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1. КЛАСИФІКАЦІЯ  МАСООБМІННИХ  ПРОЦЕСІВ 

Технологічні процеси, швидкість перебігу яких обумовлюється швидкістю 

процесу перенесення речовини (маси) з однієї фази в іншу, називають масообмін-

ними процесами, а апарати, призначені для цих процесів, − масообмінними. 

Більшість хіміко-технологічних процесів організована так, як показано на 

рис.1. 

 

 
Рис.1. Схема організації хіміко-технологічного процесу 

Вихідну сировину подають у реактор, де вона лише частково перетворюєть-

ся на продукти реакції. Вихідна з реактора реакційна суміш надходить у масооб-

мінну розділювальну апаратуру, у якій відбувається її поділ на продукти реакції 

та сировину, що не прореагувала. Остання повертається в реактор, а продукти ре-

акції піддають подальшій переробці. 

У всіх процесах масообміну відбувається масопередача − перехід речовини 

з однієї фази, що віддає, в іншу фазу, що приймає. 

У масопередачі задіяні щонайменше три речовини: 

1) перша речовина, що розподіляє, − основа фази, що віддає; 

2) друга речовина, що розподіляє, − основа фази, що приймає; 

3)  речовина, що розподіляється, − переходить із фази, що віддає, у фазу, 

що приймає. 

Речовини, що розподіляють, інертні, тобто не переносяться самі, а виступа-

ють тільки носіями речовини, що розподіляється. 

Розглянемо очищення повітря від СО2 абсорбцією водним розчином 

лугу. У цьому процесі повітря − перша речовина, що розподіляє (фаза, що 

віддає), вода − друга речовина, що розподіляє( фаза, що приймає), СО2 − ре-

човина, що розподіляється. 

Компонент, що розподіляється, здебільшого утворює з інертними носіями 

(принаймні, з одним) гомогенні системи. Носії, з яких складаються фаза, що від-

дає, та фаза, що приймає, переважно не розчиняються один в одному і можуть 

утворювати тільки гетерогенні системи. 

Поділ гомогенних систем на складники, а також утворення гетерогенних 

систем із гомогенних здійснюється шляхом переходу компонентів, що розподіля-

ються, із однієї фази в іншу за допомогою дифузії. Тому швидкість масообмінних 

процесів визначається швидкістю дифузії, яка здебільшого ускладнена конвекці-

єю. 

У табл. 1 наведена класифікація масообмінних процесів за ознакою агрегат-

ного складу фаз, що розподіляють. 
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Таблиця 1 

Класифікація масообмінних процесів 

Процес Зміст Напрям переходу речо-

вини, що розподіляється 

Абсорбція Вибіркове поглинання газів або парів 

рідкими абсорбентами 

З газової або парової 

фази в рідку 

Проста пере-

гонка (дисти-

ляція) 

Розподіл рідкої суміші на чисті або зба-

гачені складники, який ґрунтується на 

відмінності їх леткості 

З рідкої фази в парову 

Ректифікація Розподіл рідкої суміші на чисті або зба-

гачені складники в результаті протито-

чної взаємодії потоків пари й рідини 

З рідкої фази в парову і 

навпаки 

Екстракція Добування речовини (групи речовин), 

розчиненої в одній рідині, іншою ріди-

ною, що не змішується або частково 

змішується з першою 

З однієї рідкої фази в 

іншу рідку фазу 

Екстракція  

з твердих тіл 

Добування речовини (групи речовин), 

що входить до складу твердого тіла за 

допомогою рідини 

З твердої фази в рідку  

Кристалізація Виділення речовини з рідкої фази у ви-

гляді твердої фази (кристалів) 

