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PROGRAMOWANIE PROCESU EMULGACJI CINIENIOWEJ
Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI MATLAB MATHWORKS
Streszczenie. Opracowano mechanizm wspó³oddzia³ywania podstawowych parametrów procesu cinieniowego emulgowania, cinienia i temperatury, fizycznych w³aciwoci emulsji,
ilociowego udzia³u fazy rozproszonej emulsji. Sformu³owano matematyczny model procesu
uwzglêdniaj¹cy wp³yw tych parametrów na wartoæ wymiaru charakterystycznego cz¹stek
fazy rozproszonej emulsji. Umo¿liwia on ustalania racjonalnych parametrów procesu, a w
szczególnoci cinienia, niezbêdnego do uzyskania wymaganego rozproszenia emulsji.
S³owa kluczowe: emulsja wodno-olejowa, emulgacja cinieniowa, wymiar charakterystyczny
cz¹stki, faza rozproszona.

WPROWADZENIE
Emulgacja jest procesem wytwarzania emulsji, tzn. ciek³ego uk³adu dwufazowego
niemieszaj¹cych siê cieczy. Polega na dyspergowaniu, rozdrabnianiu cz¹stek cieczy,
fazy rozproszonej w cieczy stanowi¹cej fazê ci¹g³¹ emulsji. W wyniku emulgacji nastêpuje rozdrobnienie i ujednorodnienie cz¹stek fazy rozproszonej emulsji, których iloæ
wzrasta najczêciej oko³o 200500 razy, a ich sumaryczna powierzchnia zwiêksza siê
oko³o 68 razy [1, 2, 5, 8, 10].
W procesie emulgacji cinieniowej podstawowymi parametrami warunkuj¹cymi
wartoæ wymiaru charakterystycznego cz¹stki fazy rozproszonej s¹: cinienie emulgacji, temperatura oraz fizyczne w³aciwoci emulsji: napiêcie miêdzyfazowe, wspó³czynnik lepkoci dynamicznej fazy rozproszonej emulsji, gêstoæ fazy rozproszonej
emulsji, gêstoæ fazy ci¹g³ej emulsji, procentowy udzia³ fazy rozproszonej emulsji [3, 6,
8, 9]. Dyspergowanie cz¹stek fazy rozproszonej emulsji jest wynikiem dzia³ania si³
tn¹cych i si³ tarcia, wywo³anych znacznymi gradientami prêdkoci [7, 8, 9]. Nale¿y
jednak podkreliæ, ¿e proces emulgacji cinieniowej jest jeszcze ma³o poznany. Wyniki
badañ s¹ fragmentaryczne, dotycz¹ w zasadzie okrelonych zakresów zastosowania,
szczególnie w przemyle spo¿ywczym. Brakuje wyczerpuj¹cych badañ obejmuj¹cych
ca³okszta³t problematyki umo¿liwiaj¹cych utworzenie algorytmów postêpowania maj¹cych na celu otrzymanie emulsji o za³o¿onych wymiarach cz¹stek fazy rozproszonej
[3, 4, 6, 8].
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MODEL MATEMATYCZNY EMULGACJI CINIENIOWEJ
Przeprowadzono badania i analizy wp³ywu cinienia, temperatury i zawartoci fazy
rozproszonej na wartoæ ekwiwalentnego wymiaru charakterystycznego dcze dyspergowanych cz¹stek fazy rozproszonej emulsji [69]. Uzyskane wyniki umo¿liwiaj¹ sformu³owanie stwierdzenia, ¿e w procesie emulgacji cinieniowej podstawowymi parametrami warunkuj¹cymi wartoæ wymiaru charakterystycznego cz¹stki fazy rozproszonej s¹:
l parametry procesu:
 cinienie emulgacji,
 temperatura emulgacji.
l fizyczne w³aciwoci emulsji:
 napiêcie miêdzyfazowe,
 wspó³czynnik lepkoci dynamicznej fazy rozproszonej emulsji,
 gêstoæ fazy rozproszonej emulsji,
 gêstoæ fazy ci¹g³ej emulsji,
 wspó³czynnik wydatku,
 wspó³czynnik oporu aerodynamicznego cz¹stki fazy rozproszonej emulsji.
l zawartoæ (%) fazy rozproszonej emulsji.
