonki rozdzielają¬ 
ce pęcherzyki gazu mają stosunkowo dużą grubość. Ze zianie.jaza-
niem się bowiem stosunku objętości gazowej i ciekłej fazy na¬ 
stępuje wzrost grubości filmu rozdzielającego pęcherzyki, a 
ze wzrostem stosunku zmniejszania się grubości błonki. Komór¬ 
ki pian, u których objętość fazy gazowej przewyższa znacznie 
{ kilkadziesiąt lub kilkaset razy) objętość fazy ciekłej, roz¬ 
dzielone są nadzwyczaj cienkimi, trwałymi błonkami, wykazując 
jednocześnie tendencję do przyjmowania form niesferycznych, 
wielościennych. W czasie starzenia się pian obserwuje się 
także stopniowo przekształcanie się form sferycznych w wielo-
ścienne, a dzieje się tak na skutek postępującego w czasie 
procesu odciekania cieczy z filmów pianowych. 

Czyste, jednoskładnikowe ciecze nie są zdolne do tworze¬ 
nia trwałych pian. Stwierdzenie to znajduje uzasadnienie ter¬ 
modynamiczne. Zmiana energii Oibbsa dla układu jednoskładni¬ 
kowego, z dostatecznie rozwiniętą powierzchnią rozdziału, 
określona jest równaniem (16) : 

dG - Vdp - SdT -tfdA (16) 
gdzie: 7 - objętość układu, p - ciśnienie, S - entropia, T -
temperatura, O*- napięcie powierzchniowe, A - powierzchnia 
właściwa cieczy. Przy ustalonej wartości ciśnienia i tempera-
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tury, otrzymujemy (17): 

lub 
0 - - &&A (17) 

Zmniejszenie więc energii Gibbsa AG może następować jedynie na 
drodze obniżenia wartości & A, co odpowiada zniszczeniu pęche¬ 
rzyków piany. Wynika stąd dalej, że piana powstająca w takim 
przypadku jest układem niestabilnym. 
Dla ujawnienia zdolności pianotwórczych, układ winien zawierać 
więc conajmniej o jeden składnik więcej, który ponadto posiadać 
zsusl własności powierzchniowo-czynne. Wynika stąd, że warunkiem 
koniecznym dla powstania piany w badanym układzie jest obecność 
w nim substancji powierzchniowo-czynnej, spełniającej rolę sta¬ 
bilizatora ciekłych filmów rozdzielających sąsiednie pęcherzyki 
gazu. 

W dalszym ciągu rozpatrywać będziemy układy wieloskładniko¬ 
we, przy czym conajmniej jeden ze składników posiadać będzie 
własności powierzchniowo-aktywne, Zgodnie z danymi Plateau [ 42] 
wielościenna struktura plan stosuje się do dwóch geometrycznych 
zasad: 
1. U każdej krawędzi wie1ościami schodzą się trzy błonki, zaś 

kąty między nimi są równe i wynoszą 120°, Miejsca zetknię¬ 
cia się błonek są pogrubione 1 tworzą w przekroju poprze¬ 
cznym trójkąt* Te pogrubienia zostały nazwane kanałami 
Plateau lub trójkątami Gibbsa. Są one wzajemnie ze sobą po¬ 
wiązane w cełej strukturze piany. Podobny system tworzą pła-
skorównoległe kanały utworzone przez błonki rozdzielające 
sąsiednie pęcherzyki gazu. Jednakże ich rozmiary są znacz¬ 
nie mniejsze niż przekroje kanałów Plateau, Składają się 
one z dwóch warstw adsorpcyjnych cząstek S.P.CZ. rozdzie¬ 
lonych warstewką cieczy. 

2. Cztery kanały Plateau schodzą się w jednym punkcie, two¬ 
rząc identyczne kąty, równe 109°28*. 
V polidyspersyjnych pianach, ze sferyczną formą pęcherasy-



ków, krzywizna poszczególnych odcinków błonki jest różna. 
Ciecz w filmie 1 kanałach Plateau znajduje się pod działaniem 
różnych ciśnień A p określonych równaniem Laplace'a (18): 

Ap - 2G7r 118) 
gdzie: Cf- napięcie powierzchniowe, r - promień krzywizny. 
W związku z tym obserwuje się w pianach zjawiska kapilarne, po¬ 
legające na odciekaniu cieczy z błonek międzypęcherzykowych, a 
także dyfuzję gazu między poszczególnymi pęcherzykami. 
Proces odciekania biegnie kanałem Plateau w stronę grubszych 
błonek, znajdujących się pod niższym ciśnieniem. Można okre¬ 
ślić nadciśnienie pj panujące w i-tym pęcherzyku piany o promie¬ 
niu krzywizny r^, zgodnie z wyrażeniem (19-) : 

Pi " Patm + 4<J*/ri H9) 
gdzie: p t - ciśnienie atmosferyczne, 0*- napięcie powierzchnio¬ 
we. Współczynnik 4 został przyjęty dla uwzględnienia oddziaływa¬ 
nia stref zewnętrznej i wewnętrznej [ 22] . 

Dla oceny zdolności pianotwórczej danego układu stosuje się 
szereg różnych kryteriów. Najczęściej są używane wielkości oce¬ 
niające objętość bądź wysokość słupa piany, wytworzonego w 
standardowych warunkach badania układów. Badane są także: sto¬ 
sunek objętości lub wysokości słupa piany do wyjściowej objęto¬ 
ści cieczy, z której wytworzono pianę, stosunek wysokości słupa 
piany do czasu jego całkowitego rozkładu, zmiany objętości(wy¬ 
sokości ) słupa piany w czasie, itp. Do chwili obecnej nie ma 
jednoznacznie określonego kryterium oceny zdolności pianotwór¬ 
czej, obiektywnie oceniającej wszystkie pieniące się układy. 
Jednakże można określić główne własności, które wszechstronnie 
charakteryzują pieniący się układ [ 22 | . 
1. Zdolność pianotwórcza roztworu (pienistość ) . Jest to ilość 

piany wyrażona jej objętością (em5^ lub wysokością jej słupa 
(iam), która tworzy się w standardowych warunkach, ze starej 
objętości cieczy, w ciągu tego samego czasu; np. [ 43 ] . 

2. Krotność piany fl . Jest to stosunek objętości wytworzonej 
piany Y do objętości roztworu V , zużytego na jej utworze¬ 
nie, zgodnie z równaniem (20) : 



(20) 
gdzie 7 - objętość fazy gazowej w pianie, 

l 3. Stabilność (trwałość ) piany. Jest to zazwyczaj czas istnionia 
("życia")bąd£ elementu pianowej struktury (odzielnego 

pęcherzyka, błonki) lub określonej jej objętości. 
4. Dyspersyjność piany, która note zostać określona przez średni 

rozmiar pęcherzyka w układzie, bqdz* teł przez znalezienie 
powierzchni właściwej rozdziału faz: roztwór-gaz, w jednost¬ 
ce objętości piany. 
Do najważniejszych własności powierzchniowych niań należy 

jej gęstość właściwa. Zależy ona od stosunku fas: ciekłej i ga¬ 
zowej £ może zmieniać się w Jnłziale od 0,5 f e (? c - gęstość 
ciekłej fazy) do wartości bliskich zeru. Jest ona wielkością 
zmienną. Jej wartość zmniejsza się przy rozkładzie piany gdy 
najważniejszym elementem tego procesu jest odciskanie cieczy. 
Dla nadzwyczaj nietrwałych pian, w których szybkość pękania 
pęcherzyków przewyższa znacznie szybkość odciekania, gęstość 
piany może nawet wykazać pewien przyrost. 
Wygodnie jest gęstość piany wiązać matematycznie z inną wiel¬ 
kością, a mianowicie z wielkością powierzchni właściwej roz¬ 
działu faz: gaz - ciecz. Objętość fazu 7 w jednostce objęto¬ 
ści piany o gęstości pokreślona jest zależnością (21) : 

g 
Zmiany gęstości piany pociągają za sobą zmiany w objętości 
fazy gazowej (22) : 
Podstawiając te wartości do równania stanu piany [ 44 ] , łączą¬ 
cego w jednej zależności zmiany objętości i powierzchni wła¬ 
ściwej kontaktu faz, od ciśnienia w pęcherzyku (p) i napięcia 
powierzchniowego ((^otrzymujemy zależność (23): 

3 p d 7 + 2(TAS » 0 (23) 
Przekształcając to równanie otrzymujemy (24) : 

(f0- S) « LJŁA (so-S) " (24) 
gdzie: Jol So- oznaczają odpowiednio początkowe wielkości 
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gęstości plany i jej powierzchni właściwej rozdziału. 
CiśnienieCp)pęcherzyka piany jest powiększone w porównaniu' z 
ciśnieniem atmosferycznym p a t m o wartość ciśnienia hydrostaty¬ 
cznego słupa piany zgodnie z zależnością (2Aa) : 

P - Pata + f gh/2 • ± £ (24a) 
ri 

gdzie: g - przyspieszenie ziemskie, h - wysokość słupa plany 
G*- napięcie powierzchniowe, T± - promień i-tego pęcherzyka. 

Ponieważ wielkość określająca hydrostatyczną nadwyżkę ciśnie¬ 
nia w pęcherzyku gazu jest niewielka, można w wielu przypadkach 
przyjąć p - p a t B. 

Drugą nader ważną własnością pian jest ich dyspersyjność. 
Bywa ona oceniana bardzo często za pomocą: określania t/artości 
średniego rozmiaru pęcherzyka, określania wielkości powierzchni 
właściwej rozdziału faz: ciekłej i gazowej, wreszcie przez okre¬ 
ślenie rozkładu pęcherzyków piany wg. ich rozmiarów. Zazwyczaj 
rozmiary pęcherzyków zawierają się w dość znacznych granicach, 
dlatego wydaje się za niedostatecznie słuszne używanie do tego 
celu pojęcia średniego rozmiaru pęcherzyka. Ha dyspersyjność 
pian istotny wpływ mają fizykochemiczne własności roztworów: 
napięcie powierzchniowe, lepkość, gęstość itp, a takie sposób 
kontaktowania faz, konstrukcja aparatury wytwarzającej pianę 
| 45,46,47 ] . 

V odróżnieniu od cieczy, piany posiadają własną specyfikę 
pozwalającą rozpatrywać je jako układy strukturalne, obdarzone 
niektórymi własnościami ciał stałych. Strukturalno-mechaniczne 
własności pian badane były przez Dierjagina, który rozpatrywał 
je jako izotropowy, jednorodny układ i wyprowrtut zależność 
(25) określającą warunek równowagi piany [ 22 J : 

P i - P a t n - 2/5 C S W (25) 
w którym: pA i pfttn oznaczają odpowiednio ciśnienie wewnątrz 
komórki piany i zewnętrzne ciśnienie atmosferyczne, 0*- napię¬ 
cie powierzchniowe 1 S^ - właściwą powierzchnię rozdziału pia¬ 
ny. Zależność ta bywa wykorzystywana do określania eksperymen¬ 
talnego wielkości powierzchni właściwej rozdziału piany. 



Dierjagin podał takie równanie okre«lajace moduł sprężystości 
telastycs&ości) piany Jikf (26): 

A p - 2 /5 ( P l - p a t m ) (26) 
Wielkość ta wakatuje, ż« piana powinna zachowywać się jak ciało 
spre,±yat» niezależnie od braku tej cechy w fazach tworzących 
układ. Widać Istnieje określona zależność pomiędzy strukturalno-
mechanlcznymi własnościami pian, a odelękaniem t nich cieczy i 
charakterem zmian lepkościowych błonek powierzchniowych. 

Charakteryzując piany jako układ dyspersyjny warto także 
zwrócić uwagę na ich przewodnictwo cieplne i elektryczne, a 
także na ich własności optyczne. Przewodzenie ciepła w pianie 
następuje poprzez pęcherzyki gazu i rozdzielające je ciekłe 
warstewki cieczy. Jest ono niewielkie, głównie z powodu obecno¬ 
ści w pianach fazy gazowej. Zrozumiałym nrzeto jest fakt, że 
istnieje ścisły związek pomiędzy przewodnictwem cieplnym pian, 
a zawartością w nich fazy gazowej, wyrażony zależnością (27): 

\ I Ac - i//3(2/3 - V>0+ \IX 0 (27J. 
gdzie: X p - przewodnictwo cieplne piany, Xc - przewodnictwo 
.cieplne cieczy, Jl_ - przewodnictwo cieplne gazu, A - krotność 
piany. 
Jak wynika z zależności (27) , przy wzroście wartości krotno¬ 
ści piany A wartość jej przewodnictwa cieplnego4k_ zmierza do 
wartości przewodnictwa cieplnego gazu X . Natomiast przy 
zmniejszeniu się krotności piany Ap-»AC , [ 22 I . Przewodnic¬ 
two elektrvczne pian zależy natomiast od ilości zawartej w 
nich fazy ciekłej. Zostało stwierdzone na drodze eksperymental¬ 
nej, że przewodnictwo elektryczne pian jest liniowo zależne 

od przewodnictwa cieczy, z której piana została utworzona. 
Przewodnictwo elektryczne piany # związane jest, podobnie jak 
przewodnictwo cieplne, z krotnością piany i opisuje się je 
zależnością (28) : 

dfp - 3/2/3 tfe < 2 8 ) 

gdzie: <^ 0 - przewodnictwo właściwe cieczy rozdzielającej filmy 
powierzchniowe. Równanie to wykorzystuje się szeroko do 



określania krotności piany/3 [+3} , 
Grubość błonki w świeżo sporządzonej pianie noże być począt¬ 

kowo dość znaczna. Później jednak, w następstwie procesów odcie« 
kania następuje zmniejszenie jej grubości. Gdy jej rozmiar 
osiągnie wartość porównywalną z długością fali światła widzial¬ 
nego wówczas na jej powierzchni pojawiała się tęczowe zabarwie¬ 
nia (~1 u.n) . Przy dalszym zmniejszeniu się grubości błonki 
staje się ona czarną. Wiąże się to z faktem, Iż padające promie 
nie świetlne odbijając się od dwóch filmów tworzących powierzch¬ 
nię rozdziału wzajemnie się wygaszają. 

Proces ten zachodzi stopniowo. Początkowo na filmie pojawiają 
się tzw. "czarne plamki" a następnie przekształca się on w 
"czarny film" [ 49,50]. "Czarne plamki" są nadzwyczaj czułe na 
działanie mechanicznych, cieplnych i innych bodźców. "Czarny 
film" natomiast posiada znaczną trwałość i może być poddawany 
znacznym mechanicznym bodźcom. Badania czarnych filmów i błonek 
z czarnymi plamkami wykazały, że ich trwałość jest związana z 
oddziaływaniami sił Van der Waalsa 1 elektrostatycznych sił 
odpychania w podwójnej warstwie elektrycznej.Czarne błonki po¬ 
siadają zdolność przechodzenia w jeszcze cieńsze filmy i dlate¬ 
go też dzieli się je na: pierwotne (stosunkowo grubej i wtórne 
(najcieńsze) . Przejście błonek pierwotnych we wtórne odbywa 
się głównie na drodze odparowywania z nich cieczy. Optyczne 
metody badania własności czarnych filmów i błonek z czarnymi 
plamkami dotyczą także 1 kanałów Plateau [ 51 ] . Problematyka 
dotycząca trwałości i reologii pian, a także trwałości filmów 
powierzchniowych zostanie omówiona w następnym podrozdziale, 
poświęconemu wpływowi S.P.CZ. na stablizację pian. 
2.6. ROLA SUBSTANCJI POWIERZCHNIOWO-CZYNKYCH I ICH WPŁYW NA 

TRWAŁOŚĆ POWSTAJĄCYH PIAN 
Substancje pianotwórcze, w ich liczbie także i S.P.CZ. 

można podzielić na dwie klasy [ 22 ] . 
a. Substancje pianotwórcze pierwszego rodzaju. To związki 

chemiczne, których molekuły w warstwie adsorpcyjnej i w 
roztworze znajdują się w stanie rozproszenia. Piany pow¬ 
stające przy ich udziale szybko rozpadają się głównie % 



powodu odciekania cieczy z błonek międzypęcherzykowych. 
Stabilność tych pian wzrasta z podwyższaniem się stężenia 
czynnika pianotwórczego osiągając maksymalną wielkość w po¬ 
bliżu punktu nasycenia warstwy adsorpcyjnej, a następnie 
zmniejsza się do zera. 

b. Substancje pianotwórcze drugiego rodzaju, tworzące w wodzie 
układy koloidalne, a powstające przy ich udziale piany cechu< 
je wysoka trwałość. Odciekanie cieczy z błonek międzypęche¬ 
rzykowych w takich metatrwałych pianach ustaje po pewnym 
czasie, a powstały szkielet struktury pianowej utrzymuje się 
w niezmienionym stanie przez bardzo długi okres czasu, w 
przypadku braku zewnętrznych czynników destrukcyjnych(wibra¬ 
cje, parowanie itp.) . Układy takie posiadają bowiem poten¬ 
cjalną energetyczną barierę, przeciwdziałającą skutecznie 
rozkładowi i zabezpieczającą stan równowagi układu [ 29 1. 
Stabilizacja błonek powierzchniowych przez substancje piano¬ 
twórcze uwarunkowana jest: ich hamującym oddziaływaniem na 
kinetykę zmniejszania się grubości filmów powierzchniowych, 
zwiększaniem odporności strukturalno-mechanicznej warstw 
adsorpcyjno-solwatacyjnych, a także zmianą czynnika termo¬ 
dynamicznego (rozdzielające ciśnienie) . 
Jednym z podstawowych problemów chemii koloidów jest okre¬ 

ślenie zależności własności warstw adsorpcyjnych S.P.CZ. od 
ich budowy, szczególnie w warunkach pełnego nasycenia powierz¬ 
chni rozdziału układów dyspersyjnych: pian i emulsji. Rozkład 
cząsteczek S.P.CZ. pomiędzy warstwą adsorpcyjną i objętość 
roztworu międzypęcherzykowego, można ox>isać za pomocą zależno¬ 
ści (29) podanej przez Skvlrskiegof 52 ] : 

as * ROT & ̂  
gdzie: a.i Bg - aktywności S.P.CZ. odpowiednio w objętości 
cieczy i na powierzchni rozdziału, W - praca adsorpcji, R -
stała gazowa, T - temperatura. Równanie (29) można przedstawić 
w postaci (30) , w którym zgodnie «( 53 Jaktywności S.P.CZ. 
mogą być zastąpione stężeniamis 



wn - Wo 
CŁ M c„ RT 

gdzie: c i c - stężenie S.P.CZ. odpowiednio w objętości i w 
warstwie adsorpcyjnej, w i ¥ Q - praca adsorpcji, wyrażona jako 
praca przeniesienia odpowiednio grup metylenowych i polarnych 
z objętości fazy na powierzchnię rozdziału;n - liczba tych grup. 
Pray określonym stężeniu S.P.CZ. w objętości fazy równym cm ni 
powierzchni rozdziału zostaje osiągnięta graniczna wartość 
adso:epcji T m , zaś stężenie S.P.CZ. w warstwie adsorpcyjnej 
można wyrazić w postaci członu fm/h-, gdzie h jest grubością 
warstwy adsorpcyjnej. Przy adsorpcji w układzie gaz - ciecz, 
wielkość W można zaniedbać gdyż WQ<$wn [ 54 1 i wówczas zale¬ 
żność (50) przyjmuje postać (31): 

e . LiTL e Xp(- — m h RT 
Trwałość błonek międzypęcherzykowych, a co za tym idzie, 

stabilność polidyspersyjnej struktury pian zależy od jednorod¬ 
ności Ł-L-̂ żcni"' • rąotek S.P.CZ. na powierzchni rozdziału. 
Zgodnie z wcześniej omówionym zespołem efektów Marangoni -
Gibłosa, stężenie lokalne S.P.CZ. na powierzchni rozdziału wy¬ 
kazuje pewne fluktuacje. Układ dyspersyjny dqży do ich wyrów¬ 
nania, ujednorodnienia. Mechanizm wyrównywania lokalnych za¬ 
burzeń może być dwojaki. Po pierwsze, może następować zmniej¬ 
szanie się grubości filmu z jednoczesnym powierzchniowym prze¬ 
noszeniem molekuł S.P.CZ, z miejsc o wyższym stężeniu do tych 
części filmu, gdzie jego stężenie jest niższe, po drugie, na 
drodze dyfuzji molekuł S.P.CZ. z głębi roztworu do powierzchni 
rozdziału. Ponieważ dyfuzja molekuł S.P.CZ. z głębi roztworu 
do powierzchni jest procesem wolnym nie ma gwarancji szybkie¬ 
go wyrównywania stężeń na powierzchni rozdziału. Zwróćmy jed¬ 
nak uwagę, na fakt, że istnienie gradientu napięcia powierz¬ 
chniowego, w przypadku fluktuacji koncentracji cząstek na po¬ 
wierzchni rozdziału, której wyrównanie związane jest z szybkim 
ruchem monomolekularnej warstwy, pocięga za sobą znaczne 
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ilości cieczy przylegające do niej, a biorącej udział w ujedno-
rodnianiu zaburzenia. Zjawisko to zostało nazwane powierzchnio¬ 
wym przenoszeniem i gra znaczną rolę w stabilizacji struktur 
pianowych, szczególnie w przypadku stosunkowo nietrwałych pian 
[ 22 ] . A zatem szybszy lub wolniejszy przebieg procesu ujed-
norodniania lokalnych stężeń S.P.CZ. na powierzchni rozdziału, 
innymi słowy, kinetyka tego procesu, znajduje swe odbicie w 
trwałości powstającego układu pianowego. 