З рідкої фази у тверду 

Адсорбція Вибіркове поглинання газів, парів або 

розчинених у рідині речовин твердими 

поглиначами (абсорбентами), здатними 

до цього поглинання 

З газової або рідкої 

фази у тверду 

Сушіння Видалення вологи з твердих матеріалів 

шляхом її випаровування 

З твердого вологого ма-

теріалу в парову або га-

зову фази 

Іонообмінні 

процеси 

Добування речовин з розчину, заснова-

не на здатності деяких твердих речовин 

(іонітів) обмінювати свої рухомі іони на 

іони речовини, що добувається 

З рідкої фази у тверду 

Мембранний 

поділ 

Розподіл речовин, що знаходяться в ро-

зчині, заснований на здатності деяких 

тонких плівок (мембран) пропускати 

одні речовини й затримувати інші 

З однієї рідини або газу 

через тверду мембрану 

в іншу рідину або газ 

 

2. ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ 
Система − певним чином упорядкована сукупність елементів, що відрізня-

ється перевагою внутрішніх зв'язків над зовнішніми, існуюча і керована як стійке 

єдине ціле. Іншими словами, система – сукупність взаємодіючих між собою еле-

ментів, подумки відокремлена від навколишнього середовища. 

Фаза − гомогенна частина гетерогенної системи з певними хімічними й фі-

зичними властивостями (постійними або такими, що безперервно змінюються 
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від точки до точки, значеннями екстенсивних параметрів), відмінними від влас-

тивостей інших частин системи. Фази відокремлені від інших частин системи 

поверхнями поділу, на яких екстенсивні параметри (m, v, U, S) змінюються стриб-

ком. 

Системи і їх фази можуть складатися з однієї або кількох хімічно однорід-

них речовин або компонентів, які можуть бути виділені із системи (фази) та іс-

нувати самостійно. Число компонентів k − число незалежних речовин, які визна-

чають склад системи. 

Насичений розчин солі складається з трьох фаз: кристалів солі, розчи-

ну й пари розчинника. Якщо розчин насичений відносно двох різних речо-

вин, то система містить дві тверді фази. Система «рідина – її насичена пара» 

складається з двох фаз. 

Гомогенні системи – системи, всі рівноважні параметри яких (наприклад, 

хімічний склад, густина, тиск) постійні (просторово однорідні) або безперервно 

змінюються в просторі (просторово неоднорідні). У них відсутні поверхні поді-

лу, що відокремлюють одну від одної частини системи, які розрізняються за скла-

дом та властивостями. Наприклад, гази, рідини, суміші газів, розчини тощо. 

Гетерогенні системи – системи, що складаються з різних за фізичними та 

хімічними властивостями частин (фаз), які відокремлені одна від одної різкими 

поверхнями поділу. Гетерогенні системи завжди багатофазні. Кожна фаза гете-

рогенної системи гомогенна. 

Приклади гетерогенних систем: насичена пара в рівновазі з рідиною, 

розчин в рівновазі з кристалами розчиненої речовини тощо. 

Масообмін, або масопередача, − процес переходу речовини (компонента), 

що розподіляється, з фази, що віддає, у фазу, що приймає, в напрямку досягнення 

рівноваги. 

Масообмін виникає мимовільно й відбувається доти, поки між фазами при 

даних температурі й тиску не встановиться рухлива фазова рівновага. 

Фазова рівновага – стан системи, який характеризується тим, що при пос-

тійних температурі й тиску швидкості прямого й зворотного переходу компонен-

тів, що розподіляються між фазами, рівні. Іншими словами, у разі рівноваги число 

молекул, які переходять в одиницю часу з фази, що віддає, у фазу, що приймає, і 

навпаки, рівні. 

Будь-який процес, що відбувається мимовільно, характеризується фактором 

інтенсивності. У гідродинаміці це тиск, у теплопередачі – температура. У масооб-

мінних процесах у разі відсутності хімічної взаємодії між компонентами факто-

ром інтенсивності виступає хімічний потенціал компонента. 

Для i-того компонента системи, що складається з реальних газів, хі-

мічний потенціал розраховується за формулою 

iii plnRT+= 0  

де μi0 – хімічний потенціал компонента в стандартних термодинамічних 

умовах, кДж/кмоль; 

pi – парціальний тиск даного компонента, Па; 
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R − універсальна газова стала, кДж/(кмоль К); 

T − абсолютна температура, К. 