Uwzglêdniaj¹c opracowane zale¿noci [6, 7, 9] uogólnion¹ postaæ matematycznego modelu mechanizmu emulgacji cinieniowej mo¿na przedstawiæ w postaci wzoru:
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gdzie:
dcze  ekwiwalentny wymiar charakterystyczny cz¹stki fazy rozproszonej,
s  napiêcie miêdzyfazowe,
m  wspó³czynnik lepkoci dynamicznej fazy rozproszonej emulsji,
j  wspó³czynnik efektywnoci wydatku,
k t  wspó³czynnik korekcyjny rodzaju emulsji,
rcz, rs  gêstoci odpowiednio fazy rozproszonej i fazy ci¹g³ej,
p  cinienie emulgacji,
Sv  procentowy udzia³ fazy rozproszonej emulsji,
Cx  wspó³czynnik oporu aerodynamicznego.
oraz wspó³czynniki zawartoci fazy rozproszonej emulsji i wp³ywu temperatury [7, 9]
w postaci zale¿noci:
kSv = 0,9529 + 0,0594 Sv  0,0013 Sv2
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gdzie:
kSv = f(Sv)
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Sk¹d cinienie emulgacji niezbêdne do uzyskania emulsji o wymaganej wartoci
wymiaru charakterystycznego cz¹stek fazy rozproszonej mo¿na przedstawiæ za pomoc¹ zale¿noci:
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Opracowana formu³a wspó³oddzia³ywania podstawowych parametrów procesu
emulgacji cinieniowej, cinienia i temperatury, fizycznych w³aciwoci emulsji, oraz
zawartoci fazy rozproszonej emulsji daje mo¿liwoæ okrelenia wymaganej wartoci
cinienia niezbêdnego do uzyskania za³o¿onego stopnia zdyspergowania cz¹stek fazy
rozproszonej emulsji przy ustalonych parametrach procesu.

PROGRAMOWANIE PROCESU EMULGACJI CINIENIOWEJ
Pierwszym etapem obliczeñ jest wyznaczenie wymaganej wartoci cinienia niezbêdnego do uzyskania za³o¿onego stopnia zdyspergowania cz¹stek fazy rozproszonej
emulsji. Dla uzyskania po¿¹danej wartoci ekwiwalentnego wymiaru charakterystycznego dcze wymagan¹ wartoæ cinienia p nale¿y obliczyæ stosuj¹c wzór 4. Przyk³adowo, dla emulsji o ustalonych parametrach:
rcz [kg/m3] = 921.4945 - 0.6054*t;
rs [kg/m3] = 1000.8871 - 0.0598*t - 0.0039*t2;
m [Pa*s] = 0.158 - 0.0043*t + 3.375E - 5*t2;
f = 0.9753 - 4.6604*10-9*p + 8.5897*10-18*p2;
s [N/m3] = 0.0239321 - 0.0000905*t + 0.0000002*t2;
oraz przy za³o¿onej wartoci np. dcze = 2 mm, wartoæ wymaganego cinienia emulgowania, obliczona za pomoc¹ skryptu 1, utworzonego w rodowisku MATLAB MathWorks wynosi p = 1,895 MPa.
Wykorzystuj¹c opracowane wspó³zale¿noci, dla emulsji o danych parametrach tj.:
napiêciu miêdzyfazowym  s, lepkoci dynamicznej fazy rozproszonej  m, gêstoci
fazy rozproszonej  rcz, gêstoci fazy ci¹g³ej  rs oraz procentowej zawartoci fazy
rozproszonej  Sv, przy ustalonej temperaturze emulgacji  t, mo¿na za pomoc¹ skryptu 2,
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% skrypt: oblicz_cinienie
% autor: Artur Popko
format long
Cx=0.44;
t=40;
s_v=2;
rho_cz=921.4945-0.6054*t;
rho_s=1000.8871-0.0598*t-0.0039*t.^2;
mu=0.158-0.0043.*t+3.375E-5.*t.^2;
phi=0.9753-4.6604.*10.^-9.*p+8.5897.*10.^-18.*p.^2;
sigma=0.0239321-0.0000905.*t+0.0000002.*t.^2;
k_s_v=0.9529+0.0594.*s_v-0.0013.*s_v.^2;
k_t=6.3775-0.046.*t+0.00008748.*t.^2;
d_cze=2,e-6
p=4.*rho_cz.*k_s_v.*d_cze.^-2.*Cx.^-2.*rho_s.^-2.*phi.^2.*(mu.^2*k_t.^-2+2.*sigma.*d_cz.*Cx.*rho_s.*k_s_v.^1+mu.*k_t.^-1.*(mu.^2.*k_t.^-2+4.*sigma.*d_cze.*Cx.*rho_s.*k_s_v.^-1).^0.5);
p
p = 1.894965176730880e+006
Skrypt 1. Obliczenia wartoci cinienia emulgacji

% skrypt: emulgacja
% autor: Artur Popko
format long
Cx=0.44;
p=0:500000:16000000;
t=60;
s_v=2;
rho_cz=921.4945-0.6054.*t;
rho_s=1000.8871-0.0598.*t-0.0039.*t.^2;
mu=0.158-0.0043*t+3.375E-5.*t.^2;
phi=0.9753-4.6604.*10.^-9.*p+8.5897.*10.^-18.*p.^2;
sigma=0.0239321-0.0000905.*t+0.0000002.*t.^2;
k_s_v=0.9529+0.0594.*s_v-0.0013.*s_v.^2;
k_t=6.3775-0.046.*t+0.00008748.*t.^2;
