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ĆWICZENIE NR 11 
 

WNIKANIE MASY 
 

 
PODSTAWY TEORETYCZNE 
 
 Większość procesów dyfuzyjnych w układach dwufazowych polega na 
przenoszeniu składnika z głębi jednej fazy do rdzenia drugiej przez powierzchnię 
międzyfazową - proces taki nazywany jest ogólnie procesem przenikania masy. 
Ruch masy od rdzenia jednej fazy do powierzchni międzyfazowej lub odwrotnie 
nazywany jest wnikaniem masy. 
 W przypadku, gdy opory wnikania masy w obu fazach są niewspółmierne, 
opór przenikania masy osiąga wartość bliską oporowi wnikania w fazie, w której 
występuje główny opór procesu przenikania masy. Dla gazów słabo rozpuszczalnych 
w cieczy, główny opór dyfuzyjny występuje w fazie ciekłej ( kG >> kL ) i wartość 
współczynnika przenikania masy jest praktycznie równa wartości współczynnika 
wnikania masy w fazie ciekłej KL ≅ kL. W celu intensyfikacji przebiegu takiego 
procesu naleŜy zatem dąŜyć do wzrostu współczynnika wnikania masy w fazie ciekłej 
poprzez wzrost burzliwości tej fazy. 
 
 Zgodnie z modelem Whitmana strumień dyfundującej masy moŜna wówczas 
wyrazić jako: 
 
                    GA = KLA(x* - x) ≅ kLA(x* - x) 
 
 Całkowita siła napędowa procesu przenikania masy jest zatem w tym 
przypadku równa sile napędowej procesu wnikania masy w fazie ciekłej: 
 
                         (x* - x) ≅ (xi - x) 
 
 Wyznaczenie z tej zaleŜności strumienia dyfundującej masy GA, wymaga 
określenia wartości współczynnika wnikania masy, ale takŜe określenia powierzchni 
wymiany masy, (powierzchni międzyfazowej), co w większości przypadków jest 
trudne lub wręcz niemoŜliwe. 
 
 Dogodniej jest wówczas posługiwać się objętościowym współczynnikiem 
wnikania masy kLa 
 

    GA = (kLa)V(x* - x)     gdzie a
A

V
=  

 
 a - określa powierzchnię wymiany masy w jednostce objętości aparatu lub 
rozpatrywanej fazy zwartej (cieczy). 
 
 Umiejętność wyznaczania wartości współczynników wnikania masy jest 
niezwykle istotna, stanowią one bowiem podstawowe wielkości wykorzystywane 
w projektowaniu przemysłowych wymienników masy. Podstawowym źródłem 
informacji dotyczących ich wartości pozostają dane empiryczne lub zaleŜności 
matematyczne będące uogólnieniem danych eksperymentalnych, ujmujące wpływ 
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parametrów procesowych i fizycznych układu, najczęściej w postaci funkcji 
bezwymiarowych liczb kryterialnych. 
 
 Współczynniki wnikania masy w fazie ciekłej mogą być wyznaczone trzema 
metodami: 
 
 a) - w metodzie pierwszej wykorzystuje się proces absorpcji fizycznej gazów 
trudno rozpuszczalnych CO2, O2, He, - itd. z ich mieszaniny z powietrzem. Przepływy 
faz muszą być tak dobrane, by opór przenikania masy był zlokalizowany praktycznie 
w fazie ciekłej. 
 
 b) - w metodzie drugiej prowadzi się proces absorpcji czystych gazów, w tym 
przypadku opór dyfuzyjny w fazie gazowej całkowicie zanika ( brak gradientu stęŜeń 
składnika dyfundującego). 
 
 c) - w metodzie trzeciej wykorzystuje się proces absorpcji z szybką reakcją 
chemiczną drugiego rzędu. 
 
 W dwóch pierwszych metodach wyznacza się objętościowe współczynniki 
wnikania masy kLa, natomiast stosując metodę trzecią, w oparciu o znane 
współczynniki kinetyczne przebiegającej reakcji chemicznej moŜna wyznaczyć 
równieŜ powierzchnię międzyfazową, a więc takŜe wartość współczynnika wnikania 
masy kLa. 
  
 Większość badań prowadzona była metodą statyczną w układach: 
CO2 - roztwory alkaliów; powietrze - roztwory siarczynu lub tlen - roztwory siarczynu, 
dla których moŜliwe jest proste określenie siły napędowej procesu. StęŜenie gazu 
absorpcyjnego czynnego w głębi fazy ciekłej spada do zera, a ilość pochłoniętego 
gazu wyznacza się ze zmiany stęŜenia cieczy.  
 