Перехід компонента (перенесення його маси) відбувається мимовільно з 

фази, у якій його хімічний потенціал більший, у фазу, у якій його хімічний потен-

ціал менший. Рівновага (коли перенесення маси на макрорівні припиняється) ха-

рактеризується рівністю числових значень хімічного потенціалу в обох фазах; а 

також тривалим існуванням багатофазної системи в умовах постійних тиску й те-

мператури. При цьому концентрації компонентів і їх парціальні тиски в різних 

фазах не змінюються, тобто Σμidni=0.  

Чим вищий парціальний тиск, тим більший хімічний потенціал компонента. 

Таким чином, у газових процесах парціальний тиск може служити характеристи-

кою фактора інтенсивності та рушійної сили процесу. 

Для рідких і твердих компонентів при невеликих тисках характеристикою 

хімічного потенціалу компонента вважають парціальний тиск його насиченої па-

ри. Причому це правдиво не тільки для пари компонента, але й для твердого тіла, 

що знаходяться з ним у рівновазі, або рідини. 

 

3. СПОСОБИ  ВИРАЖЕННЯ  СКЛАДУ  ФАЗ 
Припустимо, фаза складається з компонентів A, B, C, D… і має загальну ма-

су Σmi, що складається з мас компонентів mi 

mA+mB+mC+mD+…=Σmi, кг . 

Загальна кількість кмоль ni усіх компонентів 

nA+nB+nC+nD+…=Σni, кмоль . 

Масові частки компонентів ωi розраховують у такий спосіб: 

i

A
A

m

m


= ; 

i

B
B

m

m


= ; 

i

C
C

m

m


= ; 

i

D
D

m

m


= ; ……                (3.1) 

1=++++ ...DCBA  .                                       (3.1') 

Так само розраховують і мольні частки компонентів: 

i

A
A

n

n
x


= ; 

i

B
B

n

n
x


= ; 

i

C

C
n

n
x


= ; 

i

D
D

x

x
x


= ; ……                       (3.2) 

1=++++ ...xxxx DCBA  .                                    (3.2') 

Перерахування масових часток на мольні здійснюють за такою формулою: 






=

i

i

i

i

i

M

M
x  .                                                  (3.3) 

Перерахування мольних часток у масові 


=

ii

ii
i

Mx

Mx
 ,                                              (3.4) 

де Mi – молярні маси компонентів, кг/кмоль. 

Об'ємна концентрація – маса компонента, що міститься в одиниці об'єму 

суміші Vсм (у системі СІ 1 м3) 
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см

i
i

V

m
С = , кг/м3 .                                          (3.5) 

Сума об'ємних концентрацій усіх компонентів суміші дорівнює масі одини-

ці об'єму (у системі СІ 1 м3) суміші, тобто її густині 

==
++++

=++++


см

i

см

DCBA
DCBA

V

m

V

...mmmm
...CCCC , кг/м3 .    (3.6) 

Звідси випливає зв'язок масової частки та об'ємної концентрації 

=



==


i

i

i

см

i
i

m

m

V

m
С , кг/м3 .                           (3.7) 

Склад газових сумішей виражають також через парціальні тиски. Парціаль-

ний тиск компонента – тиск, під яким знаходився б даний компонент, якби у ви-

падку відсутності інших компонентів він займав увесь об’єм суміші. Іншими сло-

вами, парціальний тиск компонента pi – внесок даного компонента в загальний 

тиск P. Відповідно до закону Дальтона загальний тиск газової суміші дорівнює 

сумі парціальних тисків компонентів 

P=pA+pB+pC+pD+…, Па .                                      (3.8) 

Оскільки для ідеальних газів
смi

i

V

P

V

p
= , то об'ємна частка компонента дорів-

нює 

P

p

V

V
v i

см

i
i ==  .                                                   (3.9) 

Відомо, що будь-які ідеальні гази кількістю 1 кмоль займають при однаковій 

температурі однакові об’єми. Виходячи з цього для газових сумішей мольні част-

ки компонентів yi дорівнюють об'ємним 

yi=vi .                                                      (3.10) 

Звідси 

pi=yiP, Па .                                              (3.11) 

Об'ємну концентрацію компонента можна виразити через його парціальний 

тиск: 

RT

pM
C ii

i = , кг/м3 .                                       (3.12) 

Відносний масовий склад – відношення маси компонента, що розподіляєть-

ся, до маси інертного носія. Для газоподібних фаз прийнято позначати      

G

m
Y

yi

i = , кг/кг, для рідких фаз − 
L

m
X xi

i = , кг/кг, де G і L – маси носіїв газової та 

рідкої фаз. 