d_cze=2.*rho_cz.*k_s_v.*Cx.^-1.*rho_s.^-1.*p.^-1.*phi.^2.*(4.*sigma+mu.*phi.*k_t.^-1.*(2.*p./rho_cz).^0.5);
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SUBPLOT(3,1,1), plot(p/1000000,d_cze*1000000)
grid on
xlabel «p [MPa]»
ylabel «d_c_z_e [\mum]»
p=16000000;
t=20:60;
s_v=2;
rho_cz=921.4945-0.6054.*t;
rho_s=1000.8871-0.0598.*t-0.0039.*t.^2;
mu=0.158-0.0043.*t+3.375E-5.*t.^2;
phi=0.9753-4.6604.*10.^-9.*p+8.5897.*10.^-18.*p.^2;
sigma=0.0239321-0.0000905.*t+0.0000002.*t.^2;
k_s_v=0.9529+0.0594.*s_v-0.0013.*s_v.^2;
k_t=6.3775-0.046.*t+0.00008748.*t.^2;
d_cze=2.*rho_cz.*k_s_v.*Cx.^-1.*rho_s.^-1.*p.^-1.*phi.^2.*(4.*sigma+mu.*phi.*k_t.^-1.*(2.*p./rho_cz).^0.5);
SUBPLOT(3,1,2), plot(t,d_cze*1000000)
grid on
xlabel «t [^0C]»
ylabel «d_c_z_e [\mum]»
p=16000000;
t=60;
s_v=1:0.5:18;
rho_cz=921.4945-0.6054.*t;
rho_s=1000.8871-0.0598.*t-0.0039.*t.^2;
mu=0.158-0.0043.*t+3.375E-5.*t.^2;
phi=0.9753-4.6604.*10.^-9.*p+8.5897.*10.^-18.*p.^2;
sigma=0.0239321-0.0000905.*t+0.0000002.*t.^2;
k_s_v=0.9529+0.0594.*s_v-0.0013.*s_v.^2;
k_t=6.3775-0.046.*t+0.00008748.*t.^2;
d_cze=2.*rho_cz.*k_s_v.*Cx.^-1.*rho_s.^-1.*p.^-1.*phi.^2.*(4.*sigma+mu.*phi.*k_t.^-1.*(2.*p./rho_cz).^0.5);
SUBPLOT(3,1,3), plot(s_v,d_cze*1000000)
grid on
xlabel «S_v [%]»
ylabel «d_c_z_e [\mum]»
Skrypt 2. Wyznaczanie charakterystyk wartoci ekwiwalentnego wymiaru charakterystycznego zdyspergowanych cz¹stek fazy rozproszonej emulsji
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Rys. 1. Wykrelone za pomoc¹ skryptu 2 charakterystyki zmiany wartoci wymiaru
charakterystycznego dcze w funkcjach cinienia, temperatury i zawartoci
fazy rozproszonej przyk³adowej emulsji
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utworzonego w rodowisku MATLAB MathWorks wyznaczyæ charakterystyki cinieniowej emulgacji tej emulsji. Dla parametrów procesu zawartych w skrypcie 1 charakterystyki cinieniowej emulgacji tj. zmiany wartoci ekwiwalentnego wymiaru charakterystycznego dcz w funkcjach cinienia, temperatury i zawartoci fazy rozproszonej
przedstawiono na rysunku 1.

PODSUMOWANIE
Opracowane wspó³zale¿noci miêdzy parametrami emulgacji cinieniowej, w³aciwociami fizycznymi i zawartoci¹ fazy rozproszonej emulsji umo¿liwiaj¹ okrelanie
optymalnych wartoci cinienia p oraz temperatury procesu. Uzyskano wymagane fazy
rozproszonej dyspergowanej emulsji dla za³o¿onego ekwiwalentnego wymiaru charakterystycznego dcz cz¹stek. Przedstawione podstawy wspomagania sterowania procesem emulgacji cinieniowej umo¿liwiaj¹ ustalenie wartoci parametrów wejcia emulgacji w celu uzyskania za³o¿onych wartoci wyjciowych procesu. Opracowane z
u¿yciem aplikacji Matlab MathWoks programy stanowi¹ algorytm postêpowania maj¹cy na celu otrzymanie emulsji o za³o¿onym wymiarze cz¹stek fazy rozproszonej. Programy komputerowe umo¿liwiaj¹ ponadto wizualizacje obliczanych wielkoci.
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PROGRAMMING OF PRESSURE EMULSIFICATION PROCESS
BASED ON MATLAB MATHWORKS APPLICATIONS
Summary
A mathematical model, created for description of the mechanism of interaction between basic
parameters of emulsions high pressure dispersion, is presented in this paper. The model is
applied for the analysis of the influence of emulsions physical properties, quantitative content of dispersed emulsion phase and parameters of emulsification, pressure and temperature, on the characteristic dimension of particles of the dispersed phase. The model makes it
possible to determine appropriate process parameters, especially the pressure necessary to
obtain the required dispersion of the emulsion.
Keywords: water-in-oil emulsion, pressure emulsification, characteristic dimension of particle, dispersed phase.
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