 StęŜenie gazu absorpcyjnie czynnego w fazie ciekłej, równowagowe w 
stosunku do jego pręŜności cząstkowej w fazie gazowej odpowiada rozpuszczalności 
tego gazu w cieczy w warunkach pomiaru (temperatura, ciśnienie). 
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CEL ĆWICZENIA 
 
 Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości objętościowego współczynnika 
wnikania masy w fazie ciekłej w procesie napowietrzania wody podczas 
powierzchniowego mieszania oraz określenie wpływu liczby obrotów mieszadła na 
wartość współczynnika wnikania masy. 
 
 
METODA POMIARU  
 
 Zastosowano dynamiczną metodę wyznaczania objętościowego 
współczynnika wnikania masy (kLa ), metoda ta opiera się na analizie kinetyki 
natleniania wstępnie odtlenionej cieczy. Szybkość zmian stęŜenia tlenu w cieczy 
moŜna przedstawić jako: 
 

   
dx

dt
k a x xL t= ⋅ −∗( ) ( )  

 
Całkowanie tego równania przy warunku granicznym: xt = 0 dla t = 0 prowadzi do 
zaleŜności: 
 
   xt = x*[ 1 - exp( -kLa )t ] 
 
lub zapisanej inaczej:    

                                   ln
( )

( )
x x

x
k a tt

L

∗

∗

−
= −  

 
Objętościowy współczynnik wnikania masy moŜna zatem wyznaczyć jako nachylenie 
linii w układzie: 
 

   ln ( )
x x

x
f tt

∗

∗

− =  

 
 Warunkiem stosowanie tej metody jest moŜliwość ciągłego pomiaru szybko 
zmieniającego się stęŜenia tlenu w cieczy xt. Znalazły tu powszechne zastosowanie 
membranowe amperometryczne czujniki tlenu. Miarą stęŜenia tlenu w cieczy jest 
wartość sygnału czujnika względem sygnału w stanie pełnego nasycenia cieczy 
tlenem w warunkach pomiaru (temperatura, ciśnienie atmosferyczne i określone 
stałe warunki hydrodynamiczne – w tym przypadku częstość obrotów mieszadła). 
 Do wstępnego odtleniania cieczy stosuje się zwykle dodatek siarczynu sodu. 
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WYKONANIE ĆWICZENIA 
 

1. Włączyć komputer  
2. Uruchomić silnik mieszadła przy małej częstości obrotów mieszadła  

n < 100 [1/min] 
3. Włączyć woltomierz 
4. Na klawiaturze komputera napisać win  i nacisnąć Enter  
5. Po pokazaniu się Windows kliknąć w ikonę programu ScopeView  
6. Kliknąć przycisk (na ekranie) Power  
7. Kliknąć przycisk (na ekranie) Scope 

 
8. Wyłączyć opcję Auto Scale On (ma nie być krzyŜyka) 
9. W sekcji Vertical  w okienku Unit/div wpisać 2 
10. W sekcji Vertical  w okienku Offset  wpisać /-2/ 
11. W sekcji Time Base  wybrać Sec i w okienku Sample Every  wpisać 3 
12. Kliknąć w przycisk Record  

 
 

Punkt 6. 
Punkt 7. 

Punkt 8. 

Punkt 10. 

Punkt 9. 

Punkt 11. 

Punkt 12. Punkt 14. 
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13. Wpisać w okienku File Name  nazwę pliku  (np. proba.txt ) i kliknąć przycisk Ok. 
14. Po powrocie do ekranu ustawień kliknąć przycisk Scope  

 

 
 

 
 
15. Sprawdzić czy po prawej stronie wykresu jest opcja Record: On i nazwa pliku 

(proba.txt) 
16. Ustalić częstość obrotów mieszadła na załoŜonej programem ćwiczenia 

wartości, kontrolować wskazania obrotomierza a w przypadku większych wahań 
skorygować częstość obrotów mieszadła, aby utrzymać stałe obroty mieszadła 
w trakcie całego procesu. Do obliczeń przyjąć wartość średnią. 

17. Kliknąć przycisk Run  
18. Do wody znajdującej się w mieszalniku dodać przy pomocy strzykawki taką ilość 

przygotowanego roztworu Na2SO3 by sygnał czujników spadł do stałej wartości 
bliskiej 0 mV, co świadczy o redukcji tlenu rozpuszczonego w cieczy. 

19. Zarejestrować krzywą natleniania 
20. Gdy sygnał czujnika ustali się na wartości odpowiadającej stanowi nasycenia 

roztworu tlenem, (stałość sygnału czujnika w czasie) kliknąć przycisk Stop  
następnie przycisk Close  

Punkt 13. 