Зв'язок відносного масового складу з масовими частками 

i

i
i

i

i
i

i

i
i

i

i
i

Y

Y
;

X

X
;Y;X

+
=

+
=

−


=

−


=

1111
, кг/кг .   (3.13) 

Розрахунок відносного масового складу через парціальні тиски 
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i

i

G

i
i

pP

p

M

M
Y

−
= , кг/кг ,                                      (3.14) 

де MG і Mi – молярні маси носія та компонента, що розподіляється, кг/кмоль. 

Відносний мольний склад – відношення кількості моль компонента, що роз-

поділяється, до кількості моль інертного носія. Для газоподібних фаз прийнято 

позначати 
G

n
Y

yi

i = , кмоль/кмоль, для рідких фаз −  
L

n
X xi

i = , кмоль/кмоль. У да-

ному випадку G і L – кількості моль носіїв газової та рідкої фаз. 

Зв'язок відносного мольного складу з мольними частками 

i

i
i

i

i
i

i

i
i

i

i
i

Y

Y
y;

X

X
x;

y

y
Y;

x

x
X

+
=

+
=

−
=

−
=

1111
, кмоль/кмоль. (3.15) 

 

4. ФАЗОВА  РІВНОВАГА  В  ГЕТЕРОГЕННИХ  СИСТЕМАХ 
Прикладами фазової рівноваги можуть слугувати: кипіння рідини при 

постійному тиску (рідина – пар), плавлення кристалів (рідина – тверде), ви-

ділення кристалів із насиченого розчину (рідина − тверде – пар) тощо. 

4.1. Правило фаз Гіббса 
Число ступенів свободи f багатофазної системи − кількість параметрів 

(узагальнених сил P, T, mi, ...), які можна змінити без зміни кількості фаз. Число 

ступенів свободи визначається за правилом фаз Гіббса: у рівноважній багатофаз-

ній системі число ступенів свободи (f) дорівнює кількості компонентів системи 

(k) плюс кількість зовнішніх факторів (m), що впливають на рівновагу цієї систе-

ми, мінус кількість фаз (Ф).  

f = k + m − Ф .                                                 (4.1) 

Щодо масопередачі зовнішні фактори, що впливають на рівновагу, − це 

тільки температура й тиск. Тому в разі відсутності в системі хімічних реакцій 

правило фаз матиме такий вигляд: 

f = k + 2 − Ф .                                                 (4.2) 

Тобто у рівноважній багатофазній системі число ступенів свободи (f) дорі-

внює кількості компонентів системи (k) плюс два, мінус кількість фаз (Ф). 

Для системи, у якій відбуваються хімічні реакції 

f = k + 2 - Ф - N,                                              (4.3) 

де  N − мінімальна кількість рівнянь, що зв'язують величини концентрацій уча-

сників реакції (рівнянь реакцій). 

Число ступенів свободи однофазної системи (Ф=1), єдиний компонент 

якої вода (k=1), дорівнює f=1+2-1=2. Тобто можна довільно й незалежно од-

не від одного змінювати P і Т або P і mi, або Т і mi , не ризикуючи змінити 

кількість фаз системи. 

4.2. Рівновага в однокомпонентних системах 
Найпростіший тип гетерогенної рівноваги − рівновага чистої речовини зі 

своєю парою. Графічно цю рівновагу зображують кривою залежності тиску наси-

ченої пари речовини від температури − кривою випаровування (рис. 2). 
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Тиск насиченої пари − рівноважний тиск, 

який створюється при постійній температурі 

певною кількістю речовини в закритій посуди-

ні, що не містить сторонніх газів. 

