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1.1 Charakterystyka fizyczna 

Zjawiska fizyczne występujące na powierzchni międzyfazowej, na przykład na styku cieczy i gazu, 
są podstawą wielu procesów. Wykorzystuje się napięcie powierzchniowe, zwilżanie czy wymianę 
(np. parowanie/skraplanie). Zjawiska te przyjmują szczególną postać, gdy zachodzą na powierzchni 
pęcherzyków gazu zawieszonych w cieczy, niezwykle interesującą w przypadku bardzo małych 
pęcherzyków. 

Tabela 1 – Przykładowe cechy pęcherzyków powietrza w wodzie w warunkach typowych 

średnica 

ponad 2 mm 0,2–2 mm 0,2–200 m 40–200 nm poniżej 40 nm 

rosną rosną kurczą się 
są stabilne przez 

długi czas 
zanikają 

(rozpuszczają się) 

są wyraźnie widoczne gołym okiem 
rozpraszają 

światło (woda jest 
„mleczna”) 

są niewidoczne gołym okiem 
(woda jest przeźroczysta) 

wypływają 
jednakowo 

szybko 

wypływają z szybkością 
proporcjonalną do 

średnicy 

praktycznie nie wypływają – szybkość unoszenia się jest 
mniejsza od szybkości ruchów Browna 

zbliżają się do siebie nawzajem 
i łączą się w większe (zjawisko koalescencji) 

nie łączą się, rozkładają się równomiernie w objętości 
cieczy 

Uwagi co do skali – długość fali światła widzialnego zawiera się w przedziale 380–780 nm, 
a wielkość cząsteczki wody to ok. 0,3 nm. Mówimy zatem o pęcherzykach, których średnica jest 
kilka razy mniejsza od długości fali światła, ale kilkaset razy większa od rozmiaru cząsteczek wody. 

W zakresie średnic ok. 100 nm pęcherzyki powietrza w wodzie tworzą stabilny układ koloidalny, 
którego trwałość sięga kilku miesięcy. Dla pęcherzyków innych par gaz/ciecz również istnieją 
analogiczne zakresy stabilności. Tendencja do równomiernego rozkładania się w objętości cieczy 
powoduje, że pęcherzyki docierają do nawet bardzo niedostępnych zakamarków powierzchni, 
z którą ciecz się styka. 

1 INFORMACJE O DROBNYCH 

PĘCHERZYKACH 
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Rycina 1 – Zachowanie pęcherzyków powietrza w zbiorniku z wodą 

 

1.2 Działanie 

Pęcherzyki utrzymują się w stanie równowagi dzięki napięciu powierzchniowemu. Różnica ciśnień 
wewnętrznego i zewnętrznego zależy od wielkości pęcherzyka – im mniejsza średnica, tym większe 
nadciśnienie wewnątrz pęcherzyka. W pęcherzyku o średnicy rzędu 100 nm panuje ciśnienie rzędu 
30 barów. Masowe pękanie takich pęcherzyków, np. pod wpływem rozbicia na powierzchni ciała 
stałego lub pod wpływem fali akustycznej, powoduje: 

• gwałtowne rozwinięcie bardzo dużej powierzchni międzyfazowej; 

• lokalny wzrost temperatury do tysięcy stopni; 

• powstanie znacznego stężenia rodników hydroksylowych *OH (gdy cieczą jest woda); 

• powstanie fali ultradźwiękowej. 

Mechanizmy działania zawiesiny drobnych pęcherzyków obejmują: 

• możliwość uzyskania przesyconego roztworu gazu (np. tlenu) w wodzie – bardziej efektywny 
transport gazu w cieczach; 

• efekt ujemnego ładunku na powierzchni międzyfazowej – separacja substancji, unoszenie 
zanieczyszczeń (flotacja), samokoagulacja; 

• obniżenie temperatury zamarzania; 

• obniżenie lepkości cieczy; 

• zmniejszenie napięcia powierzchniowego cieczy – większa rozpuszczalność soli, lepsze 
zwilżanie powierzchni naczynia; 

• mechaniczny efekt eksplozji pęcherzyka – odrywanie drobin zanieczyszczeń z powierzchni, 
rozbijanie bakterii, wirusów; 

• zwiększenie reaktywności – ze względu na rodniki *OH można rozkładać inne substancje. 
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1.3 Wytwarzanie 

1. Metoda wirowego przepływu cieczy (Swirl-type liquid flow method) 

• Mieszanie gazu z szybko wirującą cieczą powoduje powstawanie drobnych pęcherzyków 
dzięki siłom ścinania. Powstają pęcherzyki dość równych rozmiarów, niestety w niedużej 
koncentracji. 

2. Metoda rozpuszczania wysokociśnieniowego (High pressure dissolution method) 

• Gaz jest rozpuszczany w cieczy pod wysokim ciśnieniem. Przy zmniejszeniu ciśnienia gaz 
wydziela się w postaci pęcherzyków. Metoda prowadzi do powstania dużej koncentracji 
pęcherzyków o różnych rozmiarach. Większe pęcherzyki ulegają koalescencji (łączą się) 
i wypływają na powierzchnię. Otrzymane w ten sposób układy drobnopęcherzykowe są 
stosunkowo nietrwałe. 