Strukturalno-mechaniczne własności warstwy adsorpcyjnej 
odgrywają także określoną rolę w stabilizującym oddziaływaniu 
zarówno na własności błonek międzypęcherzykowych jak i na 
trwałość piany.Podczas badania trwałości poszczególnych 
pęcherzyków stwierdzono( 55, 56 J , że jeśli warstwa adsorpcyj-
na posiada stosunkowo małą wytrzymałość, to trwałość pęcherzy¬ 
ków osiąga maksymalną wartość, nawet przy małym stężeniujS.P.CZ 
Ze wzrostem stężenia S.P.CZ. trwałość pęcherzyków ulega zmniej¬ 
szeniu z jednoczesnym zwiększaniem się wytrzymałości warstwy 
powierzchniowej. 
Na podstawie tych danych przedstawiono twierdzenie, że trwałość 
warstw adsorpcyjnych zależy od ich mechanicznych własności na 
równi z właściwościami S.P.CZ. Określoną rolę w podwyższeniu 
trwałości pian może odgrywać lepkość międzybłonkowej cieczy, 
ze wzrostem której, może następować zahamowanie szybkości od-
ciekania. Idea ta została po raz pierwszy przedstawiona przez 
Plateau, lecz dzislej wiadomo, że nie jest ona jedynym kryte¬ 
rium określenia trwałości pian [ 22 J . Jednakowoż w wielu pra¬ 
cach np,[ 57-59} stwierdzono istnienie związków obu tych wiel¬ 
kości.Lepkość warstwy adsorpcyjnej i filmu jako całości zwięk¬ 
sza się znacznie po wprowadzeniu do roztworu S.P.CZ. niewiel¬ 
kich ilości tzw. stabilizatora. Przy czym przejście od niskich 
wartości lepkości do wysokich ma miejsce przy określonym sto¬ 
sunku substancji pianotwórczej i stabilizatora piany. 
Lepkość filmu w pianie 2 można rozpatrywać jako sumę lepkości 
dwóch jego warstw adsorpcyjnyeh ^ a i lepkości jego środkowej 
części 1 a (32): _ _ 

i * la 



Jeśli lepkość środkowej części błonki jeat niewielka, można ją 
wówczas zaniedbać i \ « 2 1 8. Jednakże może mieć ona wartość 
porównywalną lub nawet większą niż lepkość warstwy adsorpcyjnej 
filmu. Jedną z najważniejszych przyczyn zwiększania trwałości 
błonek ze zwiększaniem się ich lepkości jest zahamowanie odcie-
kania międzybłonkowej cieczy. Przebywanie powierzchniowo-czyn-
-nych składników w strefie środkowej części błonki związane 
możs być z ich specyficznymi właściwościami, dzięki którym 
w tej części filmu nieprzerwanie odnawia się świeża warstwa po¬ 
wierzchniowa, W rezultacie takiego przebiegu procesu, w środku 
filmu aoże wytworzyć się przestrzenna struktura, istotnie 
zwiększająca jego lepkość. Istnienie taj struktury znacznie 
zwiększa trwałość całego układu plany. Proces stabilizacji w 
tym przypadku będzie wynikiem gwałtownego zahamowania odpływu 
cieczy z błonki wywołując zwolnienie szybkości zmniejszania 
się jej grubości. Istnienie takich struktur zostało potwierdzo¬ 
ne Ha drodze badania mikroskopowego, niewodnych pian organicz¬ 
nych, metodami mikroskopii elektronowej [ 60 ] • Jednakże struktu-
ralnó-mechaniczne czynniki nie sawsze decydują wyłącznie o trwi-
łości układu pianowego. 
Termodynamiczny czynnik trwałości pian został zaproponowany 

przez Dierjagina w jego badaniach rozdzielającego ciśnienia i 
rozwinięty w teorii koagulacji i trwałości układów dyspersyj¬ 
nych [ 61,62 ] . Rozdzielające ciśnienieTpowstaje w wyniku dąże¬ 
nia cienkiego filmu do zmniejszania grubości pod wpływem dzia¬ 
łania zewnętrznych sił. Jest ono równe w stanie równowagi (33j.' 

IT- P2 " Pi ' (33; 
gdzie: pj i p^ - oznaczają odpowiednio ciśnienie wywierane na 
cienki film od strony faz, między którymi on powstaje, i ciś¬ 
nienie panujące wewnątrz fazy, z której został wytworzony. 
Wielkość rozdzielającego ciśnienia zależy od grubości filmu, 
własności substancji, z której powstał i temperatury. Warunek 
trwałej równowagi cienkiego filmu określa zależność (34) 

< O (34) 

ko 



gdzie: h - grubość filmu. Ponieważ warstwy adsorpeyjne metatrwa-
łych pian zawsze obdarzone są znaczną lepkością, Dierjagin stwie¬ 
rdził, że trwałość cienkich filmów zależy głównie od elektrosta¬ 
tycznych oddziaływań między podwójnymi warstwami elektrycznymi. 
W filmie może bowiem wówczas pojawiać się dodatnia składowa roz¬ 
dzielającego ciśnienia. 
Jeśli przyjąć, że wielkość ładunku dwóch powierzchni filmu nie 
zależy od jego grubości i stężenia elektrolitów w układzie, a 
także,iż na warstwach adsorpcyjnych błonki,tworzą się polimole-
kularne cienkie warstweki, wówczas zmniejszanie się równowago¬ 
wej grubości błonki z jednoczesnym wzrostem stężenia elektroli¬ 
tu, może być wywołane przez ściśnięcie centralnej części filmu 
pomiędzy dwoma zhydratyzowanymi warstwami adsorpcyjnymi( 55j. 
Dlatego graniczna grubość filmu określona jest sumą dwóch warttw 

adsorpcyjnych włączając w nie także i otoczki hydratacyjne 
[ 63 j , Badania kinetyki zmniejszenia się grubości i pękania 
cienkich filmów wykazały, ńe termodynamiczny czynnik dla okre¬ 
ślenia trwałości pian jest niewystarczający. Ich trwałość jest 
uwarunkowana jednoczesnym wpływem czynników kinetycznyh, ter¬ 
modynamicznych i strukturalno-mechanicnnych, 
2.7. ZEWNĘTRZNE CZYNNIKI FOWODUJACE ZWIANY STABILIZACJI PIAN 

W UKŁADACH EKSTRAKCYJNYCH 
Piana jak każda dyspersja jest z natury rzeczy układem 

nietrwałym. Główną przyczyną tej nietrwałości jest istnienie 
nadmiaru energii swobodnej, proporcjonalnego do powierzchni 
rozdziału gaz - ciecz. Samorzutny rozkład rian następuje w re¬ 
zultacie odciekania cieczy, dyfuzji gazu pomiędzy jej pęcherzy¬ 
kami i pękania filmov powierzchniowych, 
Przewaga tego czy innego procesu rozkładu zależy od wielu czyn¬ 
ników. W trwałych pianach w ciągu pierwszych 10-20 minut ich 
życia nie obserwuje się pękania filmów powierzchniowych, znaj¬ 
dujących się w jej strukturze. W pianach o dużej krotności 
( tzw. "suchych") , a także w układach wytworzonych z bardzo 
lepkich cieczy, proces rozpadu jest zwolniony i uwarunkowany 
głównie przez dyfuzję gazu między pęcherzykami. Piany o stosun¬ 
kowo grubych międzypęcherzykowych filmach, zawierające znaczne 



ilości cieczy, rozkładają się w rezultacie jej ooiekania, które 
prowadzi do szybkiego zmniejszania się grubości filmów i dopiero 
wówczas zaczynają przeważać procesy dyfuzji międzypęcherzykowej 
i pękania filmów powierzchniowych [ 22 J, 

Odciekanie cieczy z piany następuje poprzez kmały Plateau 
pod wpływem siły ciężkości, a także i sił kapilarnych. W pionowo 
skierowanych błonkach międzypęcherzykowych siły te oddziaływują 
jednocześnie, W filmach położonych horyzontalnie, równolegle do 
płaszczyzny ziemi, oddziaływanie grawitacyjnie nie zachodzi i 
dlatego procesy odciskania takich błonek następują wyłącznie w 
wyniku działania sił kapilarnych, których wielkość zależy od 
różnicy krzywizn, końcowych i środkowej części filmu. Siły gra¬ 
witacyjne regulują odpływ cieczy przez całą sieć kanałów Plateau 
okazując znikomy wpływ na przepływ cieczy od filmów międzypęche¬ 
rzykowych ku tym kanałom. Wielkość tego przepływu naogól nie za¬ 
leży od położenia filmu i jest okrsślona przez działanie sił ka¬ 
pilarnych, 

W zależności od stabilności piany, odciskanie cieczy może na 
stępować w wyniku odpływu cieczy międzypęcherzykowej lub też 
płynu powstającego z pękających pęcherzyków. W trwałych pianach 
pękanie filmów ma miejsce dopiero po osiągnięciu przez nie okre¬ 
ślonej grubości (grubości krytycznej) [ 64] . W nietrwałych pia¬ 
nach pękanie filmów następuje wcześniej, przed osiągnięciem 
przez błonki grubości krytycznej. W chwili zakończenia tworze¬ 
nia się piany, początkowo następuje odpływ nadmiaru cieczy zam¬ 
kniętej pomiędzy pęcherzykami. Odpływ tej cieczy uwarunkowany 
jest zwyczajnymi prawami hydrodynamicznymi. Z całej objętości 
piany roztwór spływa ku fazie ciągłej wzbogacając w ten sposób 
w płyn niżej położone warstwy układu. Odpływ ten zostaje zakoń¬ 
czony w chwili, gdy nadmiar cieczy zostanie wydalony z układu, 
a także gdy połączą się ze sobą zsolwatowane warstwy adsorpcyj-
ne poszczególnych błonek. Kolejnym etapem jest zmniejszanie 
się grubości warstw adsorpcyjnych do stanu termodynamicznie 
nietrwałej błonki. Ha tym etapie nie można, rozpatrywać prze¬ 
pływu cieczy z punktu widzenia praw hydrodynamiki, ponieważ 
istotnym staje się wpływ zjawisk kapilarnych. Odciskające fil-



my aiędzypęcherzykowe mogą ulegać większym lub mniejszym defor¬ 
macjom, mogą rozszerzać się lub kurczyć, w wyniku działających 
na nie sił..Efekty te mogą także przejawiać się w lokalnych 
zmianach napięcia powierzchniowego. Równocześnie na tym etapie 
następuje stała odbudowa warstw adsorpcyjnych. Te dwa procesy 
( odciekanie i odbudowa warstw adsorpcyjnych) konkurując ze 
sobą występują do momentu osiągnięcia przez błonę grubości kry¬ 
tycznej. Wówczas filmy stają nietrwałe i łatwo pękają pod wpły¬ 
wem zewnętrznych bodźców ( wibracje mechaniczne, skoki tempera¬ 
tury, ruch strumieni powietrza, uderzenia cząstek pyłów, pro¬ 
mieniowanie alfa, itp^ [ 22, 65 |. 
Szybkość odelękania aależy od innych czynników. Duży wpływ mają 
tutaj oprócz S.F.CZ. i jej stężenia taksę warunki wytwarzania 
piany. Zależy od nich bowiem szybkość tworzenia się warstwy 
adsorpcyjnej. Średnia, liniowa szybkość odciekania cieczy v z 
błonek o grubości h jest wprost proporcjonalna do gęstości $ 
i odwrotnie proporcjonalna do lepkości f cieczy, zgodnie z za¬ 
leżnością ( 35) podaną przez Adamsona f 66 }s 

(35) 
gdzie: g - stała przyspieszenia ziemskiego. Kinetykę odcieka¬ 
nia pian w zależności od różnych czynników ( w tym także i apa¬ 
raturowych) badano od dawna, znajdując na drodze teoretycznej 
lub określając empirycznie zależności opisujące przebieg tego 
procesu [ 67-69 1. 

¥ jednym z poprzednich rozdziałów pracy 2.5. przytoczono 
za Rossem ( 44 ] równanie stanu piany: 

w którym p oznacza ciśnienie atmosferyczne, £ V saiany obję¬ 
tości pęcherzyków, C - napięcie powierzchniowe fazy ciągłej, 
A S - zmiany wielkości powierzchni pęcherzyków. Ponieważ zarów¬ 
no ciśnienie atmosferyczne jak i napięcie powierzchniowe, mogą 
mięć tylko wartość dodatnią, to dla spełnienia równania stanu, 
znaki pray członach określających zmiany objętości i powierzch¬ 

ni pęcherzyków muszą być przeciwne. Wynika stąd, że podczas 
łączenia się pęcherzyków, gdy zachodzi zmniejszanie się powie-



rzchni A S < 0, to równocześnie następować musi zwiększanie 
się ich objętości A V > 0. W stabilnej pianie o wielogranlastej 
strukturze, dyfuzyjny transport gazu jest niewielki, ponieważ 
rozdzielające pęcherzyki gazu ciekłe filmy są prawie płaskie. 
Stąd ciśnienie wewnątrz poszczególnych komórek piany jest pra¬ 
wie identyczne. Równanie stanu piany jest jednak słuszne i dla 
tego układu. Ponieważ gaz znajduje się w komórce pod ciśnieniem 
p. większym od atmosferycznego Pa^m» można określić promień 
pęcherzyka r w zależności (36) : 

r - -i-£ (36) 
k atm 

Tak określoną formę wartości promienia Ross [ 441 nazwał sferą 
ekwiwalentnej krzywizny. Stąd łatwo można określić1 wielkość 
powierzchni i objętość z zależności (37) : 

v - a-r3 i S - b-r2 {51) 
gdzie: a i b - stałe, związane między sobą zależnością 6a» b 
[ 22 ]» Krugl y* kov i Taube wyprowadzili, w oparciu o funkcję 
rozkładu rozmiarów pęcherzyków De Tries'a( 70 J , równanie (38) , 
opisujące zmiany właściwej powierzchni rozdziału piany w czasie 
t, w następstwie dyfuzji gazu[ 71 ] : 

s S 
j 

so "S 
kt 

gdzie: SQ i St - wielkość właściwej powierzchni rozdziału odpo-
wienio w chwili 0 i po czasie t, k - stała. 
De Vries [ 70] wprowadził w oparciu o klasyczne równania dyfuzji 
wyrażenie, pozwalające określić promień zmniejszającego się 
pęcherzyka w zależności od czasu (39) : 

«*!-•*»" 4SL- ^ '*-••> ^ 
gdzie: t0 i r - promień pęcherzyka odpowiednio w chwili tQ i 
po czasie t, D - współczynnik dyfuzji gazu, (f- napięcie po¬ 
wierzchniowe, L - rozpuszczalność gazu w cieczy przy ciśnieniu 
gaza równym Patm» h - grubość ciekłego filmu, R - stała ga¬ 
zowa, T - temperatura. Analiza zależności (38) i (39) wykazuje, 
że zmniejszanie powierzchni kurczącego się pęcherzyka gazu zmie¬ 
nia się liniowo w zależności od czasu. 



Zwiększenie się natomiast powierzchni rozdziału dużych pęcherzy* 
ków nie jest liniowe. Tak więo sumaryczna, właściwa powierzchnia 
rozdziału w pianie, w rezultacie dyfuzji ulegać będzie niuelinio-
wemu zmniejszeniu. Jej zmiany będą zależne od specyficznych wła¬ 
sności zarówno gazu jak i cieczy, z której został utworzony ton 
polidyspersyjny układ. 

Pękanie filmów stanowi trzeci ważny czynnik roz Kładu patń-
czas procesu starzenia się piany. Dierjagin [ 72 ] rozdziela pro¬ 
ces pękania filmu planowego na trzy stadia, a mianowicie: stop¬ 
niowe odclekanie filmu połączone ze zmniejszaniem jego gruboa&cŁ, 
skokowe pojawienie się oddzielnych miejsc na filmie o mnle.fssej 
grubości stopniowo rozszerzających się i wreszcie pojawiemie 
się otworu w błonie, rozszerzaj cego się z wielką szybkością* 
U podstaw teorii Dierjagina leżą zarówno mechanizmy odcieksaola 
cienkich filmów jak i efekty oddziaływania sił wzajemnego przy¬ 
ciągania się cząsteczek S.P.CZ. tworzących warstwę adsorpcyjną* 
Odmienną teorię przedstawił Sheludko [ 73, 74 } • Przy krytycasaej 
grubości h k r, film staje się niestabilny w następstwie niewiel¬ 
kich, samorzutnych zaburzeń powierzchni. Wskutek tego zjawiLsłcą 
w cienkiej błonie powierzchniowej pojawia się fala będąca wyntl-
kiem zmian jej grubości 1 odpowiedniego powiększenia powierzcih-
ni rozdziału faz. W tym szczególnym przypadku moina określić 
grubość krytyczną filmu h k r, przy której staje się on nietrwaiły 
z zależności (40) : A 2 \ 1'2 

\ 64 CT / 
gdzie:A- długość fali przegięcia powierzchni, QT- napięcie 
powierzchniowe, k - stała, proporcjonalna do stałej Hamakera At, 
A • 6 If k. Zależność ta została wprowadzona niezależnie przez 
Vrij'a [ 75 ] i nie uwzględnia ona wpływu elektrostatycznej 
składowej rozdzielającego ciśnienia. Dlatego tee jest słuszna 
jedynie dla nietrwałych filmów. WielkośćA do dziś dokładnie 
niezdefiniowana, zależna jest prawdopodobnie od wielkości pro¬ 
mienia filmu. Tworzenie się takioh fal, na powierzchni ciekłyoifc 
filmów, w następstwie ruchów cieplnych obserwowano podczas ba¬ 
dań rozpraszania światła przez błonki ( 76 I , metodami. mlkrosRo-



pil elektronowej. Zgodnie z teorią Sheludki, nie jest konieczne 
zmniejszenie się grubości filmu do wartości hkl%. Gdy istnieje 
trwała grubość filmu h $fc hkr, to w błonce powstają wówczas miej¬ 
sca o mniejszej grubości niż krytyczna, w formie czarnych plamek, 
W dostatecznie grubej błonce, odciekanie cieczy zachodzi szyb¬ 
ciej niż w cienkiej a wzrost zaburzeń odwrotnie. Ze zmniejsza¬ 
niem się g.ub.>ści filmu, szybkość odciekania maleje, wzrasta 
liczba fluktuacji i ich amplituda, a* do momentu osiągnięcia 
przez błonkę grubości krytycznej. Mechanizm pękania grubych bło-
nek jest odmienny, niż w przypadku cienkiego filmu. Jest to uwa¬ 
runkowane istnieniem pomiędzy warstwami adsorpcyjnymi filmu, 
warstewki cieczy, tak że obie te powierzchnie mogą być rozpa¬ 
trywane oddzielnie ( 77 ] . Niestabilne, grube błonki przed rozer¬ 
waniem osiągają grubość, przy której następuje szybkie przejście 
do stanu nietrwałego. Zmniejszeniu ich grubości nie przeciwdzia¬ 
łają siły odpychania podwójnej warstwy elektrycznej, a szybkość 
ich rozpadu proporcjonalna jest do siły przyciągania i odwrotnie 
proporcjonalna do lepkości cieczy. Rozpatrzmy wpływ lepkości 
cieczy na szybkość pękania błonek. Jeśli oznaczyć szybkość 
odciekania cieczy w punkcie odległym o x od centrum filmu przez 
T, to siła ciężkości cieczy, zawartej pomiędzy dwoma cienkimi 
filmami, oddalonymi od siebie o 2 x, jest proporcjonalna do 
oddziaływania sił lepkości (41) : 

- $6 x -f(3v/Ć)x) (41} 
gdzie: $ - gęstość, £ - lepkość, g - przyspieszenie ziemskie 
Całkowanie równania (41), w granicach od h/2 do x,daje w re¬ 
zultacie zależność szybkości odciekania od odległości x (42) : 

gdzie: h - grubość filmu. Jeśli zaniedbać grubość warstwy ad-
sorpcyjnej, można wykazać, że dla x « h/2, v • 0. Średnia szyb¬ 
kość odciekania v wynosi (43) : 

Widać więc, że dla grubych błonek, lepkie przepływy odgrywają 
istotną rolę,iJównie przez zwiększanie ich stabilności, poprzez 

k6 



zmniejszenie szybkości odciskania. Rozkład pęcherzyków w słupie 
piany następuje w momencie, gdy zakończone zostały procesy od-
clękania i dyfuzji, a błonki osiągnęły wartość krytyczną. Często 
procesowi pękania towarzyszy powstawanie kropel, których kieru¬ 
nek i szybkość poruszania się odpowiada poruszaniu się strefy 
rozpadu. Średni rosmiar powstałych przy tym kropel nie zalety 
od grubości błonki [ 77 ] • Jak wynika z przedstawionego wyżej 
materiału, zewnętrzne czynniki o charakterze zarówno fizycznym 
jak i materialnym, mogą wywierać wpływ na przebieg naturalnego, 
samorzutnego procesu rozpadu piany, przyspieszając go lub hamu¬ 
jąc. 