Криві випаровування всіх речовин мають 

однаковий вигляд − плавно висхідна крива з 

опуклістю в бік осі температур, тобто темпе-

ратурний коефіцієнт тиску пари dp/dТ − зав-

жди позитивна величина. Рівновага твердої ре-

човини зі своєю парою описується кривою суб-

лімації, що має такий вигляд, як і крива випа-

ровування. 

Аналітично рівновагу двох фаз в одноко-

мпонентній системі описується рівнянням Кла-

узіуса-Клапейрона: 

)vv(T

H

dT

dP

12 −


= , Па/К ,                                (4.4) 

де  ΔH − теплота рівноважного фазового переходу (у загальному випадку – ви-

паровування, кристалізації або сублімації) при температурі T, кДж/кмоль; 

v2 і v1 − мольні об’єми фаз (індексом «2» позначена фаза, стійка при більш 

високій температурі), м3/кмоль. 

Якщо на кривій випаровування вибрати відрізок, значно віддалений від кри-

тичної точки, то можна: 

− знехтувати об’ємом рідкої фази порівняно з об’ємом пари і припустити, 

що v2-v1≈v2; 

− вважати, що пара підпорядковується законам ідеальних газів, і тоді 

v2=RT/P. 

У цьому випадку рівняння Клаузіуса-Клапейрона значно спрощується: 

2RT

HP

dT

dP вип
= , або 

2RT

dTH

P

dP вип
=  ,                            (4.5) 

де ΔHвип − мольна теплота випаровування рідини, кДж/кмоль . 

Враховуючи, що Plnd
p

dP
= , маємо dT

RT

H
Plnd вип

2


= . Інтегрування цього 

рівняння в межах відповідно від T1 до T2 і від P1 до P2 дає рівняння для визначен-

ня тиску насичених парів від температури: 









−


=

122

1 11

TTR

H

P

P
ln вип  .                                        (4.6) 

Застосовуючи це рівняння прямої лінії, можна побудувати діаграми для ви-

значення тиску парів різних речовин залежно від температури, знаючи таку зале-

жність для якої-небудь стандартної речовини, наприклад, для води. 

Розглянемо фазову рівновагу у воді за умови відсутності хімічних реакцій. 

Вона представлена діаграмою стану P-T, складеною з ліній сублімації, випарову-

вання і плавлення, розрахованих за рівнянням Клаузіуса−Клапейрона. 

Рис. 2. Крива випаровування 
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Рис. 3. Діаграма стану води 

Лінії на цій діаграмі відображають умови фазових переходів. Знаходячись 

на них, система має тільки один ступінь свободи (f=1+2-2=1), тобто довільно 

можна змінювати або P, або T. Інший параметр змінитися сам. 

У разі збільшення температури системи «вода – пара» автоматично 

збільшиться тиск пари і навпаки. 

В областях, віддалених від ліній і відповідних якійсь одній фазі, система має 

f=1+2-1=2 ступені свободи, тобто в межах цієї області і P, і T можна змінювати 

незалежно одне від одного. У потрійній точці система не має ступенів свободи 

(f=1+2-3=0), тобто зміна кожного з параметрів змінює кількість фаз у системі − 

переводить її у дво- або однофазний стан. Лінія B'О відображає метастабільний 

стан (переохолоджена вода), що може зберігатися як завгодно довго, поки в сис-

тему не буде внесений кристалик льоду (центр кристалізації), після чого вода 

швидко перетвориться на лід. Це обумовлено тим, що відповідно до діаграми в 

цій області тиск насиченої пари і, отже, енергія Гіббса (ΔG=ΔU+PΔV-TΔS) − льо-

ду менша, ніж води. 

 

4.3. Рівновага у двокомпонентних системах 
Система, що складається з двох компонентів, які знаходяться у двох фазах, 

має два ступені свободи: 

f = k + 2 – Ф= f=2+2-2=2, 

це означає, що в таких системах можна змінювати одночасно два фактори − тем-

пературу й тиск − і при цьому фазова рівновага не порушиться. 