3. Metoda strumienicy (Ejector method) 

• Ciecz jest wtryskiwana przez dyszę strumienicy do komory mieszania. Gaz jest zasysany przez 
powstałe podciśnienie. W komorze powstaje przepływ turbulentny, który rozbija pęcherzyki. 
Powstałe pęcherzyki są stosunkowo duże (rzędu 400 µm). 

4. Metoda zwężki Venturiego (Venturi method) 

• Do zwężki podawana jest mieszanina gazu i cieczy. W obszarze przyspieszonego przepływu 
powstaje fala uderzeniowa, która rozbija gaz w drobne pęcherzyki. Zmiana charakteru 
przepływu za zwężką powoduje powstawanie sił ścinających i dalsze rozbijanie pęcherzyków. 
Efekty są podobne jak w metodzie przepływu wirowego. 

5. Metoda kondensacji mieszanych par przez kontakt bezpośredni (Mixed vapor direct contact 
condensation method) 

• Mieszanka pary i gazu jest wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem do wody, gdzie para 
kondensuje, a gaz tworzy drobne pęcherzyki. Wielkość pęcherzyków zależy od wielu 
czynników: proporcji wtryskiwanej mieszaniny, ciśnienia i rozmiaru dyszy. 

6. Metoda wibracji ultradźwiękowej (Ultrasonic vibration method) 

• Pęcherzyki wprowadzane do cieczy są rozbijane przez falę ultradźwiękową emitowaną 
przez wprowadzoną do cieczy wibrującą igłę. Jest to metoda otrzymywania pęcherzyków 
o stosunkowo dobrze określonej wielkości. 

Metody opracowane przez dr inż. Andrzeja Mroza: 

7. Metody z membranami porowatymi 

• Wykorzystuje się szybki, styczny przepływ cieczy wzdłuż porowatej powierzchni membrany, 
przez którą jest dostarczany gaz. Pęcherzyki są porywane strumieniem wody w momencie 
powstawania. 

8. Metody z wirującymi przegrodami porowatymi 

• W polach wirowych powstających pomiędzy ruchomymi i nieruchomymi powierzchniami 
porowatymi następuje bardzo intensywne mieszanie cieczy i gazu. 

Metody opracowane przez dr A. Mroza dają najlepszą relację efektywności TDP do kosztu ich 
wytworzenia. 
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1.4 Pomiary 

1.4.1 Mikroskopia optyczna 

Mikroskop kontrastowo-fazowy przekształca zmiany fazowe, wywołane przez obecność 
w badanym ośrodku obiektów o innym współczynniku załamania światła, na zmiany natężenia 
światła. Dzięki temu obiekty, które nie absorbują światła stają się widoczne w obrazie 
mikroskopowym. 

Należy zauważyć, że zakres powiększeń dla mikroskopów działających w zakresie światła 
widzialnego sięga 1500×, co oznacza widoczność obiektów o rozmiarach rzędu 70 nm (przy 
wielkości obrazu 0,1 mm). Około dwukrotnie lepsze rezultaty daje zastosowanie spolaryzowanego 
światła ultrafioletowego. 

1.4.2 Analiza śledzenia nanocząsteczek 

Nanoparticle Tracking Analysis (NTA), to metoda polegająca na rejestracji rozpraszania wiązki 
światła laserowego przez kamerę podłączoną do mikroskopu. Obraz z kamery jest analizowany 
przez oprogramowanie wykrywające ruchy Browna cząsteczek rozpraszających światło 
i określające na tej podstawie ich średnice hydrodynamiczne. Aparatura jednocześnie mierzy 
rozmiary i koncentrację nanocząsteczek. 

1.4.3 Pomiar masy rezonansowej 

Ciecz jest wprawiana w ruch przez rezonator mechaniczny. Wykrywa się lokalne zaburzenia 
wywołane przez zmiany gęstości ośrodka. Metoda pozwala na odróżnienie cząstek stałych 
(o gęstości większej od cieczy) od pęcherzyków gazu (o mniejszej gęstości). Zakres metody kończy 
się na ok. 100 nm. 

1.4.4 Nefelometria (efekt Tyndalla) 

Promienie światła przechodzącego przez ośrodek koloidalny uginają się na cząstkach fazy 
rozproszonej tworząc tzw. stożek Tyndalla. Intensywność tego zjawiska zależy od długości fali 
świetlnej (efekt jest silniejszy dla krótszych fal) oraz od różnicy między współczynnikami załamania 
światła fazy rozproszonej i ośrodka dyspersyjnego. Pozwala wnioskować o koncentracji 
pęcherzyków, lecz nie o ich wielkości. 

1.4.5 Dynamiczne rozpraszanie światła 

Opisane w normie ISO 22412:2017, znane także jako spektroskopia korelacji fotonowej. 
Rozpraszanie światła na pęcherzykach o różnej wielkości powoduje różne rozkłady natężenia 
światła rozproszonego do przodu, do tyłu i w poprzek wiązki padającej. Badanie tych rozkładów 
pozwala wnioskować o rozmiarach pęcherzyków na podstawie modelu numerycznego, 
tzw. rozpraszania Mie (od nazwiska niemieckiego fizyka Gustawa Mie). 
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1.4.6 Analiza potencjału zeta 

Pomiar wielkości cząstek następuje poprzez pomiar ich ładunku. Ładunek mierzy się pośrednio 
przez umieszczenie układu w zewnętrznym polu elektrycznym i pomiar prędkości ich 
przemieszczania się metodą laserowego efektu Dopplera. 