3. CZĘŚĆ SKSPSRYMBNTALKi.MBTODIXZ PRZEPROWADZONYCH POMIARÓW 
3.1. OPIS APARATURY STOSOWANEJ PRZT KOHTAZTOWA&IU FAZ: 

ORGANICZNEJ I WODNBJ 
Do kontaktowania faz wykorzystano specjalnie przygotowaną 

w Instytucie Radowym im.T.G.Chłopina {Leningrad, ZSRR) , komorę 
mleszalnlkową ekstraktora wirówkowego MCB 30-1 { 23,24,78,79 ] . 
Schemat urządzenia mieszającego przedstawiono na rys.2, 

Nieruchomą część urządzenia stanowi zespół rurek zakończo¬ 
nych przykręcanym, 8-mio łopatkowym,.turbinowym mieszadłem 8 . 
Strumienie obu faz: organicznej i wodnej, wpływają przez rurki 
doprowadzające, odpowiednio oznaczone na rysunku 2 1 3 , przy 
czym ich częściowe zmieszanie następuje już w rurce zasilają¬ 
cej 1. Rurka ta służy jednocześnie do wyrównywania różnicy 
ciśnień pomiędzy wnętrzem komory a otoczeniem. Yspółśrodkowo, 
wokół dolnej części rurki zasilającej/umieszczona jest rurka 
odprowadzająca(Ą)powstającą emulsję. Odbiór jej następuje przez 
odpowiednio ukształtowany otwór odbiorczy 6, umieszczony za 
przegrodą w komorze mieszalnikowej. Dno komory mieszalnikowe j 
10 stanowi płaska płytka, połączona na stałe z ułożyskowaną 
osią napędową, wprowadzaną w ruch poprzez sprzęgło elastyczne, 
za pomocą silnika elektrycznego. Do powierzchni dna komory mie¬ 
szalnikowej przymocowano na stałe łopatkę 9, której zadaniem 
było wstępne rozbicie strumieni cieczy,jak 1 wymuszenie prze¬ 
pływu powstającej emulsji przez urządzenie. Do dna komory 
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Rys. 2. Schemat urządzenia stosowanego do kontaktowania 
faz /objaśnienie rysunku w tekście/. 

mieszalnikowej przymocowany jest korpus z przegrodą 7, która 
dzieli ją na właściwa komorę mieszania i komorę odbioru dysper¬ 
sji. Od góry korpus jest zamknięty pokrywą komory 5 z otworem, 
przez który przechodzi nieruchomy zespół rurek zasilających i 
odprov/adzajacych. Całość urządzenia zamknięto hermetycznie w 
częściowo przeźroczystej osłonie, uniemożliwiającej rozpryski¬ 
wanie się cieczy wokół pracującego urządzenia. 

Robocza objętość właściwej komory mieszania wynosiła 7 c m . 
Jej korpus o wewnętrznej średnicy równej 34 mm wraz z dnem i 
pokrywą wirował z szybkością, zmienianą stosownie do potrzeb 
eksperymentu, w granicach od 2950 obr/min do 6000 obr/min. 
Szybkość obrotów kontrolowano tachometrycznie, rejestrując auto¬ 
matycznie jej ewentualne zmiany w trakcie eksperymentu. 

1*8 



Zastosowanie w ckładzie zasilania silnika, elektronowego stabili¬ 
zatora napięcia i autotransformatora, umożliwiło płynne regulo¬ 
wanie szybkości obrotów i zapewniło ich stabilność. Zalany szyb¬ 
kości obrotów w trakcie przeprowadznych eksperymentów były niniej¬ 
sze nił 1 Kod nastawionych wartości. Wewnątrz właściwej koaory 
mieszania umieszczono nieruchome, 8-mio łopatkowe, turbinowe 
mieszadło o średnicy 33,5 mm, którego łopatki były nachylone do 
płaszczyzny obrotu pod kątem ~6°. Powstające dyspersje przepły¬ 
wały do komory odbioru, a stamtąd poprzez układ rurek o łącznej 
długości około 400 mm do odstojnika grawitacyjnego, który sta¬ 
nowił szklany cylinder o wewnętrznej średnicy 28 mm i wysokości 
50CJmm. W dolnej i górnej jego części umieszczono odprowadzenia 
dla roztworów, odpowiednio fazy ciężkiej i lekkiej, zaś w poło¬ 
wie wysokości dolutowano rurkę doprowadzającą wykonaną ze szkla¬ 
nej rury o średnicy 28 mm i wysokości około 250 mm. Położenie 
granicy rozdziału faz w odstojnlku regulowano poprzez zmianę 
wysokości położenia rurki odpływu fazy cięższej. Zasilanie ko¬ 
mory mieszania następowało ze zbiorników, zabezpieczających 
wpływ badanych cieczy pod stałym ciśnieniem, poprzez krany 
iglicowe, umożliwiające dokładne regulowanie szybkoścj. przepły¬ 
wu poszczególnych faz. Szybkości te kontrolowano przy pomocy * 
rotametrów z teflonowymi pływakami, pozwalającymi na określenie 
szybkości przepływu cieczy w granicach 500-3000 cnr/godz., z 
dokładnością: dla roztworów organicznych + 5 5t, saś dla wodnych 
+ 10 %. Rotametry cechowano każdorazowo przy zmianie składu 
którejkolwiek z faz. 

Ponieważ szereg eksperymentów przeprowadzono w zależności 
od zmieniających się stosunków objętościowych faz: organicznej 
i wodnej, wprowadzono wielkość C wyrażoną w procentach. Zdefi¬ 
niowano ją zgodnie z zależnością (44) , w której o^ i o wyraża¬ 
ją odpowiednio wartości szybkości przepływu faz: organicznej 
1 wodnej przez komorę mieszania, mierzoną przy pomocy rotame¬ 
trów w 1/godz.: 

C . Ii?— . 100 (44) 
"o * % Warto zauważyć, że wielkość sumarycznego przepływu cieczy przez 

koaorę Q, wynosi: Q - q0 + q w Wielkość ta bywa także'określona 



mianem sumarycznego obciążenia komory ekstraktora strumieniem 
faz. Należy jednak stwierdzić, że stosunek fas we właściwej ko¬ 
morze mieszania może się różnić od stosunku objętościowego stru¬ 
mieni faz. Zazwyczaj bowiem dyspersje powstające w ekstraktorach 
wirówkowych wzbogacone są w fazę ciotką, gdyż jednocześnie z 
procesem dyspergowania ma miejsce odrzucanie fazy ciężkiej ku 
ściankom mieszalnika pod działaniem sił ciężkości. 
Tę sytuację ilustrują schematycznie rysunki 3A 1 32. 

Hys.3. Mechanizm wzbogacenia emulsji w cięższą fazę. 
1 - dno komory mieszalnika, 2 - ścianka korpusu z 
przegrodą, 3 - emulsja, 4 - rurka zasilająca, 5 - mie¬ 
szadło, 6 • warstwa fazy ciężkiej. Strzałkami oznaczo¬ 
no kierunek przepływu obu faz, oraz kierunek obrotu ko¬ 
mory* 

Rysunek 31 przedstawia sytuację dla niewielkiego sumarycznego 
obciążenia komory strumieniem faz, przy niewielkiej różnicy ich 
gęstości, przy znacznej szybkości obrotów komory, zaś rysunek 
3B ilustruje sytuację dla identycznego obciążenia komory stru¬ 
mieniem faz, przy znacznej różnicy ich gęstości i niewielkiej 
szybkości obrotów komory. Stosunek objętości fazy cięższej od 
objętości tej fazy w sumarycznym strumieniu fas, określa się 
mianem zdolności komory mieszalników*j do wzbogacania emulsji 



w fazę ciężką [ 80 ] . Zależy ona od szybkości obrotów komory i od 
różnicy gęstości faz. Czynnik ten może nawet w znacznym stopniu 
wpływać na rodzaj 1 własności dyspersji powstająct'w komorze 
mieszalnikowej. 
3.2. METODY POMIAJRD NIEKTÓRYCH WIELKOŚCI FIZYCZNYCH ROZTWORÓW 

FAZY ORGANICZNEJ I WODNEJ 
V trakcie przeprowadzanych eksperymentów wykonywano równole¬ 

gła pomiary niektórych wielkości fizycznych, charakteryzujących 
badane fazyj organiczną 1 wodną, a mianowicie mierzono: gęstość 
faz , wartości ich dynamicznego współczynnika lepkości, napięcia 
powierzchniowego i ich współczynnika załamania światła. 

POMIARY GĘSTOŚCI PAZ. Pomiary te wykonano przy pomocy wagi 
Mohra-Westphala z nurnikiem szklanym o objętości 10 cm'. Metoda 
ta pozwala na szybkie i stosunkowo dokładne określenie gęstości 
badanej cieczy. Przyrząd produkcji polskiej, cechowano przy uży¬ 
ciu destylowanej wody, każdorazowo przed eksperymentami. Wszyst-
-kie pomiary przeprowadzono w temperaturze 20,0 + 0,2°C. Do 
określenia wartości gęstości badanego roztworu używano zależno¬ 
ści (45) : 

£ - 0,1 m + 0,1 m • a + 0,0012 (45) 
gdzie: m - masa odważników w odniesieniu do noża końcowego, 
a - stała, równa 0.0002. Wzór ten uwzględnia poprawki na war¬ 
tość wzniesienia kapilarnego i gęstości powietrza dla przy¬ 
rządu, przy pomocy którego wykonywano badania. Dokładność po¬ 
miarów wynosiła + 0,001 g/cm . 

POMIARY DYNAMICZNEGO WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI. Pomiary te 
prowadzono przy pomocy wiskozymetru Hópplera, produkcji VEB 
Priifgerate Werk Medingen, NRD, Mierzono czas opadania kulki 
w rurze, umieszczonej w termostacie, pod kątem 80° do płasz¬ 
czyzny ziemi, napełnionej badaną cieczą. Długość drogi opada¬ 
nia kulki wynosiła 100 mm, a średnica rury wzdłuż całej długo¬ 
ści wynosiła 15,935 mm. w trakcie pomiarów używano dwóch ku¬ 
lek szklanych:pierwszej o średnicy 15,802 mm (dla roztworów 
o niskiej lepkości C * 0.009532) i drugiej o średnicy 15,631mm 
(dla roztworów o podwyższonej lepkości C • 0.07457) . 
Wartości stałych kulek C sprawdzono przy wykorzystaniu płynów 



wzorcowych, dostarczanych przez producenta przyrządu, w zakresie 
wartości dynamicznego współczynnika lepkości: 0,6 - 30.0 mPa.sek. 
Mierząc czas opadania kulki t, znajdowano poszukiwaną wartość 
dynamicznego współczynnika lepkości 7 » z równania (46) ; 

gdzie: ̂ k - gęstość kulek, która dla obu równała się 2.408 g/cnr 
So " gęstość badanej cieczy w g/cnr. Dokonując conajmniej pię¬ 
ciokrotnie pomiaru czasu opadania kulki i przy?nując w oblicze¬ 
niach średnią wartość z uzyskanych wyników, otrzymywano dokład¬ 
ność pomiarów w granicach + 0,5 #• Wszystkie pomiary były wyko¬ 
nane w stałej temperaturze 20,0 • 0,2 °C, dzięki termostatowa¬ 
niu wiskozymetru. 

POMIARY NAPIĘCIA P0WIBR2CHNI0W300. Do pomiarów wykorzystano 
dynamiczną metodą nierżenia napięcia powierzchniowego, a miano¬ 
wicie metodę pęcherzykową. Polega ona na pooiarzo wielkości 
ciśnienia, niezbędnego do przerwania błonkl powierzchniowej 
przez pęcherzyki powietrza, wydostające się z końca kapilary 
zanurzonej v badanej cieczy. Jeżeli zanurzyć kapilarę na głębo¬ 
kości h w badanej cieczy, to ciśnienie P niezbędne do przerwa¬ 
nia błonki przez pęcherzyki powietrza u jej końca musi być 
więkeze od sumy ciśnienia hydrostatycznego pv. n* poziomie h 
i ciśnienia kapilarnego pjj, W warunkach równowagi, gdy pęcht-
rzyki przestają się odrywać od końca kapilary, spełniona jest 
wówczas zależność: 

p -Pk • Ph 
Ciśnienie hydrostatyczne nożna określić % zależności ?»j>gh, 
gdzie: f- gęstość cieczy, a g - przyspieszenie ziemskie. 
Ciśnienie kapilarne zależne jest od napięcia powierzchniowego 
cieczy 0* i od promienia kapilary r, p^ » 2 0*/r. Wynika stąd 
±e: P - 2 (T/r • /gh 
Jeztli kapilarę zanurzyć w cieczy na niewielką głębokość h, 
wówczas wartość ciśnienia hydrostatycznego będzie niewielka w 
porównaniu % wartością ciśnienia kapilarnego i można ją zanie¬ 
dbać. V takim przypadku dla dwóch różnych cieczy, badanej 



(o napięciu powierzchniowym 0*̂ ) i wsorcowej ( o napięciu po¬ 
wierzchniowym 0*v) słuszna będzie zależność: 

<rw / p w . r/2 - cyp^ 
gdzie: ? w i P̂ j określają wartości ciśnienia odpowiednio dla 
cieczy wzorcowej 1 badanej. Stąd po przekształceniu otrzymuje¬ 
my zależność (47) : •> 

tfb . %SL . pb . K . p b (47) 
gdzie: K - stała kapilary wyznaczona dla cieczy wzorcowej. 
Wszystkich pomiarów napięcia powierzchniowego dokonano przy 
stałej temperaturze 20,0 + 0,2°C, stosując odpowiednio termo¬ 
statowa/aparaturę. Stałą kapilary wyznaczono dla wody destylo¬ 
wanej, każdorazowo przed rozpoczęciem pomiarów. Wartości ciśnie* 
nia mierzono przy pomocy manometru wodnego, przyjmując do obli¬ 
czeń średnią wartość 10 pomiarów. Dokładność wszystkich wyzna¬ 
czonych wartość^ napięcia powierzchniowego wahała się w gra¬ 
nicach + 0,3 mN/m. 

POMIARY WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA. Pomiarów tych do¬ 
konywano przy użyciu refraktometru Abbe'go, produkcji Polskich 
Zakładów Optycznych w Warszawie. Przyrząd cechowano każdorazo¬ 
wo przed rozpoczęciem pomiarów przy użyciu wzorcowej płytki 
szklanej o znanym współczynniku załamania światła. Wszystkich 
pomiarów dokonywano przy temperaturze 20,0 + 0,2°C. 

W toku badań dokonywano także pomiarów wielkości fizykoche¬ 
micznych charakteryzujących układy dyspersyjne będące przedmio¬ 
tem studiów, a mianowicie: badania położenia punktów inwersji 
typu emulsji i zdolności pianotwórczej powstających emulsji, 

OKREŚLENIE POŁOŻENIA PUNKTÓW INWERSJI POWSTAJĄCYCH EMULSJI. 
Badania te miały głównie jakościowy charakter, a ich celem 
było określenie typu powstających w danym układzie emulsji. 
We wszystkich przypadkach zmiennym parametren był stosunek fas: 
organicznej i wodnej, zdefiniowany zgodnie z zależnością (44). 
Prowadzono wizualne obserwacje zachowania się emulsji, wycho¬ 
dzącej z komory mieszalnikowej, podczas przechodzenia jej 
poprzez warstwę fasy lekkiej w odstojniku faz (jej rozcieńcza¬ 
nia się w tejże fasie, jej zmian lepkości, gdyi emulsja w/o 

53 



charakteryzuje eię większą lepkością ni* emulsja o/w}.W kilku 
przypadkach rejestrowano zmiany przewodnictwa elektrycznego 
powstających emulsji obserwując gwałtowne jego zmniejszanie się 
przy odwracaniu się emulsji o/w. Ponadto obserwowano także w 
odstojniku zmiany w szybkości rozdzielania się emulsji, zmiany 
zmętnienia faz, a także gazowanie emulsji przejawiające w wy¬ 
dzielaniu się pęcherzyków gazu z jej objętości. Pomiary prze¬ 
prowadzono w temperaturze pokojowej 20 + 2°C. 

POMIARY ZDOLNOŚCI PIANOTWO'RCZEJ. DO tego celu wykorzystano 
najprostszą metodę opisaną przez Bartscha [ 43 ] , a polegającą na 
wytwarzaniu piany ze stałej ilości badanej substancji, przez 
ręczne wstrząsanie w naczyniu o standardowych wymiarach. Próbki 
emulsji o objętości 15 cm , wytworzonej z badanego układu, 
wstrząsano ręcznie dziesięciokrotnie w szklanym cylindrze mia¬ 
rowym z korkiem polietylenowym. Średnica cylindra wynosiła 2Cjmn> 
a jego wysokość 190 mm. Po wytworzeniu słupa piany mierzono jego 
wysokość H(mra)i oznaczono czas konieczny do jego całkowitego 
rozpadu, Dokładność określenia wysokości słupa piany zależała 
od rozmiarów poszczególnych pęcherzyków i we wszystkich przeba¬ 
danych wypadkach wynosiła + 2 mm. Pomiary przeprowadzono w tem¬ 
peraturze pokojowej 20 + ,:>0C. Otrzymane wyniki , zazwyczaj około 
40 punktów dla jednego eksperymentu , wykorzystywano do znalezie¬ 
nia metodą najmniejszych kwadratów, funkcyjnej, empirycznej za¬ 
leżności pomiędzy wysokością słupa piany H a stosunkiem faz C. 
3.3. METODYKA BADANIA FILMÓW POWIERZCHNIOWYCH 

Badania te zostały przeprowadzone w Instytucie Chemii Fizy¬ 
cznej Bułgarskiej Akademii Kauk *? Sofii, wspólnie z pracownika¬ 
mi tego Instytutu: dr D.Exerov?t i S.Aygarską [ 81 ] . Na rysunku 
4 przedstawiono schemat naczyńka pomiarowego do mikroskopowego 
badania cienkich, ciekłych filmów[ 82, 83 ] . Naczyńka wraz z 
badaną cieczą umieszczono w termostatowanej obudowie na stoliku 
krystalograficznego mikroskopu i badano zachowanie się filmu w 
monochromatycznym świetle odbitym, przy powiększeniu około 100 
razy. Pole widzenia mikroskopu wynosiło około 0.01 cm2 i obej¬ 
mowało centralną część płaskorównoległego filmu ciekłego wraz 
z lekko zakrzywionymi krańcami. Przeprowadzono następujące ba-



dania: pomiary czasu tycia filmu, badania jego trwałości 1 gra-
We i. 