У разі збільшення тиску СО2, що знаходиться в рівновазі зі своїм вод-

ним розчином (два компоненти – СО2 і вода, дві фази – газова й рідка) змі-
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нюється тільки його вміст в обох фазах; але температура й кількість фаз за-

лишаться сталими. 

Для характеристики рівноважного стану такої системи який-небудь фактор 

(або Т, або Р) вважають постійним, і тоді залежність між іншим фактором і скла-

дом фаз стає однозначною. Більш докладно властивості двокомпонентних систем 

розглянемо щодо конкретних масообмінних процесів. 

 

РІВНОВАГА ГАЗУ З ЙОГО РОЗЧИНОМ У РІДИНІ. ЗАКОН ГЕНРІ 

Рівноважний склад фаз у системі «газ – розчин газу в рідині» визначають за 

законом Генрі, відповідно до якого парціальний тиск розчиненого ідеального газу 

пропорційний його мольній частці в розчині: 

p=ψx, Па                                                     (4.7) 

де  p – парціальний тиск газу, Па; 

x – його мольна частка; 

ψ – коефіцієнт Генрі, розмірність якого для кожного газу залежить від сис-

теми одиниць, властивостей газу й рідини-розчинника. 

Якщо з рідким розчином контактує не один газ, а газова суміш, то при мо-

льному вмісті компонента в ній yP і загальному тиску в системі P парціальний 

тиск компонента в газовій фазі виражається рівністю p=yP, підставивши яку у фо-

рмулу, одержимо 

x
P

yP


= , або xkyP 1= ,                                        (4.8) 

де 
x

y
k P=1  – коефіцієнт розподілу, або константа фазової рівноваги, безроз-

мірна величина. 

Таким чином, для ідеальних газів залежність між рівноважним вмістом 

даного газу в газовій суміші та його вмістом у розчині виражається прямою ліні-

єю (лінією рівноваги), що проходить через початок координат і має тангенс ку-

та нахилу k1. Якщо склад фаз виражений не в мольних частках, а у відносних мо-

льних одиницях, то лінія рівноваги буде мати вигляд кривої: 

( )Xk

Xk
YP

1

1

11 −+
=  .                                            (4.9) 

У цьому випадку лінія рівноваги буде наближатися до прямої в разі незнач-

ного вмісту газу в розчині Х, коли (1-k1)X<<1, тоді YP≈k1X. 

Закон Генрі добре узгоджується з дослідними даними для реальних газів у 

разі низької концентрації розчиненого газу, а також малої його розчинності. Для 

систем, що не підпорядковуються закону Генрі, коефіцієнт k1 вважають змінною 

величиною, яка залежить від складу суміші, і лінію рівноваги будують за дослід-

ними даними. 

Здебільшого розчинення газів супроводжується виділенням теплоти, що ви-

діляється в результаті сольватації молекул газів молекулами розчинника. Тому 

відповідно до принципу Ле-Шательє розчинність газів зменшується під час нагрі-
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вання і збільшується під час охолодження. У диференціальній формі ця залеж-

ність має такий вигляд: 

2

1

RT

H

dT

lnd


=




















,                                               (4.10) 

де  ΔH − парціальна мольна теплота розчинення газу в насиченому розчині, 

кДж/кмоль. 

 

РІВНОВАГА ГАЗУ З ЙОГО РІДКОЮ ФАЗОЮ. ЗАКОН РАУЛЯ 

Ідеальні системи 

Якщо температура газу нижча критичної, його можна перетворити на ріди-

ну в результаті стиску. Утвориться двофазова система, у якій одна й та ж речови-

на буде перебувати у двох фазах: у вигляді рідини, і її пари. Рівновага такої сис-

теми характеризується вмістом даного компонента в рідині x і в насиченій парі, 

що перебуває з нею в рівновазі, yp. 