Punkt 15. 

Punkt 17. 
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21. Przy rejestracji więcej niŜ jednej krzywej (dla innych wartości liczby obrotów 
mieszadła) powrócić do punktu 11 i powtórzyć całą procedurę (punkty 12 do 20)  

22. Po zakończeniu rejestracji krzywych natleniania wyłączyć program ScopeView  
23. Włączyć program Excel  
24. Kliknąć Plik    Otwórz 
25. Zmienić w okienku Katalogi  na c:\metex 
26. Na dole w okienku Wyświetl pliki typu  wybrać Wszystkie pliki  (*.*) 
27. Szukamy pliku proba.txt  
28. Kliknąć przycisk Ok. 
29. Kliknąć Tylko odczyt  
30. Kliknąć przycisk Dalej 
31. Kliknąć przycisk Dalej 
32. Kliknąć przycisk Zakończ 
33. Dane zarejestrowane w pliku proba.txt są przygotowane do obróbki.  
34. Korzystając z programu Excel naleŜy opracować kaŜdą z zarejestrowanych serii 

pomiarowych zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi poniŜej w punkcie 
OPRACOWANIE WYNIKÓW. 

35. Wyniki zestawić w tabeli, sprawozdanie przygotować zgodnie z zamieszczonymi 
poniŜej wskazówkami. 
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OPRACOWANIE WYNIKÓW. 
 

 
 
 Jako początek badanego procesu napowietrzania cieczy w mieszalniku 
przyjmuje się moment, gdy sygnał czujnika zaczyna wzrastać od wartości 
początkowej odpowiadającej xt= 0 w środowisku beztlenowym. Końcem procesu jest 
moment /czas/, gdy sygnał czujnika ustali się na wartości odpowiadającej nasyceniu 
cieczy tlenem xt = x*. Moment ten zaleŜy od aktualnych warunków pomiaru - 
temperatury cieczy, ciśnienia atmosferycznego, liczby obrotów mieszadła. 
♦ Z zarejestrowanych przebiegów zmiany sygnału czujnika tlenowego, od wartości 

xt = 0 dla t = 0, do wartości xt =0,8x*, naleŜy odczytać szereg wartości xt = f(t) (ze 
względu na własności zastosowanych czujników stęŜenie x moŜna wyrazić 
w dowolnych jednostkach np. w rejestrowanych w programie ScopeView  
jednostkach napięcia [mV], a odpowiadające wartości czasu moŜna przyjąć 
według wskazań zarejestrowanych przez ten sam program). 

♦ Odczytane punkty nanieść na wykres w układzie współrzędnych: 

   ln ( )
x x

x
f tt

∗

∗

− =  

♦ Otrzymujemy linię prostą. Nachylenie tej linii odpowiada wartości objętościowego 
współczynnika wnikania masy (kLa). Wynik podać z dokładnością trzech cyfr 
znaczących /minimum cztery cyfry po przecinku/. 

♦ Wyznaczyć wpływ liczby obrotów mieszadła na wartość objętościowego 
współczynnika wnikania masy. Sporządzić wykres zaleŜności ln (kLa) = f (ln n). 
Wyznaczyć współczynnik kierunkowy prostej w tym układzie oraz wartość stałej 
C /współrzędną punktu przecięcia prostej z osią Y/. Wartość współczynnika jest 
równa wykładnikowi potęgi A w zaleŜności: 

 (kLa) = C n
A
 

xt = 0  
t = 0 

xt = x* 
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SPRAWOZDANIE  
 
Sprawozdanie winno zawierać: 

1. Zarejestrowane wykresy kinetyki natleniania cieczy - wydruk z programu 
rejestrującego lub z programu Excel. 

2. Wykresy zaleŜności ln 
x x

x
f tt

∗

∗

− = ( )  dla trzech wybranych procesów oraz 

wyznaczone z tych wykresów wartości objętościowego współczynnika 
wnikania masy. 

3. Wykres zaleŜności ln (kLa) = f (ln n) i wyznaczoną z tego wykresu wartość 
wykładnika A oraz stałej C. 

4. Tabelaryczne zestawienie uzyskanych wyników. 
 

TABELA WYNIKÓW 
 

  
oznaczenie 

i wymiar 

 
1 

 
2 

 
3 

obroty silnika  
[ n ] = [ 1 / s ] 

   

objętościowy 
współczynnik wnikania 

masy 

 
( kLa ) = [ 1 / s ] 

   

wyznaczona wartość 
wykładnika A 

 i stałej C 

 
[ 1 ] A = 

C =  
 

 
  