Rys.4. Schemat naczyńka poaiarowego do badania mikro¬ 
skopowego cienkich, ciekłych filmów, 

a - uchwyt utrzymujący kroplę badanej ciecey, b - pod¬ 
wójnie wgięta kropla o promienia krzywizny R, c - pła¬ 
sko -równoległy film o promienia rQ, d - rurka do odcis¬ 
kania ciecey x filmu, e - ciecz, nasycająca wnętrze 
naczynia, f - płaskorównoległa płytka ssklana umożli¬ 
wiająca obserwację filmu, g - hermetyczna osłona sskla¬ 
na, 
Wszystkie poalary przeprowadzono w temperaturze 20,0 • 
0,5°C. 

BADANIA. CZASU ŻICIA PIUTO POWIEilZCHHlOWBffO, Badania ts pole¬ 
gały na mierzeniu esasu istnienie filmu, od chwili jego utworze¬ 
nia do momentu samorzutnego rozpadu. Procesy tworzenia się i 
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rozpadu fil*u obserwowano przy pomocy mikroskopu, aaś csaa «i«-
rzono przy pomocy stopera. Pomiar taki przeprowadzono wielokro¬ 
tnie (conajoniej dziesięciokrotnie) , a wielkość czasu tycia 
filmu tf, (wyrażona w aek.) , stanowiła średnia arytmetyczna z 
przeprowadzonych pomiarów* 

BADANIA TRWAŁOŚCI FILMÓW. Badanie te prowadzono także w 
oparciu o wzrokową obserwację mikroskopowych, cienkich, ciekłych 
filmów, a w szczególności przez rejestrowanie pojawiania się w 
nich czarnych plamek. Dla roztworów o zmiennym stężeniu TBP, 
czterdziestokrotnie wytwarzano z każdego z nich cienki film, 
rejestrując fakty pojawiania się lub braku czarnych plamek. 
Określono w ten sposób prawdopodobieństwo tworzenia się czarnych 
plamek AN/N, gdzie: &N oznacza liczbę przypadków, w których 
występowały czarne plamki, zaś N określa liczbę zbadanych przy¬ 
padków. Prawdopodobieństwo pojawienia się czarnych plamek wzra-
sta^gdy rosła trwałość filmów. 

BADANIE GRUBOŚCI POWSTAJĄCYCH CIENKICH,CIEKŁYCH FILMÓW. 
Badania te prowadzono przy pomocy dynamicznej metody, opracowa¬ 
nej przez Sheludkę i współpracowników [ 82,83 ], a polegającą 
na badaniu szybkości samorzutnego odciekania mikroskopowych 
płaskorównoległych filmów, powstających w środku podwójnie 
wklęsłej kropli. Grubość filmu można było określić na drodze 
matematycznej analizy zmian jasności odbitego od dwóch po¬ 
wierzchni filmu, monochromatycznego promienia świetlnego, mie¬ 
rzonego przy pomocy fotopowielacza i rejestrowanego w zależno¬ 
ści od czasu. Analiza ta pozwalała także na śledzenie zmian gru¬ 
bości filmu w czasie, wykorzystując zmiany w położeniu pasm 
interferencyjnych powstających dzięki wielokrotnym odbiciom 
padających promieni świetlnych. Badania te wymagające dobre¬ 

go termostatowania pomieszczenia i odizolowania przyrządu od 
wpływu bodźców mechanicznych wykonano na aparaturze I.Ch.P. 
3.A.H. w Sofii. 
5.4. NE?ELOMETBTCZNO-SEDYMBKTACYJNA METODA WYZNACZANIA ROZ¬ 

MIARÓW KROPELEK I SKŁADU POWSTAJĄCYCH EMULSJI 
Do badania składu polidyspersyjnych układów, wykorzysta¬ 

no zjawisko rozproszenia światła, prawa rządzące nefelometrią, 



378.5. Schemat układu pomiarowego do badania akładu 1 
rozmiarów kropelek powstających emulsji 
/objaśnienie w tekście/. 

a taksę proces sedymentacji pod działaniem siły ciężkości. Urzą¬ 
dzenie pomiarowe stanowiła zaadaptowana do tego oelu przystaw¬ 
ka nefelometrycena spektometru Spekol, aa* spektometr i reje¬ 
strator 1-201, produkcji"C.Zeiss" Jena, JBD. Schemat blokowy 
układu pomiarowego przedstawiono na rysunku 5. Monochromatyczna 
wiązka światła o A • 435 ton* o natężeniu I», otrzymana za po«o-
cą lampy rtęciowej i Bonochroaatora 1, po przejściu przez szcze> 
linę wyjściową 2 o średnicy 1 na 1 przez soczewkę 3, v postaci 
wiąski równoległej podała na zwierciadło 4. Stąd była sklaro¬ 
wana pod kątem 45° do naczyńka poniarowego 5, w którym znajdo¬ 
wała się próbka badanego układu.Sa kulistych kropelkach nastę¬ 
powało rozproszenie padającej wiązki świetlnej, fiozproezona 
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wiązka światła o natężenia I po skupieniu Jej przez kolimator 6 
padała na fotokomórkę 7* Sygnał prądowy fotokomórki wzmocniony 
w układzie detekcyjnym 8, był proporcjonalny dojnatężenia wiązki 
światła i rejestrowano go w funkcji czasu t przy pomocy reje¬ 
stratora 9. Zgodnie z prawem Rellegha, dla cząstek, których roz¬ 
miar jest większy od 230 nra, rozproszenie promieni świetlnych 
nie zależy od długości fali światła padającego i jest określo¬ 
ne zależnością 148) : / n 2 - n 2 \ 2 

• IQ \ I 2 * ) • I • T 2 (48) 
gdzie: n1 i n 2 oznaczają odpowiednio współczynniki załamania 
światła w ośrodku zdyspergowanyo i dyspergującym, H - liczbę, 
cząstek fazy zdyspergowanej o promieniu r, zaś • - objętość 
cząstki o promieniu r. V danym układzie dyspersyjnym, dla czą¬ 
stek o ksistałcle kulistym, przy założeniu, ze natężenie wl zkl 
padającej jest stałe, słuszna będzie zależność (49,) i 

I r - A • I • r6 (49; 

const 

Promień sedymentującej pod wpływem siły ciężkości cząsteczki 
określony był zależnością (10>: 

11/2 J_lLLLi__T 
gdzie: 7(j - lepkość fazy dyspergującej, 1 - droga sedymenta-
C3i» 5*d l ?z o z n a c z a 3 ^ odpowiednio gęstości fa2y dyspergują¬ 

cej 1 zdyspergowanej, g - stała przyspieszenia ziemskiego, t -
czas sedymentacji. Łącząc zależności (10J 1 (49) oraz prze¬ 
kształcając, przy założeniu, że droga sedymentacji 1 jest stała/ 
otrzymujemy ostatecznie (50) : 

(50; 

coi.*t. 



Ponieważ mierzony i rejeirtrowany prąd fotokomórki I jest wprost 
proporcjonalny do natężenia wiązki światła rozproszonego Ir, mo-
saa na tej drodse określać zarówno skład układu polidysperayj-
nego jak i rozmiar jego cząsteczek. Podobną metodę badawczą 
przedstawiono w pracy I 64 1 . Badając zmiany prądu fotokomórki 
AI w różnych odstępach czasowych &% • t^- tg, znajdowano 

udsiał objętościowy danej frakcji emulsji w sumarycznej objęto¬ 
ści fazy zdyspergowanej. Te objętość nocna było wyznaczyć se zna 
nego stosunku fas C, przy którym kontaktowano fazy, a także 
w oparciu o znaną objętość prdbki emulsji poddanej badaniu. 
Zakładano przy tym, ze cała objętość fazy rozproszone;) uległa 
procesowi dyspergowania* Znając jut objętość frakcji, określo¬ 
no średni czas sedymentacji frakcji f • (t1 • t^/2 ,£dzie: 
t1 i tg wyznaczały granice badanego odstępu czasowego At, i dla 
tej wartości znajdowano średni rozmiar kropelek frakcji f z za¬ 
leżności (10) , Ze znajomości objętości frakcji i wartości jej 
średniego promienia znajdowano liczebność frakcji ANs, prsy 
założeniu kullstości .kropelek enulsji. Wyznaczono takie wartość 
średniego, arytmetycznego, ważonego promienia kropelek emulsji 
5 w oparciu o wyrażeni* ($1) : 

As... Xi 

i 
Badano także prawdopodobieństwo znalezienia kropelki emulsji 
o promieniu r w zależności od wielkości tego promienia. Viel-
kość prawdopodobieństwa P- znajdowano w oparciu o zależność (52): 

Obliczenia przeprowadzono za pomocą aaezyny matematycznej 
Odra 1305 w oparciu o przygotowany program TAIS. Pozwoliły one 
na znalezienie rozmiarów kropelek i charakterystycznych skła¬ 
dów badanych emulsji. Dla uniknięcia zjawiska koalescencji i 
agregacji kropel emulsji w trakcie sedymentacji, próbki pobie¬ 
rane z rurki wyjściowej komory mieszalnikowej, rozcieńczano fa¬ 
zą dyspergującą 25-eic krotnie. Stosunek tan ustalono doświad¬ 

czalnie badając przebieg zmian prądu fotokomórki I dla różnych 



Rye.6. Zmiany wartości prądu fotokomórki I w zależności 
od czasu sedymentacji t, dla róSnych rozcleńczeń 
emulsji w/o fazą organiczną. 

rozcieńczeń emulsji w zależności od czasu sedymentacji t. 
Badania te przeprowadzono w następujących warunkach: układ 
- 30 % TBP w nafcie - 0,1 M HKOj, stosunek faz - 50 %, szyb¬ 
kość obrotów komory - 3000 obr/min, obciążenie komory stru¬ 
mieniem faz - 3#0 1/godz., objętość po rozcieńczeniu próbki 
• 50 cm, droga sedymentacji - 10,6 cm. Wyniki tych badań 
przedstawiono na rysunku 6. 



Rys.7. Zmiany wartości prądu fotokomórki I w zależ¬ 
ności od czasu sedymentacji t, z zaznacee-
niem wartości średniego błędu kwadratowego. 

Pokonano także oceny powtarzalności metody, Wykorzystując 
układ ekstrakcyjny: 30 % TBP w nafcie - 0,1 M HNO3, wytwarzano 
emulsję w/o przy stosunku faz • 50 %, Szybkość obrotów komory 
micrszalnikowej wynosiła 3000 obr/min, zaś obciążenie jej suma¬ 
rycznym strumieniemjfaz 3,0 1/godz. Pobieraj , dzleoięclokrotnie 
próbki emulsji o objętości 2 cm^ 1 rozcieńczano je fazą orga¬ 
niczną w stosunku 1:25* Badano przebieg zmian prądu fotokomórki 



I w trakcie sedymentacji prsj czyn droga sedymentacji 1 równała 
się 1O(6 cm. Ha. rysunku 7 przedstawiono uzyskane wyniki badań 
z zaznaczeniem wartości średniego błędu kwadratowego. Wynika z 
nich, ze wartości pomiarowe uzyskiwane w trakcie pierwszych 
dziesięciu minut sedymentacji obarczone są większym błędem, niz 
rezultaty otrzymywane dla dłuiszych czasów sedymentacji* 
3.5. ODCZYNNIKI CHEMICZNE STOSOWANE W BADANIACH 

We wszystkich przeprowadzonych badaniach stosowano jako 
rozcieńczalnik naftę kosmetyczną, wyprodukowaną w Płockich 
Zakładach Petrochemicznych. Jej skład i własności określone 
Polską Normą przedstawiono w tablicy II. 

Tablica II. Skład i własnoścJjnafty kosmetycznej. 
Temperatura wrzenia . . . . . . 1 9 0 - 26O°C 
Temperatura krzepnięcia . . . . - 10 °C 
Temperatura zapłonu + 6 0 °C 
Gęstość 0,830 g/ca3 
Liczba kwasowa 2,5 mg IOH/100 cm5 

Zaw.zw.aromatycznych . . . . < 0,5 % 
Zaw.zw.nienasyconych . . . . < 1,0 # 
Alkany ~ 30 % 
Izoalkany ~ 60 # 
Zawartość siarki . . . . . . < 0,01 % 

We wszystkich doświadczeniach używano nafty pochodzącej z tej 
samej serii produkcyjnej. W jej składzie przeważały węglowodo¬ 
ry o łańcuchach 12 i 13 węglowych. Wyznaczona wartość napięcia 
powierzchniowego dla suchej nafty wynosiła 28,25 mN/m, zaś dla 
nafty nasyconej wodą 28,29 raN/m. w 20°C. 

Stosowany w badaniach fosforan trójbutylowy, czysty, wypro¬ 
dukowano w Angli ( "International Enzymes Ltd, Windsor -
Berkshire") . Przed wykorzystaniem go do badań poddawano go 
oczyszczeniu, polegającym na wymyciu produktów hydrolizy ługiem 
sodowym i oddzieleniu czystego TBP za pomocą ekstrakcji eterem 
etylowym { 85l.Po odpędzeniu eteru TBP destylowano w próżni 
(10 tam Hg) odbierając do dalszego wykorzystania frakcję o tem¬ 
peraturze wrzenia 124 - 128°C. Niektóre własności TBP przedsta-



wiono w tablicy III [86} . 
Tablica III, Fizyczne własności fosforanu trójbutyłowego. 

Ciężar cząsteczkowy . . . . . . . . . 266,32 
Barwa •• bezbarwny 
Gęstość 25°C . . . 0,9730 g/cm3 
Współ.zał.światła aj° c 1,424 
Temperatura topnienia , . . . . , . - ao°C 
Temperatura wrzenia 760 mm Hg . . . 289°C rozkł. 
Temperatura wrzenia 1 mm Bg . . . 100°C 
Lepkość 25°C 3,32mPa.s 
Rozpuszczalność w HgO, 25°C . . . . 0,39 g/l 
Rozpuszczalność HgO w TBP, 25°C . . 64 g/l 
Sapiecie powierzchniowe 25°C . . . . 25 nUf/m 
Stała dielektryczna 7,97 

Stosowany do sporządzania roztworów fazy wodnej stężony 
kwas azotowy, cz.d.t., został wyprodukowany w Zakładach Azoto¬ 
wych w Tarnowie. Rozcieńczano go przy utyciu wody destylowanej. 
Sporządzanie roztworów, zarówno fazy organicznej jak i wodnej 
kontrolowano przy utyciu areometrów. 

* 
4. VYJMI BADAJT I ICH OMOWIBHIS 

4.1. ROLA TBP JAKO CZTNHIEA STABILIZUJĄCEGO PIAHĘ 
Opisane poniżej badania, miały dać jednoznaczną odpowiedź 

odnośnie możliwości tworzenia się pian w układach ekstrakcyj¬ 
nych, a także określić rolę TBP, którego własności jako substa¬ 
ncji powierzchniowo-aktywnej były wcześniej poznane 1 badane 
[22,87,92 ] • Badano kolejno pianostabllizujące własności fazy 
wodnej i organicznej, zarówno przed jak 1 po skontaktowaniu 
ich ze sobą. Dla powyższych zadań badanie mikroskopowe filmów 
powierzchniowych należy uznać za dogodne, gdy* pozwalają one 
określić działanie stabilizujące zarówno w przypadku nietrwa¬ 
łych jak i stabilnych pian o nieograniczonej trwałości. 

Badania mikroskopowe filmów powierzchniowych otrzymanych 
z roztworów wodnych, które stanowiły: nasycony roetwór TBP w 
wodzie (stężenie TBP 2 * 10"3 mol A ) 1 roztwór 1 M HH03 nasy¬ 
cony roztworem 1,0 M TBP w nafcie, wykazały brak możliwości 
tworzenia się pian w tych wypadkach. W przypadku wodnego, na-



syconego roztworu TBP,otrzymuj* sie. filmy z równowagową grubością 
około 1200 i* których pR i przewodnictwo elektryczne równe Jest 
wartościom tych wielkości dla czystej wody. Wskazuje, to na fakt, 
ze TBP praktycznie nie zmienia dyfuzyjnej warstwy elektrycznej 
na granicy rozdziału faz roztwór - powietrze. W przypadku wodnego 
roztworu 1 M HNO, nasyconego 1 H roztworem TBP w nafcie tworzą 
się filmy, które pękają przy krytycznej grubości hj^- 300 2. 
W toku badania nad zdolnością pianotwórczą wodnych roztworów TBP 
stwierdzono brak jakiegokolwiek przejawu tworzenia się piany. 
Tak więc, otrzymanejwyniki wskazują na brak w fazie wodnej w tych 
warunkach substancji, która spełniałabjjrolę stabilizatora filmu. 
Obecność TBP, w przypadku roztworu wodnego silnego elektrolitu, 
powoduje jedynie zmniejszenie się grubości cienkiej,ciekłej 
błonki, lecz nie wywołuje wzrostu jej trwałości. Opisane wyżej 
eksperymenty potwierdzają znaną już wcześniej rolę TBP jako sub¬ 
stancji gaszącej piany wodne, wytwarzane przy pomocy środków my¬ 
jących I 87 ] . 

Z kolei przeprowadzono analityczne badania dla filmów wytwo¬ 
rzonych z organicznych roztworów. Badania te obejmowały cienkie, 
ciekłe błonki wytworzone z czystej nafty nie zawierającej dodat¬ 
ków, z roztworów TBP w nafcie o zmiennym stężeniu TBP i wreszcie 
z roztworu TBP w nafcie, o stężeniu 1 mol/l nasyconego 1 M HNO,. 
Badania czasów życia błonek tf, wytworzonych z czystej nafty 
bez dodatków, wykazały powstanie nietrwałych filmów o t. » 1 sek-
Były to filmy szybkoodciekające ze zgrubieniem ("dipling")pośrod-
ku{ 73 1 * Cechą charakterystyczną dla tych filmów jest fakt, że 

pękają one przy grubościach większych od krytycznej, co tłumaczy 
się jako efekt istnienia burzliwych przepływów cieczy w trakcie 
odciekania. Przy stopniowym zwiększaniu stężenia TBP w nafcie 
obserwuje się w pewnym momencie H mol/l) początek tworzenia 
się prawidłowo odciekających filmów, o grubości 120 8, rozrywa¬ 
jących się z utworzeniem czarnych plamek. Początek pojawienia 
się czarnych plamek ma miejsce w wąskim przedziale stężeń TBP. 
Badano prawdopodobieństwo pojawienia się czarnych plamek & N/S 
\ gdzie: AN oznacza liczbę przypadków, w których występują 
czarne plamki, zaś N oznacza liczbę zbadanych przypadków) w 

6k 
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Rys.8. Zależność prawdopodobieńetwa pojawienia się czarnych 
plamek w filmie A H/N od stężenia TBP, (temperatura 
otoczenia 23°C). 
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Bys.9. Zależność czasu życia mikroskopowego filmu tf, 
o promieniu r. * 1,0 i 10 cm, od stężenia TBP 
w nafcie, (temperatura otoczenia 23°C ) . 



zależności od stężenia TBP. Uzyskane rezultaty przedstawiono aa 
rysunku £. wynika z niego, że prawdopodobieństwo pojawienia sią 
czarnych plamek £N/N, gwałtóme wzrasta w przedziale stężeń TBP 
0,6 - 1,0 mol/l (21,9 - 27,4 % obj. ) . Przy dalszym wzroście 
stężenia TBP prawdopodobieństwo pojawienia się czarnych plamek 
pozostaje stałe i równe 1,0. 