Якщо система містить кілька речовин (компонентів), то її рівновага опису-

ється законом Рауля, відповідно до якого парціальний тиск pk будь-якого компо-

нента в парах над сумішшю рідин дорівнює пружності насиченої пари Pk цього 

компонента (тиск над чистим компонентом при цій же температурі), помно-

женої на його молярну частку х у рідині: 

pk=Pkx.                                                   (4.11) 

Знайдемо зв'язок між вмістом компонента в паровій і рідкій фазах. Відпо-

відно до закону Генрі парціальний тиск компонента 

p=ypP , отже, x
P

P

P

p
y k

p ==  .                              (4.12) 

За законом Дальтона для двокомпонентної суміші, яка складається з компо-

нентів А і В, у разі вмісту компонента А в рідині х загальний тиск дорівнює 

P=PAx+PB(1-x),                                          (4.13) 

де PA і PB – пружності парів компонентів, Па. 

Підставимо це значення в раніше одержаний вираз: 

)x(PxP

xP
y

BA

A
p

−+
=

1
 .                    (4.14) 

Відповідно до цього рівняння для ідеальних 

розчинів рівноважна залежність між складом рідини 

й пари над нею виражається гіперболою, що прохо-

дить через основу (х=0) і вершину (х=1) прямокут-

ної системи координат (рис.4). 

Неідеальні системи 

На практиці доводиться мати справу з неідеа-

льними системами, які не підкоряються закону Ра-

уля. У цих випадках форма рівноважних кривих ві-

дрізняється від ідеальної. Вони, як правило, не під-

Рис.4. Загальний вигляд 

y−x-діаграми для ідеаль-

них систем 
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даються опису загальним рівнянням і звичайно будуються за довідковими або 

експериментальними даними. 

Рідини необмежено розчинні одна в одній 

Хід кривих на фазових діаграмах t—х—у та у-х 

для ідеальних і реальних систем визначається зако-

нами Коновалова. 

Перший закон Коновалова: пара збагачується 

тим компонентом, у результаті додавання якого 

до рідини підвищується тиск пари над нею або 

знижується її температура кипіння. Пара завжди 

більше збагачена НК, ніж відповідна йому рівнова-

жна рідка фаза. 

Перший закон Коновалова доповнює перший 

закон Вревського, який відображає вплив темпера-

тури на рівноважний склад фаз: у разі підвищення 

температури бінарної суміші в парах зростає від-

носний вміст того компонента, парціальна молярна 

теплота випаровування якого більша. 

Це випливає з t—х—у-діаграми для ідеальної 

суміші (рис. 5). При одній і тій же температурі вміст 

НК у парах більший його вмісту в рівноважній із парами рідині. При додаванні до 

суміші НК її температура кипіння знижується, а вміст НК у парі залишається ви-

щий, ніж у рідині. 

Якщо для реальної суміші залежність тиску пари від складу рідкої суміші 

проходять вище ліній, що відповідають ідеальній суміші, то таке відхилення нази-

вають позитивним, якщо нижче – негативним відхиленням від закону Рауля. Ці 

відхилення визначаються зміною активності молекул у розчині, дисоціацією, гід-

ратацією тощо. Діаграми у-х звичайно будують за експериментальними або довід-

ковими даними. 

Для багатьох реальних сумішей відхилення від закону Рауля  настільки  

значні, що на фазових діаграмах р-х і t−х з'являються екстремуми (рис. 6). При 

цьому криві рідини й пари дотикаються одна з одною в екстремальних точках, у 

яких склад рівноважних фаз однаковий. Такі суміші називають азеотропними або 

азеотропами. Їх основна особливість полягає в тому, що в процесі випарування 

така суміш (азеотроп) не змінює свій склад, тому для її розподілу потрібні спеціа-

льні методи (азеотропна й екстрактивна ректифікація, зміна тиску тощо). 

Ця особливість азеотропних сумішей постулюється другим законом Коно-

валова: якщо тиск і температура співіснування двох бінарних фаз мають екст-

ремум (максимум або мінімум), то склад фаз однаковий. Це правдиво для фаз 

будь-якого походження.  