Badając czas życia mikroskopowego filmu t~, od stężenia TBP 
w nafcie ^promień filmu rQ • 1 x 10 cm ) , mierzono go od momen¬ 
tu utworzenia do chwili jego rozerwania, z pojawieniem się lub 
bez występowania czarnych plamek. Jak ilustruje to rysunek 9, 
czas życia filmu t^ raptownie wzrasta w przedziale stężeń 0,72 -
1,0 mol/l TBP (19,7 - 27,4 % obj.J.W tym też przedziale stężeń 
ma miejsce fakt pojawienia się czarnych plamek w strukturze fil¬ 
mu. Dalsze zwiększanie stężenia TBP prowadzi do wolniejszego 
wzrostu tf, prawdopodobnie na drodze zahamowania szybkości od-
ciekania filmu, spowodowanego przez wzrost lepkości roztworu 
odeiekająeego. 

Badania cienkich, ciekłych filmov^nrfcworzonych z roztworu 
1 M TBP w nafcie, nasyconego 1 M KNO~ wykazały, że roz-rywają 
się one Już przy grubości krytycznej,bez utworzenia czarnych 
plamek. Wprawdzie czas życia filmu t f • 26 sek. był niższy niż 
czas życia filmu utworzonego z roztworu TBP nie zawierającego 
HHO,, jednakże znacznie przewyższał czas życia filmu powstające¬ 
go z nafty bez dodatków. Można więc założyć, że tworzące się 
w roztworze organicznym, nasyconym NHO*, kompleksy kwasu i TBP 
[ 7 ],poprzea obniżenie stężenia TBP na powierzchni rozdziału 
faz, zmniejszają jego działanie stabilizujące. Przejawem tego 
faktu jest obserwowane rozrywanie się filmów już przy krytycz¬ 
nej grubości, bez pojawienia się czarnych plamek. 

Badania zdolności pianotwórczej roztworów organicznych 
potwierdziły wnioski wynikające z badania filmów mikroskopowych 
Czas życia piany t_ otrzymanej metodą Bartscha z roztworu 
1 M TBP w nafcie wynosił 20 sek. Roztwór 1 H TBP w nafcie, na¬ 
sycony 1 M HNO, wytwarzał w rurce Bartscha słup piany o t 
równym 16 sek. Podczas wspólnego wytrząsania faz: organicznej 
(1 M TBP w nafcie ) i wodnej ( 1 M HHOj) w stosunku 1:1, w rur-

66 



rce Bartacha powstaje słup piany, którego czas życia t jest 
dłuższy ( t "• 30 sek.) niż czas życia piany otrzymanej jedynie 
z fazy organicznej. Pakt ten wskazywałby na obecność w struktu¬ 
rze piany dodatkowych czynników powodujących wzrost jej trwało¬ 
ści, Zbierając ciecz pochodzącą z rozpadu struktury piany, 
stwierdzono jakościowo, że składa się ona głównie z fazy orga¬ 
nicznej, w której znajdowały się, kropelki fazy wodnej, Pakt ten 
można tłumaczyć przez obecność drobnych ilości emulsji w/o w 
kanałach Plateau piany. Niewielkie kropelki emulsji mogą poprzez 
swą obecność, hamować szybkość odciekania {synerezy) piany i w 
ten sposób wywoływać wzrost czasu życia jej struktury. Ponieważ 
rozmiary {średnice) powstających w tych warunkach pęcherzyków 
piany nie przekraczały 2 mm, przeprowadzono rozumowanie, które¬ 
go efektem była ocena rozmiarów kropelek emulsji w/o, mogących 
przebywać w kanałach Plateau słupa piany. Na rysunku 10 wykre¬ 
ślono we właściwej skali, fragmenty trzech pęcherzyków piany 
o RjjcQfc » 1000/im, tworzących tzw. "trójkąt Gibbsa" lub inaczej 
przekrój kanału Plateau. Grubość filmów pianowych przyjęto jako 
równą 0.03M.m. Maksymalny promień kulistej kropelki, mogącej 
znajdować się we wnętrzu kanału (na rysunku 10 zaznaczono go 
linią przerywaną ) wynosi Rem« 150 ̂ m . Stąd wniosek, że kull-
st« kropelki emulsji w/o, dla których B. < "\50/Lmt m°ga, hamować 
synerezę piany przez swą obecność w kanałach Plateau. Działanie 
to nie powoduje zmiany pianostabilizujących własności układu, 
za które odpowiedzialny jest jako stabilizator jedynie TBP, lecz 
zmienia hydrodynamikę odciekania filmu, pełniąc w ten sposób 
rolą zewnętrznego czynnika stabilizującego.Posforan trójbutylo-
wy może spełniać w badanych układach ekstrakcyjnych dwojaką 
rolę. Z jednej strony jest on stabilizatorem filmów powierzcłno. 
wych, z drugiej zaś zapewne jego obecność wpływa na trwałość 
powstających emulsji, czyli pełni on także rolę emulgatora 
powstających układów dyspersyjnych. Badania pianostabilizujących 
własności układów ekstrakcyjnych: roztwory TBP w nafcie - roz¬ 
twory kwasu azotowego w wodzie, wskazują na możliwość tworzenia 
się w nich pian o niedużej trwałości, przy czym może ona ulegać 
zwiększeniu przez obecność w tych układach drobnych emulsji, 



Rys.10. Ocena rozmiarów kropelek emulsji w/o mogącej 
przebywać w kanałach Plateau struktury pianowej. 

tworzących się w trakcie kontaktowania faz: organicznej i wod¬ 
nej. 
4.2. STOPIEŃ WZAJEMNEGO NASYCENIA FAZ: ORGANICZNEJ I W0DN3J I 

J3G0 WPŁYW NA ROZMIARY POWSTAJĄCYCH KR0PBL3K EMULSJI W/O 
KA NIEKTÓRE WŁASNOŚCI PIZYCZHE UKŁADU EKSTRAKCYJNEGO: 
50 % TBP W NAFCIE - 1 M UNOj 

Ponieważ w dalsrych badaniach zamierzano wykorzystać układy 
ekstrakcyjne, których fazy zostały wstępnie wzajemnie nasycone, 
dla wyeliminowania wpływu procesów dyfuzyjnych ich składników 
przez granicę rozdziału faz, przeprowadzono badania nad wpływem 
3topnia wzajemnego nasycenia na niektóre własności fizyczne 
oraz na rozmiar powstających kropelek emulsji w/o w układzie: 
30 % TEP w nafcie - 1 H HNO-j. Badania te przeprowadzono kontak-



tując fazy: organiczną i wodną, w komorze mieszalnikowej, przy 
szybkości jej obrotów równej 3000 obr/min. i przy obciążeniu jej 
sumarycznym strumieniem faz równym 3,0 1/godz. Czas mieszania 
jednostkowej objętości mieszaniny obu faz wynosił 8,4 sek, a 
określono go ze znanej szybkości przepływu faz pray znanej obję¬ 
tości komory mieszalnikowej. Kontaktowanie faz prowadzono przy 
stosunku objętościowym faz C • 50%, BaJania rozmiarów kropelek 
emulsji w/o przeprowadzono przy pomocy metody nefelometryczno-
sedymentacyjnej, przy długości drogi sedymentacji równej 10,6cm 
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Rys.11. Zmiany wartości niektórych własności fizycznych faz: 
organicznej i wodnej oraz wartości średniego, ważo¬ 
nego, arytmetycznego promienia kropelki emulsji w/o 
5, w zależności od czasu kontaktowania faz tk, dla 
układu: 30 rf TEP w nafcie - 1 M Wfft>3. 

faza wodna, faza organiczna. 
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KONTAKTOWANE IV 
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KONTAKTOWAĆ D 

Rys.12, Zmiany prawdopodobieństwa znalezienia kropelki emul¬ 
sji w/o o promieniu r (/U\'-;/£4N- ) w zależności od 
wielkości tego promienia, dla pięciu kolejnych 
kontaktowań faz organicznej i wodnej. 
Układ ekstrakcyjny: 30 5f TBP w nafcie - 1 ii HNO^. 

Próbkę badanej emulsji o objętości 2 cm', rozcieńczano fazą 
organiczną w stosunku 1: 25. Własności ficyczne charakteryzu¬ 
jące obie fazy,tj. gęstość, lepkość, napięcie powierzchniowe 
i współczynnik załamania światła, mierzono przed rozpoczęciem 
pierwszego i po zakończeniu każdego z pięciu przeprowadzonych 
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kontaktowali. Na rysunku 11 zestawiono otrzymane wyniki pomiarów 
własności fizycznych i średniego, ważonego, arytmetycznego pro¬ 
mienia 5 kropelek emulsji w/o w zależności od czasu kontaktowa¬ 
nia t^. Linią przerywaną'oznaczono na rysunku 11 zmiany tych 
wielkości dla fazy wodnej, a ciągłą dla fazy organicznej. 
W trakcie nasycania faa mają miejsce niewielkie zmiany ich 
gęstości, przy czym faaa wodna wykazuje obniżenie wartości na 
skutek przechodzenia do niej TBP, zaś organiczna podwyższa swą 
gęstość dzięki przechodzeniu do niej znacznych ilości wody i 
kwasu azotowego. W sumie jednak zmiany gęstości są niewielkie 
i dla obu faz mniejsze od 0.01 g/cm . Lepkość fazy wodnej pozo¬ 
staje niezmienna w zależności od czasu kontaktowania, podczas 
gdy jej wartość dla fazy organicznej ulega nieznacznemu podwyż¬ 
szeniu. Napięcie powierzchniowe fazy organicznej pozostaje 
stałe w badanym zakresie czasów kontaktowania, natomiast napię¬ 
cie powierzchniowe fazy wodnej wykazuje znaczne obniżenie warto 
ści w czasie pierwszych 17 sek. kontaktowania, a następnie 
ustala się na jednakowym poziomie. Niezmienne są w czasie 
kontaktowania wartości współczynnika załamania światła obu faz. 

Zmiany składu powstających emulsji w/o ilustrują przedsta¬ 
wione na rysunku 12 zależności prawdopodobieństwa znalezienia 
kropelki emulsji w/o o promieniu r(ANj/ZANj) od wielkości 
tego promienia. Jak wynika z rysunku, w czasie nasycania się 
faz następuje stopniowa zmiana składu powstających emulsji w/o. 
Równolegle ze zmieniającymi się własnościami fizycznymi faz 
następuje zmniejszanie się rozmiarów kropelek emulsji. Wyraźnie 
zaznaczone jest tworzenie się frakcji emulsji o r < 2Oitmf 
połączone ze zcniejszaniem się stężenia frakcji o r &30jum. 
Jednocześnie ze wzrostem wzajemnego stopnia nasycenia faz,dy¬ 
spergowany układ ekstrakcyjny przejawia tendencję do tworzenia 
kropel o większych promieniach, r > 100 <um. Wskazuje to na 
fakt, że stopniowe powiększanie się stężenia TBP w fazie wodnej 
jest przyczyną wzrostu liczby kropel o większych rozmiarach. 
Wynikać stąd może stwierdzenie, że TBP spełnia w badanym ukła¬ 
dzie dyspersyjnym rolę emulgatora dla powstających emulsji w/o. 
Wyniki badania średniego, ważonego, arytmetycznego promienia 5 



dla kolejnych pięciu kontaktowań przedstawiono w postaci wykresu 
na rysunku 11. Kółeczkami oznaczono wartości R uzyskane dla 
emulsji powstającej w poszczególnych kontaktowaniach faz: orga¬ 
nicznej i wodnej. Linią ciągłą oznaczono przebieg zmian wartości 
5 w zależności od czasu kontaktowania t^, Z wykresu wynika, że 
wartość średniego, ważonego, arytmetycznego promienia R zmniej¬ 
sza się stopniowo w miarę postępującego wzajemnego nasycenia się 
faz wodnej i organicznej, przy czym pod koniec tego procesu na¬ 
stępuje powolne ustalanie się jego wartości. 

Z omówionego fragmentu badań wynika, ze stopień wzajemnego 
nasycenia faz odgrywa poważną rolę w procesie dyspergowania. 
Frzy dalszych badaniach układów ekstrakcyjnych postanowiono 
więc stosować układy zawierające fazy wzajemnie nasycone. Za 
miarę nasycenia faz przyjęto uważać wielkość zmian napięcia po¬ 
wierzchniowego fazy wodnej, które z jednej strony wykazują naj¬ 
większą różnicę w trakcie procesu nasycania i jednocześnie po¬ 
siadają wyraźną granicę wyznaczającą zakończenie procesu. 
W praktyce można było uważać proces nasycania za zakończony po 
conajmniej trzykrotnym skontaktowaniu objętości fas ze sobą w 
komorze mieszalnikowej, w warunkach opisanych na wstępie ni¬ 
niejszego rozdziału. 
4.3. WPŁYW ZMIAN OBCIĄŻENIA KOMORY MIESZALNIKA SUMARYCZNYM 

STRUMIENIEM FAZ, PRZY STAŁEJ SZYBKOŚCI MIESZANIA, NA ROZ¬ 
MIAR KROPELEK POWSTAJĄCYCH EMULSJI W/0 W UKŁADZIE EKSTRAK¬ 
CYJNYM: 30 % TBP W NAFCIE - 1 M HNOj 

Badania te zostały podjęte celem określenia wpywu warunków 
dyspergowania na skład powstających dyspersji, dla ustalenia 
standardowych warunków mieszania faz przy badaniu układów eks¬ 
trakcyjnych. W badaniach wykorzystano układ ekstrakcyjny: 30 % 
TBP w nafcie - 1 M HNO~, którego fazy: organiczną i wodną, 
uprzednio nasycono wzajemnie. Układ dyspergowano w komorze mie¬ 
szalnikowe j przy stosunku C równym 53 % (około 1:1 ) . Szybkość 
obrotów komory mieszalnika była stała i wynosiła 5000 obr/min. 
Badania składu powstającej w tych warunkach emulsji w/o prze¬ 
prowadzono przy pomocy metody nefelometryczno-sedymentacyjnej, 
przy czym droga sedymentacji równała się 10,6 cm. Do badań po-



SO 

Rys.13. Zależność prawdopodobieństwa znalezienia kropelki 
emulsji w/o o promieniu r (AHj/I &N-) od wielkości 
tego promienia, dla różnych wartości obciążenia ko¬ 
mory mieszalnika sumarycznym strumienie* fas dla 
układu: 30 % TBP w nafcie - 1 M HNOj. 

brano próbki emulsji o objętości 2 cm', które roseieńcsono fasą 
organiczną w stosunku 1t25. Zmiennym parametrem było obciążenie 
komory mieszalników*j sumarycznym strumieniem faz, które zmie¬ 
niano w przedziale 1,7 - 6,0 l/godz. Wartości niektórych własno¬ 
ści fizycznych badanego układu przedstawiono w tablicy 7 (rozdz. 
4.5) niniejszej pracy. 
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Na rysunku 13 przedstawiono wyniki badania składu powstają¬ 
cych emulsji w/o, dla różnych wartości obciążenia komory mie¬ 
szalnika sumarycznym strumieniem faz, w postaci zależności 
prawdopodobieństwa znalezienia kropelki emulsji w/o o promieniu 
r (dNs /£ANf ) od wielkości tego promienia. Zmieniając obcią¬ 
żenie komory mleszalnikowej sumarycznym strumieniem faz przy 
stałej szybkości jej obrotów, dokonuje się skrócenia lub wydłu¬ 
żenia czasu mieszania jednostkowej objętości obu faz, przy jedno¬ 
czesnym zachowaniu ustalonej intensywności dyspergowania. W ta¬ 
blicy 17 zestawiono wartości badanych obciążeń komory mieszalni¬ 
ka sumarycznym strumieniem faz i odpowiadających is czasów mie¬ 
szania jednostkowej objętości badanego układu. 

Tablica 17. Wartości badanych obciążeń komory mieszalnika 
sumarycznym strumieniem faz i odpowiadające im czasy miesza¬ 
nia dla układu: 30 J<! TBP w nafcie - 1 M HNOj. 

Obciążenie 
w 1/godz. 
Czas miesza¬ 
nia w aek. 

1.7 

14,0 

2.5 

10,1 

3.0 

8,4 

4,0 

6,3 

5,0 

5,0 

6,0 

4,2 

Skład powstających emulsji wykazuje wyraźną zależność od czasu 
przebywania jednostkowej objętości mieszaniny obydwu faz w ko¬ 
morze mieszalnikowej. Gdy ten czas jest długi. (p.p. 14,8 sek.dla 
przepływu równego 1,7 1/godz.) otrzymujemy emulsję o wyraźnie 
wykształconych trzech frakcjach (?.,» 20^im, r2*70;»m i TJ*2O0/ 
przy czym stężenie kropelek o mniejszym promieniu jest większe 
niż stężenie kropel o dużych rozmiarach. Oznacza to, że proces 
dyspergowania polega na stopniowym rozbijaniu kropel emulsji o 
dużych rozmiarach na mniejsze przy jednoczesnym, wyraźnym wy¬ 
stępowaniu procesu koalesceneji* W miarę skracania czasu mie¬ 
szania obserwuje się różnorodne przemiany składu powstających 
emulsji, przy czym cechą wspólną jest powstawanie coraz większej 
ilości drobnych kropelek emulsji połączone ze zmniejszaniem się 



stężenia frakcji kropel dyspersji o dużych rozmiarach. Fakt ten 
świadczy o zmniejssaniu się udziału procesu koalescencji kropel 
emulsji o małych rozmiarach v miarę skracania się -czasu przeby¬ 
wania powstających dyspersji w komorze mieszalnik owej. .Różnorod¬ 
ność powstających frakcji emulsji oraz zachodzące przemiany w 
jej składzie świadczą, iż we wszystkich zbadanych przypadkach 
tworzące się dyspersje dalekie są od stanu równowagi* Osmacza, 
to, że stosowane czasy mieszania s«t niewystarccające do tbego by 
stężenie powstających dyspersji osiągnęło wartość graniczną. 

Na rysunku 14 przedstawiono wyniki otrzymane dla zbadanych 
obciążeń komory mieszalnikowej sumarycznym strumieniem faz w 
postaci zależności średniego, ważonego, arytmetycznego promienia 
5 oń wielkości tych obciążeń. 
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Zależność zmian wartości średniego, ważonego, 
arytmetycznego promienia R od wielkości obciążeń 
komory mieszalnikowej sumarycznym strumieniem faz 
układu: 30 % TBP w nafcie - 1 M 

Zależność ta ma przebieg liniowy, przy czym ze zwiększaniem 
obciążenia komory mieszalnikowe j sumarycznym strumieniem i&ss na¬ 
stępuje niewielkie zmniejszanie się wartości S, nieznacznie 
przekraczające dopuszczalną granicę błędu pomiarowego,. V ten 
sposób może się przejawiać słaba zależność 
ekstraktora wirówkowego do wzbogacenia wytworzonej mmulejl w 
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fazę ciężką, także od szybkości sumarycznego przepływu cieczy. 
Wynikałoby stąd, że ze wzrostem wartości obciążenia komory ale-
szalnikowej ekstraktora wirówkowego sumarycznym strumieniem faz 
nieznacznie zmniejsza się jego zdolność do wzbogacenia powsta¬ 
jącej emulsji w/o w fazę ciężką. 

Na podstawie przedstawionych i omówionych danych postanowio¬ 
no w dalszych badaniach układów ekstrakcyjnych przyjąć jako 
standardową wartość obciążenia komory mieszalnikowej sumarycznym 
strumieniem fas, równą 3,0 1/godz. 
4.4. WPŁYW ZMIAN SZYBKOŚCI OBROTÓW KOMORY MIESZALNIKOWEJ PRZY 

STAŁYM JSJ OBCIĄŻENIU SUMARYCZNYM STRUMIENIEM FAZ, NA 
SKŁAD POWSTAJĄCYCH EMULSJI W/0 W UKŁADZIE EKSTRAKCYJNYM: 
30 % W NAFCIE - 1 M HNO3 

Dla poznania wpływu intensywności mieszania na skład powsta¬ 
jących emulsji w/o, przeprowadzono eksperymenty w układzie 
ekstrakcyjnym: 30 % TBP w nafcie - 1 M HNOj. Fazy organiczna i 
wodna, podobnie jak poprzednio, były wzajemnie sobą nasycone, 
a niektóre ich własności fizyczne zebrano w tablicy 7 (rozds. 
4.5 j • Stały, objętościowy stosunek faz podczas kontaktowania 
równał się C • 53 JŁ, zaś stałe obciążenie komory mieszalnika 
sumarycznym strumieniem faz wynosiło 1,7 1/godz. Szybkość obro¬ 
tów komory mieszalnika zmieniano w zakresie 2950 - 5900 obr/min. 
Badanie składu powstających emulsji przeprowadzono przy pomocy 
metody nefeloaVtryezno-sedymentacyjnej, przy długości drogi 
sedymentacji-równej 10,6 cm i rozcieńczeniu próbki emulsji (2cnr) 
fazą organiczną w stosunku 1:25* Uzyskane wyniki przedstawiono 
na rysunku 15 w postaci zależności prawdopodobieństwa znale¬ 
zienia kropelki emulsji w/o o promieniu r (AN-/I AN-) od wiel¬ 
kości tego promienia, dla różnych szybkości mieszania przy 
ustalonym sumarycznym przepływie 1,7 1/godz. 

Wzrost intensywności mieszania, pruy ustalonym: obciążeniu 
komory mieszalnika sumarycznym strumieniem faz, stałym stosunku 
objętościowym kontaktowanych fas 1 prsy niezmiennym ich skła¬ 
dzie, zaznacza się zmianami jakościowymi powstających emulsji. 
Prsy niskich szybkościach obrotów komory, otrzymuje się emul¬ 
sje w/o ojiwócn frakcjach rozmiarowych, przy czym od każdej s 



2HO*6c/mn 

Bye. 15. Zależność prawdopodobieństwa znalezienia kropel-
ki emulsji w/o o promieniu r (ANy/£ £ I- ) od 
wielkości tego promienia, dla różnych szybkości 
obrotów koaory aieasalnlka prsy atałya obciąit-
nlu jej auaarycsnya atrualeniaa fas układu: 
30 % »BP w nafci* - 1 H HNOj. 

z nich v kierunku wlekących rosaiarów kropelek ciągną alf eharat 
terystycsne tiw. "ogony"* Ze wsrostea asybkości obrotów komory 

mieszalnika,około 4700 obr/ain.;dotychcsaa dwufrakeyjny układ 
przekształca »1% w trójfrakcyjny 1 dale} z wsroatea obrotów, 
obserwuje się jedynie ulany stężeń poszczególnych frakcji 
emulsji. Ze wzrostea szybkości obrotów komory ma miejsce zwięk¬ 
szenie się ilości kropelek emulsji o małych promieniach. Tak 
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więc uogólniając, należy stwierdzić, że wzrost intensywności 
mieszania prowadzi do powstawania drobniejszych kropelek emulsji 
z jednoczesną tendencją do wyodrębniania się określonych frakcji 
rozmiarowych. Dla wartości obciążenia komory mieszalnika sumary¬ 
cznym strumieniem faz równym 1,7 1/godz. i przy szybkości jej 
obrotów równej 5900 obr/min wyodrębnić można trzy frakcje 
(?1 ** 20 ̂ m , r ^ S O ^ m , i r^*" 230^mj.Wzrost intensywności 
mieszania wywołuje wprawdzie postępujące rozdrabnianie kropel 
emulsji lecz jednocześnie wzrastają siły grawitacyjne w komorze 
mieszalnika sprzyjając* szybszej sedymentacji. Wynikiem współ¬ 
oddziaływania tych dwóch konkurencyjnych procesów jest stopnio¬ 
we "porządkowanie" poszczególnych frakcji emulsji w/o. 

Na rysunku 16 przedstawiono zmiany wartości średniego, ważo¬ 
nego, arytmetycznego promienia kropelki emulsji w/o(R)w zależno¬ 
ści od żaleniającej się intensywności mieszania. 

80-
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Otc/mn. 

Rys.16. Zależność wartości średniego, ważonego, arytmetycz¬ 
nego promienia kropelki emulsji w/o (R)od różnych 
szybkości obrotów komory mieszalnika przy ustalonym 
przepływie przez nią fas układu: 
30 H TBP w nafcie - 1 M HNOj. 

Wartość średniego, ważonego, arytmetycznego promienia kropelki 
emulsji w/o(R)jest praktycznie niezależna od szybkości obrotów 
komory mieszalnika (w przedziale dokładności metodyJ . Fakt ten 
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można tłumaczyć dwojako. Z jednej strony, wybór tej wartości nie 
oddaje dokładnie zmian w składzie emulsji,następujących w wyniku 
różnych Intensywności mieszania. Z drugiej zaś proceB dyspergo¬ 
wania jedynie do określonej granicy zależy wyłącznie od wzrostu 
intensywności mieszania. W wyniku ograniczonego działania emulga¬ 
tora następuje bowiem sahamowanie procesu dyspergowania i wów¬ 
czas na skład powstających emulsji będą wpływać znaczniej inne 
procesy (np. proces sedymentacji czy koalescencji kropel ) . 
Wypadkowym zatem efektem *oże być powstanie określonego składu 
emulsji, w ktdrym co prawda następują zmiany stężeń poszczegól¬ 
nych frakcji lecz wartość wypadkowa pozostaje niezmienna. 

W wyniku analizy przeprowadzonych eksperymentów postanowiono 
w dalszych pomiarach stosować jako standardową szybkość obrotów 
mieszalnika, wartość 3000 obr/min. 
4.5. WF£7V STĘŻENIA TBP W PASIE OflGABICZHEJ Hi TIP I RODZAJ 

POWSTAJĄCYCH DYSPERSJI, NA ZDOLSOŚĆ PIANOTWÓRCZA, UKŁADÓW 
EKSTRAKCYJNYCH, A ?AXŻ£ NA BOZMIAH KROPELEI POWSTAJĄCYCH 
EMULSJI W/0 

Dla określenia wpływu stężenia TBP w fazie organicznej na 
typ i rodzaj powstających emulsji, na zdolność pianotwórczą 
powstających dyspersji, a także na rozmiar powstających krope¬ 
lek emulsji w/o, wykonano badania czterech układów ekstrakcyj¬ 
nych, w których fazę wodną stanowił 1 M HNO*, zaś fazą organi¬ 
czną były roztwory TBP w nafcie o stężeniach: 10 %, 30 %, 60 % 
i 98 % obj. Roztwory faz poszczególnych, badanych układów były 
wzajemnie sobie nasycone. Zmierzono po nasyceniu wartości nie¬ 
których wielkości fizycznych, charakteryzujące ich własności. 
Wyniki tych pomiarów zebrano w tablicy 7. 

Obserwowane wielkości fizyczne, charakteryzujące badane 
układy, wykazują zmianj^gcdnie z opisanymi w literaturze proce¬ 
sami ekstrakcyjnymi z zastosowaniem TBP jako ekstrahenta. 
Gęstość fazy organicznej, ze wzrostem w niej stężenia TBP, wzra¬ 
sta na skutek zwiększenia koncentracji ekstrahenta i zwiększe¬ 
nia się w niej zawartości HNO* 1 HgO. Odwrotne zjawisko 
obserwuje się dla fazy wodnej, do roztworu której przechodzi 
wprawdzie coraz więcej TBP (ze wzrostem jego koncentracji 
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Tablica V. Wartości niektórych własności fizycznych dla układów o zmien¬ 
nym stężeniu TBP w nafcie - 1 II HNO,. 

LP 

1. 

2. 

3. 

4. 

% TBP w fa¬ 
zie orga¬ 
nicznej 

10 

30 

60 

98 

Gęstość 
f.o. 
0,8004 

0,8473 

0,9064 

9,9984 

g/cnr 
f .w. 
1,0314 

1,0269 

1,0234 

1,0144 

Lepkość 
Ź.o. 

1,91 

2,68 

3,29 

6,62 

mPa.a 
f.n. 
1,16 

1,07 

1,14 

1,13 

Nap.pow 
f.o. 
26,68 

26,47 

26,89 

27,10 

. mN/m 

r.w. 
38,56 

38,17 

37,31 

36,69 

Wsp.zał 
f.o. 
1,436 

1,430 

1,428 

1,424 

.światła 
f .w. 
1,343 

1,343 

1,343 

1,343 

f.o. - faza organiczna, f.w. - faza wodna. 



w fazie organicznej ) , lecs jednocześnie z jej składu ubywają 
coraz większe ilości kwasu azotowego i wody* Różnica gęstości 
fazy wodnej i organicznej maleje ze wzrostem stężenia TBP w 
fazie organicznej, w znacznym przedziale wartości wynoszącym 
0,231 T 0,016 g/cm . Odmienny obraz przedstawia badanie lepkości 
faz. Lepkość fazy wodnej pozostaje praktycznie stała w badanym 
zakresie wyjściowych stężeń TBP w fazie organicznej. Poważne 
zmiany następują natomiast w wartościach lepkości faz organicz¬ 
nych układów, które wzrastają od wielkości 1,91 mPa.s dla 10% 
roztworu TBP w nafcie, do 6,62 mPa.s.dla 98 'A roztworu TBP 
w nafcie. Ta ostatnia wartość przekracza blisko dwukrotnie war¬ 
tość lepkości dla czystego TBP. Wydaje się, że roztwory o wyso¬ 
kim stężeniu TBP w nafcie, skontaktowane dodatkowo z roztworem 
kwasu azotowego w wodzie, zwiększają swą lepkość na skutek two¬ 
rzenia się kompleksów TBP z HNO^, asocjowanych dodatkowo cząste¬ 
czkami wody. Duże zmiany wykazuje także wartość nacięcia po¬ 
wierzchniowego faz wodnych badanych układów, pojnasyceniu ich 
roztworami TBP w nafcie o znanym stężeniu ekstrahenta, podczas 
gdy wartości napięcia powierzchniowego faz organicznych pozo¬ 
stają stałe, w przedziale wartości błędu eksperymentalnego. Ze 
wzrostem stężenia TBP w fazie organicznej, obserwuje się obni¬ 
żenie wartości napięcia międzyfazowego, które w badanych ukła¬ 
dach zmniejsza się od 11,84 mN/m do 9,59 mN/m. Współczynnik 
załamania światła fazy wodnej nie wykazuje żadnych zmian, na¬ 
tomiast jego wartość dla fazy organicznej zmniejsza się nieznacz¬ 
nie ze wzrostem stężenia TBP w fazie organicznej. 

TYPY I RODZAJE EMULSJI POWSTAJĄCYCH W UKŁADACH EKSTRAKCYJ¬ 
NYCH: ZMISNKB ST^ŹSUIA TBP W KAPCIE - 1 M HNO3. Prowadzone ba¬ 
dania typu emulsji powstających w układach ekstrakcyjnych, 
których fazy wodne stanowił 1 H HNO* nasycony właściwą fazą 
organiczną,będącą roztworem TBP w nafcie o zmiennym stężeniu 
ekstrahenta, miały na celu jakościowe określenie rodzajów 
dyspersji tworzących się w komorze mieszalnikowej w trakcie 
kontaktowania faz. We wszystkich przypadkach obserwowano powsta¬ 
wanie zarówno emulsji typu w/o jak i o/w, przy czym na typ 
powstających emulsji miał znaczny wpływ początek przepływu faz 
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«ys.17. niagrany hiaterezy typu emulsji w zależności od stosunków objętościo¬ 
wych faz C, dla układowi zmienne stężenie TBP w nafcie - 1 II HNO-. 



przez konorę. &&y eksperyment rozpoczynano od podawania fazy 
organicznej, wówczas tworzyła się emulsja w/o, gdy zaś rozpo¬ 
czynano go od podawania fazy wodnej powstawała emulsja o/w. 
Jednakżo obie te emulsje posiadały określone punkty inwersji, 
co powodowało, ze przekształcały się w odwrotne emulsje. 
Badania te wykonywano przyjmując za zmienny parametr, objęto¬ 
ściowy stosunek faz 0, wyrażany w procentach i określony zale¬ 
żnością [AA), Punkty inwersji tworzyły na diagramach typu 
emulsji charakterystyczne pętle hiBterezy, których położenie 
było całkowicie niezależne od kolejności wprowadzenia faz do 
komory mieszalnika* Otrzymane wyniki. v postaci diagramów pętli 
histerezy typu emulsji, dla czterech badanych układów, których 
fazy kontaktowano przy różnych wartościach obciążenia komory 
mieszalnikowej sumarycznym strumieniem faz (3,0 - 6,0 1/godż.) 
i dlajróżnych szybkości obrotów komory (3000 - 5000 obr/min ) 
zebrano na rysunku 17* 

Na rysunku 17 diagramy zestawione w kolumnach, z których 
każda dotyczy określonego, wyjściowego stężenia TBP w fazie 
organicznej. Poszczególne wiersze kolumn odpowiadają określonym 
warunkom kontaktowania faz opisanym w prawej części rysunku. 
Na osi odłożono wartości zmiennego stosunku objętościowego faz 
C. Stężenie TBP odgrywa wyraźną rolę, wpływając na typ powsta¬ 
jących emulsji, Pozostaje to zapewne w ścisłym związku z oma¬ 
wianymi własnościami fizycznymi badanych układów. W układach 
o mniejszejZwartości IBP istnieje większe prawdopodobieństwo 
utworzenia się emulsji w/o niż w układach zawierających duże 
jego stężenia. Pewne podobieństwo do siebie wykazują układy, 
w których stężenie TBP w fazie organicznej wynosiło 30# i 60fi, 
W układach tych ze wzrostem intensywności mieszania jak i ze 
wzrostem obciążenia komory mieszalnikowej sumarycznym strumie¬ 
niem faz, obserwuje się rozszerzanie 3ię pętli histerezy typu 
emulsji. Jednocześnie porównując dla tych układów położenie 
pętli histerezy typu emulsji, zauważyć można, że przesuwa się 
ona przy wzroście stężenia TBP, w kierunku większych wartości 
objętościowego stosunku faz C. Odmiennie zachowuje się układ 
zawierający niewielkie stężenie TBP w fazie organicznej. 
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Ze wzrostem intensywności mieszania jak i obciążenia komory mie¬ 
szalnika sumarycznym strumieniem faz następuje zmniejszenie sze¬ 
rokości pętli histerezy typu emulsji z jednoczesnym przesunię¬ 
ciem w stronę mniejszych wartości objętościowego stosunku faz C 
W przypadku układu ze znaczną zawartością TBP w fazie organicz¬ 
nej pętla histerezy typu emulsji rozmieszczona jest w przedzia¬ 
le wyższych wartości stosunku objętościowego fa^C. Ze wzrostem 
obciążenia komory mieszalnika sumarycznym strumieniem faz pętla 
histerezy przesuwa s.lę ku mniejszym wartościom C i symetrycznie 
rozmieszcza wokół wartości C równej 50 yi. 

ZDOLNOŚĆ PIANOTWO'RCZA BADANYCH OKŁADÓW EKSTRAKCYJNYCH 
Równolegle z badaniami typu powstających emulsji prowadzono 
określenie zdolności pianotwórczej dyspersji tworzącej się w 
układach ekstrakcyjnych będących przedmiotem eksperymentów, V 
dwóch, z czterech badanych układów, a mianowicie w: 10 % TBP 
w nafcie - 1 M HNO^ i 9& * TBP w nafcie-1 M HNO^, nie zaobserwo¬ 
wano tendencji do tworzenia się pian. Wspólną cechą charaktery¬ 
zującą oba wspomniane układy było intensywne wydzielanie się 
pęcherzyków jazu w trakcie rozdzielania się wytworzonej dysper¬ 
sji w odstojniku faz. Natomiast w dwóch pozostałych układach 
ekstrakcyjnych w rurce Bartscha tworzyły się piany. Otrzymane 
wyniki badania tych dwóch układów przedstawiono na rysunku 18, 
na którym linią ciągłą oznaczono wyniki badania układu 30 % TBP 
w nafcie - 1 M HNO?, zaś linią przerywaną rezultat badań układu 
60 % TBP w nafcie 1 M HNO*. W przypadku obu badanych układów 
wysokość słupa plany zmienia się liniowo w zależności od sto¬ 
sunku objętościowego faz C. Metodą najmniejszych kwadratów 
znaleziono równania opisujące obie te liniowe zależności i zaz¬ 
naczono je na rysunku 16. Dla układu o wyższym stężeniu TBP 
w fazie organicznej, wysokość słupa piany wytwarzającej się w 
rurce Bartscha jest nieco większa niż w przypadku układu o 
mniejszej zawartości TBP (w granicach błędu pomiarowego ) . 
Pozostaje to zapewne w związku ze wzrostem różnicy lepkości 
faz. Większa lepkość fazy organicznej powoduje zwolnienie 
szybkości odciekania zarówno filmu pianowego jak i słupa piany, 
zmieniając hydrodynamikę odpływu cieczy z piany. Noże ona także 



Rys.18. Zależność wysokości słupa piany H od stosunku 
objętościowego faz C dla ukfadtfw ,w których fazę 
wodną stanowił 1 M HNOj, zaś fazą organiczną 
były odpowiednio roztwory TBP w nafcie o stężeniu 
30% i 60 ̂  obj. 

powodować zmianę hydrodynamiki mieszania faz, wywołując tworze¬ 
nie się drobniejszych kropelek emulsji sprzyjając w ten sposób 
stabilizacji słupa piany. 

BADANIE SKŁADO POWSTAJĄCYCH BMULSJI W/O. Bardzo interesują¬ 
ce wyniki otrzymano badając rozmiary kropelek emulsji w/o pow¬ 
stających we wszystkich czterech układach. Przedstawiono je na 
rysunku 19 w postaci zależności prawdopodobieństwa znalezienia 
kropelki emulsji w/o o promieniu r (AN-/Z A N-r ) od wielkości 
tego promienia. Badania te przeprowadzono, otrzymując emulsję 
w/o w identycznych warunkach, a mianowicie: szybkość obrotów 
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so 100 

Rys.19. Zależność prawdopodobieństwa znalezienia kropelki 
emulsji w/o o promieniu r (AN-/£ A N- } od 
wielkości tego promienia, dla układów ekstrakcyj¬ 
nych: zmienne stężenie TBP w nafcie - 1 M HNO^. 

komory mieszalnika równa 3000 obr/min, obciążenie komory suma¬ 
rycznym strumieniem faz równe 3,0 1/godz,,stosunek objętościowy 
faz równy 50% (1:1) . Podczas badań nefelometryczno-sedymenta-
cyjnych długość drogi sedymentacji wynosiła 10,6 cm i rozcień¬ 
czenie próbki emulsji równałro się 1:23. Ze wzrostem stężenia 



TfiP w układzie, generalnie rzecz biorąc, ma miejsce jednoczesny 
wzrost polidyspersyjności otrzymywanej emulsji w/o, ze wzrostem 
rozmiarów tworzących się kropli. Zmniejszanie się różnicy gęsto¬ 
ści faz z jednoczesnym wzrostem lepkości fazy organicznej powo¬ 
duje zauważalne zmiany hydrodynamiki mieszania faz, odzwiercie¬ 
dlające się głównie przez wzrost wielkości promienia kropelek r 
Nie mote temu skutecznie przeciwdziałać" zalcniające się niewiele 
napięcie międzyfazowe. Stąd też układy ekstrakcyjne, a w szcze¬ 
gólności wytwarzane z nich dyspersje, wykazują przyrost stęże¬ 
nia kropel emulsji o dużych wielkościach r, z jednoczesną tenden¬ 
cją do wzrostu polidyspersyjności (tworzenie się długich "ogo¬ 
nów" ) . Tak więc powracając na chwilę do omawianej kwestii zdol¬ 
ności pianotwórczej układów ekstrakcyjnych, stwierdzić należy, 
że wzrost słupa piany jest wynikiem głównie zwolnienia szybkości 
odciekania wywołanej przez zmiany lepkości fazy organicznej 
układu 60 % TB? w nafcie - 1 M. HNOj. 

Na podstawie przeprowadzonych badań opisanych w niniejszym 
fragmencie pracy, postanowiono w przyszłości opierać się głównie 
na wykorzystaniu układów ekstrakcyjnych, w których zawartość TBP 
w fazie organicznej wyjściowo wynosić będzie 30 % objętościowych 
4.6. WPŁYW BITOLSJI I ZDOLNOŚĆ PIANOTWÓRCZA UKŁADÓW EKSTRAKCYJ¬ 

NYCH: 30 % TBP W NAFCIE - ROZTWORY KWASU AZOTOWEGO 
Przedmiotem badań były układy ekstrakcyjne, w których fazę 

organiczną stanowił 30 % TBP w nafcie, zaś fazą wodną były 
odpowiednio roztwory kwasu azotowego o stężeniu: 0,1; 1,0 i 3,0 
mole/l, Obie fazy wszystkich trzech badanych układów, przed 
rozpoczęciem eksperymentów nasycono wzajemnie, po czym mierzono 
wartości niektórych fizycznych własności, charakteryzujące 
poszczególne roztwory fas* Wyniki tych pomiarów zebrano w ta¬ 
blicy VI. 

Różnica gęstości fazy wodnej i organicznej, ze wzrostea 
stężenia kwasu azotowego w fazie wodnej, wzrasta, zmieniając się 
( w badany%akresie stężeńJ od 0,159 g/cm* do 0,226 g/cm'. 
Podobny obraz przedstawiają zmiany napięcia międzyfazowego 
(różnica napięć powierzchniowych fazy wodnej i organicznej), w 
których ze wzrostem stężenia kwasu azotowego w fazie wodnej 



Tablica VI. Wartości niektórych fizycznych własności faz badanych układów 
ekstrakcyjnych* 30 % TBP w nafcie - roztwory kwasu azotowr-o. 

LP 

1. 

2. 

3. 

Sięzenie 
HNOz w fazie 
wodnej- układu 

0,1 mol/i 

1,0 mol/l 

3,0 mol/1 

Gęstość g/cnr 
f.o. 

0,8418 

0,8473 

0,8601 

f .w. 
1,0004 

1,0269 

1,0861 

Lepkość mPa.s 
f.o. 

3,95 

2,68 

2,51 

f.w. 

1,20 

1,07 

1,09 

Nap.pow. mN/n 
f.o. 

26,79 

26,47 

26,85 

f.w. 

37,69 

38,17 

39,50 

Wsp .zał.światła 
f.o. 

1,430 

1,430 

1,431 

f.w. 

1,344 

1,343 

1,343 

f«0 - faza organiczna, f.w. - faza wodna. 



obserwuje się wzrost ich wartości w przedziale 10,9 - 12,7 mS/m. 
Podobnie jak we wcześniejszych badaniach obserwowano tutaj prak¬ 
tycznie niezmienną wartość napięcia powierzchniowego fazy orga¬ 
nicznej. StałTą wartość (v granicach błędu pomiarowego) mają lep¬ 
kości poszczególnych faz wodnych, natomiast lepkości fazy orga¬ 
nicznej zmniejszają się sc wzrostem stężenia kwasu w fazie wod¬ 
nej. Współczynniki załamania światła praktycznie nie wykazują 
zmian wartości dla obydwu faz poszczególnych badanych układów. 

BADANIE ZALEŻNOŚCI TTPU POWSTAJACYH EMULSJI OD OBJĘTOŚCIO¬ 
WEGO STOSUNKU FAZ C, DLA UKLADo'w EKSTRAKCYJNYCH: 30X TBP V NAF¬ 
CIE - ROZTWORY KWASU AZOTOWEGO. Podobnie jak w badaniach opisa¬ 
nych w poprzednim rozdziale pracy, obserwowano tworzenie się 
emulsji typu w/o jak i o/w. Badania te prowadzono przyjmując 
jako zmienny parametr objętościowy stosunek faz C. Na powstawa¬ 
nie poszczególnych typów emulsji znaczny wpływ wywierały począt¬ 
kowe warunki wytwarzania dyspersji, przy czym cechą charaktery¬ 

zującą powstające układy dyspersyjne było poBiadanie przez 
nie punktów inwersji emulsji. Istnienie w przypadku obu tworzą¬ 
cych się typów emulsji,punktów inwersji powodowało, że na dia¬ 
gramach typu emulsji,przy .zmieniającym się objętościowym sto-
*sunku faz C,obserwowano charakterystyczne pętle histerezy typu 
emulsji, których szerokość i położenie b/ły niezależne od warun-
KÓW początkowych eksperymentu. Otrzymane wyniki w postaci 
aiagramów histerezy typu emulsji w iależności od objętościowego 
stosunku faz C, dla trzech badanych układów przedstawiono na 
kolejnych rysunkach 20,21 i 22. Na diagramach przedstawiono 
otrzymane wyniki dla różnych warunków wytwarzania emulsji tzn. 
dla różnych szybkości obrotów komory mieszalnika ( 3000 f 5000 
obr/min.) 1 różnych obciążeń komory sumarycznym strumieniem faz 
( 3,0 T 6,0 1/godz.) . 

Dla układu 30 % TBP w nafcie- 0,1 M HNO5, szerokość pętli 
histerezy typu emulsji i jej położenie nie ulegają zmianie ze 
wzrostem szybkości obrotów komory mieszalnikowej. Zwiększanie 
zaś obciążenia komory mieszalnika sumarycznym strumieniem faz 
wywołuje jedynie niewielki przyrost szerokości pętli histerezy 
typu emulsji z jednoczesnym prze sunięć i-em jej położenia w kie-
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Rys.21. Diagramy histe-
rezy typu emulsji w za* 
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1,0 M HNO3. 

Rys.20. Diagramy hiaterezy 
typu emulaji w zależności od 
objętości stosunku faz C, dla 
układu: 30 ?» TBP - nafta -
0,1 M HNO,. 
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Rys.22. Diagramy histerezy typu emulsji w zależności od 
objętościowego stosunku faz C, dla układu: 
30% TSP-nafta - 3,0 M HKOj. 

rur.ku mniejszych wartości objętościowego stosunku faz C.Układ 
ten charakteryzuje się najmniejszą spośród badanych różnicą: 
gęstości faz i napięcia międzyiazowego, a także największą 
róż/iicą lepkośni faz, W pozostałych dwóch układach ekstrakcyj¬ 
nych, a mianowicie! 30 % T3P w nafcie - 1,0 M HNOj i 50 % TBP 
w nafcie - 3,0 M HNOv, obserwuje się podobne zjawiska. Ze wzro¬ 
stem szybkości obrotów komory mieszalnika jak i ze zwiększeniem 
obciążenia komory sumarycznym Btrumieniem faz, następuje roz¬ 
szerzenie się pętli histerezy typu emulsji, z tym jednak, że 
dla układu, którego fazę wodną stanowi roztwór o niższym stęże¬ 
niu kwdfsu, położenis pętli histerezy ma miejsce w obszarze o 

- niższej wartości objętościowego stosunku faz. 



ZDOLNOŚĆ PIANOTWÓRCZA BADANYCH UKŁADÓW EKSTRAKCYJNYCH. Ve 
wszystkich badanych układach tworzyły się piany podczas prze¬ 
prowadzanych eksperymentów. Zmiany wysokości słupa piany H 
wskazywały na istnienie zależności tego parametru od objętościo¬ 
wego stosunku faz C. Bauano tę zależność wytwarzając dyspersje 
w różnych warunkach, tzn. przy różnych szybkościach obrotów ko¬ 
mory mieszalnika obciążając ją różnymi wartościami sumarycznego 
strumienia faz. Okazało się jednak, te otrzymywane zależności 
są identyczne(w granicach błędu pomiarowego) dla pian tworzących 
się w przypadku danego układu pomiarowego, niezależnie od warun¬ 
ków wytwarzania dyspersji w komorze mieszalnika. Z tego też 
względu, dla każdego z trzech badanych układów, metodą najmniej¬ 
szych kwadratów, znaleziono równania opisujące zależność zmian 

Rys,23, Zależność wysokości słupa piany H od objętościowego 
stosunku faz C, dla układu ekstrakcyjnego: 
30 » TBP - nafta -0.1 M 
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Rys.25. Zalotność wyso¬ 
kości słupa piany H od 
objętościowego stosunku 
fax C, dla układu ekstrak¬ 
cyjnego? 30 % IBP - na¬ 
fta -3,0 M HN0j« 

Rys.24* Zależność wysokości 
słupa piany H od objętościo¬ 
wego stosunku faz C, dla 
układu ekstrakcyjnego: 
30 % TBP - nafta-1,0 M 
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wysokości słupa piany H od objętościowego stosunku faz C. Wyko¬ 
rzystano do tego celu punkty eksperymentalne otrzymane w bada¬ 
niach dyspersji, wytwarzanych w różnych warunkach technologicz¬ 
nych. Na rysunkach 25,24 i 25 przedstawiono otrzymane wyniki 
w postaci zależności wysokości słupa piany E od objętościowego 
stosunku faz C, odpowiednio dla układów: 30 % TBP-nafta - 0,1 M 
HiłO,, 30 % TBP - nafta - 1,0 M HSO^ i 30 % IBP -nafta 3,0 K KMOj 

iia rysunkach tych przedstawiono liniowe zależności wysokości 
słupa piany H od stosunku objętościowego faz C dla badanych 
trzech układów, a także przedstawiono znalezione dla nich empi¬ 
ryczne równania. Jak można zauważyć, te trzy równania mogą być 
z powodzeniem zastąpione przez jedno, opisujące z dotrą zgod¬ 
nością otrzymane wyniki eksperymentalne. Fakt ten świadczy prze¬ 
konywująco o braku wyraźnego wpływu stężenia kwasu na tworzący 
się słup piany. Potwierdzałoby to tezę o stabilizującym wpływie 
emulsji w/o jako zewnętrznego czynr;ika stabilizującego na two¬ 
rzenie się słup/piany we wszystkich trzech zbadanych układach 
ekstrakcyjnych. Opisane powyżej wyniki badań zostały częściowo 
przedstawione w postaci komunikatu na międzynarodowej konferen¬ 
cji w Dreźnie, a także opublikowane w rozszerzonej postaci w 
Journal of Radioanalytical Chemistry. [ £6, 59 J. 

4.7. WPŁYW ZMIAK STOSUNKU OBJĘTOŚCIOWEGO ?AZ V,k ROZMIAR POWSTA¬ 
JĄCYCH K.R0I.ŚL3K 2KULSJI TYPU w/C. UKŁADY SE3TRAXCYJ:^: 
30 i» TBP W ;;A?CI3 - ^CZTWORY Y.iUSu ..ZOTCo.TC 

Ponieważ w trzech badanych układach eKśtrakcyjnych, opisa¬ 
nych w poprzednim rozdziale pracy, obserwowano powstawanie pian, 
postanowiono dokonać określenia składu tworzących się emulsji 
w zależności od zmiannego, objętościowego stosunku f&z C, Przed 
miotem badań były trzy układy ekstrakcyjne, a mianowicie: 30 ;i 
TBP w nafcie - 0,1 M HKO,, 50 % T3? w nafcie - 1 M HJ'0, i 30 % 
TBP w nafcie - 3,0 K ENO,, których fasy były wzajemnie sobą 
nasycone. Ponieważ nie zaobserwowano poważnych różnic w zdolno¬ 
ści pianotwórczej poszczególnych układów, wręcz przeciwnie, ich 
zdolność do tworzenia pian miała podobny charakter, tak przy 
zmianach technologii otrzymywania układów dyspersyjnych jak i 
składu faz wodnych, badania postanowiono przeprowadzić przy 



Rys.27. Prawdopodobieństwo 
znalezienia kropelki emul¬ 
sji w/o o promieniu r 
(ńNj/J AN~)w zależności od 
wielkości tego promienia, 
dla różnych objętościowych 
stosunków faz (50,0 - 87,6 %) 
w układzie: ^0 % TBP -nafta 
- 0,1 M HKO3. 

Rys.26. Prawdopodobieństwo 
znalezienia kropelki emulsji 
w/o o gromieniu r (ńNp/£ A Hj} 
w zależności od wielkości tego 
promienia, dla różnych objęto¬ 
ściowych stosunków faz (23,3 -
-40,0 #)w układach: 30 % THP 
-nafta-0,1 M HNOj. 
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Rys,28. Prawdopodobieństwo znalezienia kropelki emulsji 
w/o o promieniu r (AN~/£AN=;) w zależności od 
wielkości tego promienia, dla różnych objętościo¬ 
wych stosunków faz C, w układzie ekstrakcyjnym: 
30% TBP-nafta-1,0 M HNOj. 

identycznych warunkach otrzymywania dyspersji. Badano emulsje 
w/o otrzymane w komorze mieszalnikowej przy szybkości obrotów 
równej 3000 obr/min. oraz przy obciążeniu jej sumarycznym stru¬ 
mieniem faz równyja 3,0 1/godz. Długość drogi sedymentacji we 
wszystkich przypadkach wynosiła 10,6 cm, zaś próbki rozcieńcza¬ 
no roztworem fazy dyspergującej w stosunku 1:25 . Zmiennym para 
metrem był objętościowy stosunek faz C. Na rysunkach 26 - 29 
przedstawiono otrzymane wyniki badania składu powstających emul¬ 
sji w/o w postaci zależności prawdopodobieństwa znalezienia 
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Rys.29. Prawdopodobieństwo znalezienia kropelki emulsji 
w/o o promieniu r (AN-/Z A Nj) w zależności od 
wielkości tego promienia, dla różnych objętościo¬ 
wych stosunków faz, w układzie ekstrakcyjnym: 
30 % TBP - nafta - 3,0 M HNOj. 

kropelki emulsji w/o (AN-/XAN-) od wielkości tego promienia, 
dla różnych wartości objętościowego stosunku fas C, trzech 
układów będących przedmiotem eksperymentów. 

Rysunki 26 i 27 przedstawiają zmiany składu emulsji w/o 
wytwarzanych przy zmiennym stosunku objętościowym faz, obserwo-



wane dla układu 50 j-i TBP w nafcie - ;.,1 X H':0,« Y.& pierwszym 
z nich uwidoczniono zmiai.y składu emulsji w/o otrzymanych dla 
wartości objętościowego stosunku faz od^cwiedr.io: . 2jf 3 :-, 30,Ci 
i 40,0 ;.. Ze wzrostera udziału procentowego fazy organicznej w 
powstającej er.ulsji, zwiększa się jej polidyspersyir ość, :rzy 
czym jednocześnie obserwuje się tworzenie coraz większych kropel 
emulsji w/o. Zwiększając dalej wartoici objętościowego stosunku 
faz, tzn. zwiększając udział fazy or̂ ar.iczr.ej w rowstaj^cej 
emulsji {^atrz rysunek 27) , obserwuje się yocz-?tkowo v/srost, 
s następnie zmniejcz-nie się poli'-ys^ersy^noici emulsji z 
wzrastającą tendencja do tworzenia się w r.ich l:rorel o L-r.rdzo 
małych rozmiarach. Odmiennie przedstawiają się składy emulsji 
tworzących się w układzie 30 A T2? w nafcie-1,0 V. V.::0^. '•;! obsza¬ 
rze wartoici objętoJciowego stosunku f?z C 2?,3 - 60,0 ;-, obser¬ 
wowano .polidyspersyjne emulsje z niezbyt wyraźnie wykształcon;"-:! 
frakcjami rozmiarowymi. Stężenie kroyel w roszczecólnych frak¬ 
cjach rozmiarowych w tym obszarze, wykaże:o tender.cjo do zr.ian;/ 
swych wartości, przy czym ze zmniejszaniem się wkładu fazy wod¬ 
nej w powstającej dyspersji, zauważyć raożn--: tendencję do tworze 
nia kropel emulsji w/o o mniejszych rozmiarach. Dla objętościo¬ 
wych stosunków faz C powyżej wartości C = 60,C Tl, observ/owano 
stopniowe UBorz'dkowenie sio dyspersji, połączone ze żninieisz?.-
niem polidyspersyjnoici, a także ter.dencj^ do tworze.-..a frakcji 
emulsji w/o o całych-wartościach r kropli, dalszy wzrost stęże-
r.ia kwasu azotowego w fasie wodne.j, w ukirad^ie ekstr'-kcy^.'T. 
'jQ ,. THP w nrfcie - },0 M ."..O, nowod-jje, że observ/ovr.rie snir.r.y 
skjadu powstających emulsji w/o są od.T.ie:.r.e od onówior.ych 
dotychczas. Dla niskich wartoici objętościowego sxcsunka fnz C 
z obszaru 25,5 - 50,0 '/»,. powstające esulsje w/o sr. wyminie po¬ 
lidyspersyjne, przy czyn przejawiają ter.der.cja do tworzenia 
dwóch szerokich frakcji rozmiarowych. Przy wzroście objętoicio-
wego stosunku faz C, poczynając od wartości C = 60,0 ;:, obser¬ 
wuje się powstawanie dwóch drobnych frakcji emulsji w/o ze 
zmniejszaniem się jej polidyspersyjne^o charakteru. 

Bardzo interesujący obraz przedstawiają badania zmian śred¬ 
niego, ważonego arytmetycznego promienia H powstających emulsji 
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Rys.31. Zmiany średniego, 
ważonego, arytmetycznego 
promienia S kropelek pow¬ 
stających emulsji w/o w za¬ 
leżności od stosun'r.u 
objętościowego faz C dla 
układu e k at rakcyjne go: 
3O5i IBr -nafta-1,0 M HNO_j. 

Rys.30. Zmiany średniego, ważo¬ 
nego, arytmetycznego promienia 
H kropelek powstających emul¬ 
sji w/o w zależności od obję¬ 
tościowego stosunku faz C, 
dla ukLadi ekstrakcyjnego: 
30JJ TBP-nafta-0,1 M IIUO,. 
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Rys.33. Zmiany wartości 
prądu fotokomórki po 
1 godz. sedymentacji prób¬ 
ki (l60'J, dla próbek roz¬ 
cieńczonych roztworami fa-
ay wodrej i organicznej, 
w zależności od objętościo¬ 
wego stosunku faz C. 
Układ ekstrakcyjny: 
50% TBP-nafta-0,1 M 

emulsja rozcieńczona 
f •. o. 
emulsja rozcieńczona 
f.w. 

Rys.32. Zmiany średniego, 
ważonego, arytmetycznego 
promienia R" kropelek pow¬ 
stających emulsji w/o w 
zależności od objętościo¬ 
we -50- stosunku faz C, dla 
układu ekstrakcyjnego: 
50% TBP-nafta-3,0 K HNO^. 
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w/o, dla rozpatrywanych trzech układów ekstrakcyjnych, w zależ¬ 
ności oci objętościowego stosunku faz C. Uzyskane wyniki -rzecL-
.stawiono na kolejnych trzech rysunkach: iO,J1 i 32. 

Maksymalne wartości średniego, ważonego arytmetycznego pro¬ 
mienia R dla kropel emulsji w/o tworzącej się T z y różnych sto¬ 
sunkach faz C w badanych układach, zmniejszają się ze wzrostem 
stężenia kwasu azotowego w fazie wodnej. We wszystkich badanych 
układach obserwuje się gwałtowne zmniejszanie się wartości 
średniogo, ważonego,arytmetycznego promienia R kropelek emisji 
w/o przy zwiększaniu się udziału fazy organicznej w sunie obję¬ 
tości faz, poczynając od stosunku faz 1:1, Dla układu ekstrak-
cyjnago 30 % TBP w nafcie -0,1 M HNO*,obserwuje' się na wykre¬ 
sie zależności średniego, ważonego,arytmetycznego uronienia 5 
powstających kropelek enulsji w/o, od zmieniającego się stosunku 
faz C, pojawienie się maksimum przy wartości C= 40 %. W -rzy-
padku dwóch pozostałych układów, a mianowicie: 30 ;ó T3F w nafcie 
- 1s0 Vi HKO, i 30 fu TBP w nafcie - 3,0 M HlIO^, no jawi;; ją się w 
tym samym obszarze wartości objętościowego stosunku faz C,bądś 
plateau,bądź też słabo wyrażone maksimum. We wszystkich trzech 
badanych układach powstają frakcje drobnych kronelek emulsji W/Q 
Ze wzrostem objętościowego stosunku faz C,zwiększa się także 
stężenie drobnych kropelek-emulsji w/o, ponadto jednocześnie 
maleją także rozmiary tworzących się kropel. Tak w±ęc wzrost 
.wysokości słupa piary H może aiostać wyjaśniony przez stwierdze¬ 
nie, te tworzące się drobne frakcje emulsji w/o lub wzrastające 
ich stężenie,powodują dodatkową "zewnętrzną" stabilizację 
tworzącej się piany, 

Podjęto takie próbę wyjaśnienia przyczyn występowania na 
krzywych zależności średniego, ważonego, arytmetycznego promie¬ 
nia R od objętościowego stosunku faz C, maksimów i płaskich 
odcinków. W tym celu przeprowadzono dodatkowe eksperymenty, 
w których wytwarzano emulsje, w warunkach standardowych,opisa¬ 
nych na wstępie niniejszego rozdziału, zmieniając jedynie 
objętościowy stosunek faz C, Z każdej uzyskanej na tej-drodze 
dyspersji pobierano następnie próbki o objętości 2 cm'', które 
rozcieńczano kolejno fazą wodną i organiczną w stosunku 1:25. 
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Po upływie 1 godziny sedymentacji, zachodzącej w tak sporządzo¬ 
nych roztworach, mierzono przy pomocy aparatury nefelometryezno -
sedymentacyjnej wartość pr«łdu fotokomórki oświetl»n«j wiązką 
światła rozproszonego przez próbką(I ) . Badanie to przeprowa¬ 
dzono w przedziale wartości objętościowego stosunku faz C, 15,0 
- 80,0 %» Uzyskane wyniki przedstawiono najrysunku 33 w postaci 
zmian wartości prądu fotokomórki I w zależności od zmienia¬ 
jącego się objętościowego stosunku fas C, gdzie linią przerywaną 
przedstawiono przebieg tych zmian dla próbek emulsji rozcieńcza¬ 
nych fazą organiczną, zaś linią ciągłą przebieg zaian dla próbek 
rozcieńczanych fasą wodną. Badania te przeprowadzono przy użyciu 
układu ekstrakcyjnego: 30 % TBP w nafcie -0,1 M KNOj. 

Ze zmianą objętościowego stosunku faz C, zmienia się skład 
powstającej emulsji, przy czym ze zmianą tegoż stosunku zmienia 
się także i typ powstających dyspersji. Punkty inwersji wynoszą 
odpowiednio dla emulsji w/o 13,3 %$ dla£>/w 23,3 %. Wartości 
pro/iu fotokomórki 1°®'jakościowo sygnalizują zarówno istnienie 
jak i ilość tworzącej się emulsji określonego typu w zależności 
od zmieniającego się stosunku objętościowego fas. Jak wynika 
z rysunku, istnieje przedział wartości C,w którym z tej samej 
próbki emulsji w zależności od rodzaju roztworu rozcieńczającego 
powstają emulsje w/o,a także emulsje o/w. Jest to dowodem na 
istnienie w badanych układach ektrakcyjnych zjawiska tworzenia 
się złożonych emulsji, które mogą powstawać w przedziale stosun¬ 
ków objętościowych faz 20,0 - 60,0 94. Ponieważ,stosowana w ba¬ 
daniach,nefelometrycsno-sedymentacyjna metoda nie ma możliwości 
rozróżniania typu powstałych emulsji przeto wyniki otrzymane w 
przedziale wartości C równym 20,0 - 60,0 %,obarczone są błędem 
wynikającym s Istnienia tych złożonych układów dyspersyjnych. 
Na rysunkach, ilustrujących skład badanych emulsji w/o przejawia 
się to zjawisko przez zwiększenie polidyspersyjności badanych 
emulsji. 

5. PODSUMOWANIE, WNIOSKI EONCOWB 
U podstaw wyboru, jako przedmiotu badań, systemu układów 

ekstrakcyjnych: TBP w nafcie - roztwory kwasu azotowego, była 
potrzeba możliwie prostego, a jednocześnie dokładnego określenia 
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zachowania się roatworów w trakcie kontaktowania fazę organicz¬ 
nej i wodnej. Oczywiści* w technologicznych procesach ekstrak¬ 
cyjnych stosowane są układy o wiele toardziej złożone, chociażby 
przez obecność w nich innych składników (soli metali, organicz¬ 
nych produktów radiolizy , przez fakt przeprowadzenia procesu 
w warunkach intensywnego promieniowania jonissującego, w podwys 
szonej temperatura* itpj.Dlatego teł uważano za konieczne doko¬ 
nanie badań modelowych, które w przyszłości etanowić mogą pod¬ 
stawę systemu pordwnawcsego przy badaniu wpływu tych innych do¬ 
datkowych elementów zmieniających zachowanie się realnych ukła¬ 
dów ekstrakcyjnych. Ponadto a dokonywanych obserwacji w trakcie 
przebiegu procesów technologicznych wynikały często niejednozna¬ 
czne oceny dotycząca typu czy rodzaju powstających dyspersji, 
należało więc na modelowych układach określić przedziały istnie¬ 
nia poszczególnych dyspersji, ich typ i skład. 

Jednym z pierwszorzędnych problemów związanych z przeprowa¬ 
dzonymi badaniami było określenie funkcji TBP jaką ten związek 
spełnia obok zasadniczej, jaką jest selektywna ekstrakcja po¬ 
szczególnych metali. Jak to wynika z przeprowadzonych badań, 
spełnia on dwit dodatkowe funkcje w układach ekstrakcyjnych, a 
mianowicie: jest emulgatorem powstających dyspersji oraz pełni 
rolę stabilizatora tworzących się pian organicznych. Oprócz tego 
TBP pełni zapewne także rolę substancji gaszącej piany, mogące 
tworzyć się w roztworach wodnych. 

Pierwszoplanową rolę w ocenie oddziaływania TBP jako sub¬ 
stancji powierzchniowo-czynnej odgrywają wykonane eksperymenty 
mikroskopowego badania ciekłych, cienkich filmów w połączeniu 
z badaniami trwałości tworzących się pian. Wpływ stężenia TBP 
na zachowanie się cienkich, ciekłych filmów jest bowiem bardzo 
wyr&źny. W zależności od koncentracji cząstek TBP na powierzch¬ 
ni filmu, zmieniają się jego własności-przede wszystkim trwa* 
łość. Ze wzrostem stężenia TBP filmy pianowe zwiększają swą 
trwałość, oo w istotny sposób wpływa na zdolność pianotwórczą 
badanych układów ekstrakcyjnych. W toku badań, w których stęże¬ 
nie TBP zwiększało się» widać dokładnie, że ze wzrostem stęże¬ 
nia ekstrahenta w fazie organicznej wrasta także zdolność 
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pianotwórcza układu ekstrakcyjnego. Jednakowoż tworzące się fil¬ 
my planowe trudno zaliczyć do szczególnie trwałych (t w 150 aekł. 
Stąd też wniosek, te powstające w układzie piany nie należą do 
nadzwyczaj trwałych układów dyspersyjnych. Dlatego te* często w 
badaniach technologicznych układów ekstrakcyjnych uwasa się, że 
powstawanie w nich pian jest praktycznie niemożliwe* Badania 
mikroskopowe filmów pianowych, otrzymanych s roztworów fa»y or¬ 
ganicznej o wysokim stężeniu TBP, wykazały przyrost ich trwało¬ 
ści, który tłumaczy się zmianą hydrodynamiki odclekania filmu. 
25 jawi ska takie były obserwowane podczas badania układu ekstrak¬ 
cyjnego 60 # TBP w nafcie - 1 M HHOj. Pozornie sprzeczny Jest 
z tą hipotezą wynik badania układu 98 % TBP w nafcie-1 H HNOj, 
w którym obserwowano brak jakichkolwiek objawów tworzenia się 
pian. Fakt ten znajduje swe wyjaśnienie, jeśli aauwaiyd, że 
dotyczy on układu, w którym TBP przestaje spełniać rolę S.P.CZ. 
stając s.ię zwyczajnym, drugim cbok nafty, składnikiem badanego 
układu. Da podkreślenie w tej części podsumowania zasługuje 
zastosowana metoda badania cienkich, ciekłych filmów, gdyż uzy¬ 
skane dzięki niej informacje odnośnie ich trwałości i czarni ży¬ 
cia, służyć mogą z powodzeniem do przewidywania własności fizy¬ 
kochemicznych całego układu ekstrakcyjnego (np. jego zdolności 
pianotwórczej ) . 

Drugą obszerną grupą zagadnień związaną z obecnością TBP w • 
układach ekstrakcyjnych jest jego działanie jako emulgatora 
tworzących się dyspersji. Badania mające określić oddziaływa¬ 
nie TBP ze składnikami układów ekstrakcyjnych-obejmowały obszer¬ 
ny krąg zagadnień, poczynając od wpływu stopnia wzajemnego na¬ 
sycenia fa* układu a kończąc na badaniu wpływu stężenia HNO, 
w fazie wodnej. Wspólną cechą charakterystyczną dla wyników 
tych badań jest fakt, że ze wzrostem stężenia TBP w powstającej 
dyspersji obserwuje się powstawanie trwałych kropel emulsji obu 
typów, o/w i w/o. Zaobserwować także możn^amniejszanie się szyb¬ 
kości koalescencji powstających dyspersji. Eakty te świadczą o 
działaniu emulgującym TBP w poszczególnych układach ekstrakcyj¬ 
nych. W wielu przypadkach działanie TBP jako emulgatora jest 
maskowane wpływem innych czynników takich jak: różnica gęstości 
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fazy wodne,1) i organicznej, zmiany lepkości fazy wodnej. Czynniki 
te bowiem są szczególnie ważne w przypadku badania powstających 
dyspersji w warunkach, dynamicznego praepływu roztworów obu faz 
przez komorę mieszalnikową ekstraktora wirówkowego, w którym 
poza działaniem dyspergującym nw.ją miejsce oddziaływania eił 
grawitacji, przyspieszające rozdział fas emulsji, 

Rola TBP jako emulgatora jest szczególnie ważna w przypadku 
rozpatrywania stabilizującego oddziaływania emulsji na tworzące 
się struktury pianowe w układach ekstrakcyjnych. Ze wzrostem 
bowiem trwałości powstających dyspersji w/o,szczególnie w sto¬ 
sunku do kropel o małych rozmiarach, wzrasta prawdopodobieństwo 
wpływu tych ostatnich na hamowanie odciekania struktur plano¬ 
wych, co w znacznym stopniu zwiększa czas ich życia. Piany pow¬ 
stające w takich przypadkach charakteryzują się więc zwiększoną 
trwałością. W tych przypadkach działanie TBP nosi dwojaki cha¬ 
rakter. Z jednej strony jego obecność w układzie wpływa na 
wzrost trwałości filmów powierzchniowych, ft z drugiej poprzez 
podnoszenie trwałości emulsji zwiększa się dodatkowo stabilność 
struktur pianowych. Przejawem oddziaływania obu tych czynników 
były efekty opisane ppdczas omawiania eksperymentów, w których 
badano zdolność pianotwórczą układów ekstrakcyjnych o zmiennym 
stężeniu TBP w fazie organicznej i podczas badania wpływu obję¬ 
tościowego stosunku faz C na skład tworzących się emulsji w/o. 

Podczas badania układów, wzorowanych na istniejących w tech¬ 
nologii systemach ekstrakcyjnych, ni« sposób pominąć określenia 
wpływu niektórych ze stosowanych parametrów technologicznych, 
takich jak np,: intensywność mieszania czy też obciążenie ko¬ 
mory mieszalnika sumarycznym strumieniem faz, W przeprowadzo¬ 
nych badaniach, w zakresie intensywności mieszania, określonej 
przy pomocy szybkości obrotów komory mieszalnika w przedziale 
2950 - 6000 obr/min, rde stwierdzono istotnych zmian wartości 
średniego, ważonego, arytmetycznego promienia H. kropelki emulsji 
w/o« Jednakże skład poszczególnych fr&kcji rozmiarowych ulegał 
zmianom w trakcie zmian szybkości obrotów. Wynika stąd stwier¬ 
dzenie, że wielkość powierzchni granicznej rozdziału faz w 
badanych warunkach nie ulega znacznym zmianom. Podobne zjawisko 
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zaobserwowano podczas badania wpływu obciążenia, komory mieszal¬ 
nika sumarycznym strumieniem faz w przedziale wartości 1,7 - 6,0 
1/godz.. Poważna rola przypadła w udziale jednemu ze znanych te¬ 
chnologicznych parametrów ekstrakcyjnych, jakim jest stosunek 
objętościowy kontaktowanych faz układu . Jak wynika z systema¬ 
tycznego badania typu i składu powstających emulsji w/o ma on . 
szczególne znaczenie w tych przypadkach, w których obserwuje 
się tworzenie się pian a także wtedy gdy ważne jest otrzymywa¬ 
nie szybko rozdzielających się emulsji. Interesującym wynikiem 
badania układów ekstrakcyjnych TBP w nafcie - roztwory kwasu 
azotowego jest stwierdzone tworzenie się złożonych emulsji, w 
przedziale wartości objętościowego stosunku faz 20 - 60 %, 

Na wszystkich przypadkach badanych 'lkładów ekstrakcyjnych, 
stwierdzono powstawanie wielofrakcyjnyoa emulsji. Stąd też w 
układach dyspersyjnych,naturalnym porządkiem rzeczy, cechą cha-
raktyryBtyczną jest szeroki zakres rozmiarów tworzących je 
cząsteczek. Nie jest więc zaskoczeniem)że fakt ten znajduje 
potwierdzenie w wykresach prawdopodobieństwa znalezienia kro¬ 
pelki emulsjijw/o o promieniu r w zależności od wielkości tego 
promienia, które dowodzą dużej polidyspersyjności badanych ukła¬ 
dów dyspersyjnych. Znaczny wpływ na akjrad powstających emulsji 
mają własności fizykochemiczne roztworów, z których powstają 
poszczególne układy dyspersyjne. Ze wzrostem bowiem różnicy 
gęstości fazf w tych samych warunkach technologicznych, tworzê  
się coraz drobniejsze emulsje. Podobny wpływ wywiera wzrost 
lepkości fazy organicznej. W znacznie mniejszym stopniu wpływa 
na skład powstających emulsji zmiana napięcia powierzchniowego 
fazy wodnej, choć jeśli uwzględnić badania wpływu stopnia na¬ 
sycenia wzajemnego fazyjorganiesnej i wodnej, to stwierdzić na¬ 
leży, że ze zmniejszeniem się różnicy napięć powierzchniowych 
fazy wodnej i organicznej (napięcia międzyfazowego), ma miej¬ 
sce w poszczególnych układach wzrost stężenia kropel emulsji 
w/o o mniejszych rozmiarach. 

Wydaje eię celowe, by podsumowując pracę, na zakończenie 
przedstawić kilka końcowych wniosków. 

1. Główną przyczyną obserwowanego w badanych układach tworze* 
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Dla się różnorodnych układów dyspersyjnych jest obecność w bada¬ 
nym systemie ekstrakcyjnym, substancji powierzehniowo-ezynnaj-
fosforami trójbutylowego. Przez swą obecność w układzie zmienia 
on jego własności fizyczne i fizykochemiczne, wyt/ołując w konse¬ 
kwencji powstawanie zarówno emulsji prostych i złożonych, jak i 
pian. 

2. TB? pełni w badanych układach rolę stabilizatora pow¬ 
stających emulsji, zarówno o/w jak i w/o, niezależnie od stęże¬ 
nia w układzie. Badając układy ekstrakcyjne o różnej zawartości 
TBP w fazie prganicznej (10 - 98 % objj obserwowano emulgujący 
wpływ IBP na tworzenie się układów dyspersyjnych. Tworzące się 
emulsje obu typów posiadają zawsze ściśle określone punkty in¬ 
wersji, obdarzone są także zdolnością dojtworżenia w określonych 
warunkach złożonych emulsji. Emulgujący wpływ TBP był także 
obserwowany podczas badania innych układów dyspersyjnych[78,79» 
90,91]/ w których jako rozcieńczalnik stosowano CCI.. 

3. Główną przyczyną tworzenia aię pian w badanych układach 
ekstrakcyjnych, jest stabilizujący wpływ TBP na tworzące s±ę 
z roztworów fazy organicznej cienkie, ciekłe filmy. Działanie 
to przejawia się poczynając od stężenia TBP w fazie organicznej 
równego 0,7 mol/I (20 % obj.) i wzrasta znaczni* powyżej 
wartości t,0 mol/l (25 % obj.J . Dalszy wzrost stężenia TBP w 
układzie powoduje pozorny wzrost trwałości flisów na drodze 
zwolnienia synerezy cienkich, ciekłych filmów. 

4. Powstające w badanych układach ekstrakcyjnych piany są 
nietrwałe. Ich czas życia,miersony metodą Bartse&a, nie prze¬ 
kracza 3 minut, co w znacznym stopniu ogranicza proces badania 
ich własności. Ich powstawanie obserwuje się także w czasie 
dynamicznego przepływu cieczy przez mieszalnik faz, co potwier¬ 
dzają badaniąjzdolności pianotwórczej poszczególnych układów 
ekstrakcyjnych. 

5. Istnieje wyraźna zależność pomiędzy typem tworzących 
się w układzie emulsji, a powstającymi w nich pianami. Gdy w 
badanych układach ekstrakcyjnych powstają emulsje o/w, wówczas 
nie obserwuje się tworzenia struktur pianowych. Gdy natomiast 
powstają emulsje w/o, a jednocześnie stężenie TBP w fazie orga-
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nicznej przekracza określoną wartość, wówczas tworzenie się pian 
jest możliwe i aależy głównie od rozmiarów tworzących się emttl~ 
sji w/o. 

6„ Tworzące się drobne emulsje w/o (r<15Oyum) posiadają 
sćolność wywoływania efektu stabilizacji ałupa piany prze* gro-
madzanifi się w kanałach Plateau struktury pianowej i hamowania 
na tej drodze procesu odeiekania, Wielkość efektu atabilizacyj-
nego zależy od rozmiaru tworzących się kropel emulsji w/o i je¬ 
dnocześnie od jej stężenia. 

7« Badania wpływ) warunków wytwarzania dyspersji « roztwo¬ 
rów składających się na rospatrywane układy ekstrakcyjne wyka¬ 
zały, że zarówno dlą^oiennych szybkości obrotów mieszalnika 
fas w przedziale 2950 - 5900 obr/min.: jak i różnych obciążeń 
komory mieszalnika sumarycznym etrumienieat fas 1,7 - 6»0 l/godz? 
nie obserwuje się większych zmian wartości średniego, ważonego, 
arytmetycznego promienia S tworzących się kropel emulsji w/o. 
Oznacza to, że zmiana warunków wytwarzania nie zmienia w sposób 
zasadniczy wielkości powierzchni granicznej rozdziału fas w 
badanych przypadkach, 

8. Stwierdzono znaczny wpływ objętościowego stosunku faz 
na typ i skł&d powstających emulsji, a także na tworzeni* się 
i trwałość struktur pianowych, Ze wzrostem udziału objętościo¬ 
wego fa*y organicznej w tworzącej się emulsji w/o rozmiar j«j 
kropelek ultga zmniejszeniu. Wzrost udziału fazy organicznej 
w sumie objętości faz powoduj* wzrost wysokości słupa tworzącej 
się piany, przy czyś liniowo zalety ona od objętościowego sto¬ 
sunku fas. 

9. Istotny wpływ na skład powstających dyspersji ma stopień 
wzajemnego nasycenia fazy wodnej i organicznej.Zmieniające się 
własności fizyczne i fizykochemiczne faz, skutkiem nlany «tę-
żenią składników w fazach powodują zmianę warunków hydrodynami¬ 
cznych procesu mieszania. Wymiana składników pomiędzy fasami 
powoduje zmianę ich własności fizykochemicznych znajdujących 
odbicie w zmianie własności tworzących cię dyspersji, 
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