Зміна складу азеотропів у разі зміни зовнішніх умов визначається другим 

законом Вревського: якщо тиск (температура) системи «рідина − пара» має ма-

ксимум, то в разі підвищення температури в азеотропній суміші зростає конце-

нтрація того компонента, парціальна молярна теплота випаровування якого бі-

льша, а якщо тиск (температура) системи «розчин-пара» має мінімум, то в разі 

Рис. 5. Діаграма р-х для 

суміші з позитивним 

відхиленням від закону 

Рауля (пунктиром позна-

чені відповідні лінії для 

ідеального розчину) 
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підвищення температури в азеотропній суміші зростає концентрація компонен-

та з меншою теплотою випаровування. Цей закон обумовлює можливість поділу 

азеотропних сумішей зміною тиску в процесі перегонки. При цьому точка азео-

тропу на діаграмі в - х переміщається і, в принципі, може збігатися, наприклад, із 

правим верхнім кутом діаграми. Це дозволить розділити азеотропну суміш пере-

гонкою. 

Таким чином, вплив складу фаз на рівноважний стан бінарних двофа-

зових систем описують закони Коновалова, а вплив температури й тиску − 

закони Вревського. 

Рідини частково розчинні одна в одній 

Взаємна розчинність рідин, частково розчинних одна в одній, істотно зале-

жить від складу й температури. Звичайно з підвищенням температури розчинність 

рідин збільшується. 

При заданій температурі t1 в області концентрацій х<х1 і х>х2 утворюються 

гомогенні системи з повною розчинністю рідин. Ці системи можуть підпорядко-

вуватися закону Рауля. В інтервалі концентрацій від xt до х2 утворюються дві не-

Рис. 6. Фазові діаграми рівноваги «рідина − пара» для ідеальної (а) та 

реальних (б, в) систем 
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розчинні одна в одній рідини з концентрацією xl в одній рідкій фазі і х2 − в іншій. 

У рівновазі з рідинами знаходиться парова фаза з визначеним складом. 

При температурі вищій критичної tкр (тобто вище т. М на рис. 7, а) утворю-

ється гомогенний розчин у результаті змішування рідин у будь-яких співвідно-

шеннях. У цьому випадку концентрація парової фази буде залежати від складу рі-

дкої фази. 

Якщо пари, що знаходяться в рівновазі з рідинами складу xl і х2, мають рів-

новажний склад xl<у< x2, то звичайно при певній концентрації рідини ха утворить-

ся азеотроп (рис. 7, б−в). У разі зміни концентрації компонента від 0 до xl темпе-

ратура рідини знижується від температури tв кипіння ВК до температури ta кипін-

ня азеотропу. При цьому концентрація НК у рівноважній парі змінюється від 0 до 

уа=ха. Як уже зазначалося в інтервалі концентрацій НК від х1 до х2 утворюються 

два рідкі шари з концентрацією НК xt і х2 відповідно. При цьому температура ки-

піння рідин дорівнює ta. Зі збільшенням концентрації НК вищого за х2 утвориться 

гомогенний розчин, при цьому температура кипіння суміші підвищиться з ta до t 

за умови одночасного збільшення концентрації НК у рівноважній паровій фазі. 

 

5. НЕРІВНОВАЖНІ  СТАНИ 
Якщо умови рівноваги системи, описані в попередньому розділі, викону-

ються, то вона знаходиться в стані рівноваги. Масоперенесення на макрорівні в 

такій системі не відбувається. Якщо умови рівноваги порушені, то просторовий 

розподіл компонентів відрізнятиметься від рівноважного. У цьому випадку в сис-

темі мимовільно виникають процеси масоперенесення, спрямовані на відновлення 

рівноважного стану. Основа цих процесів − дифузія. 

Дифузія – це нерівноважний процес, обумовлений тепловим рухом молекул, 

у результаті якого відбувається рівноважний розподіл концентрації всередині 

системи. В однофазовій системі при постійній температурі й відсутності зовніш-

ніх сил дифузія вирівнює концентрацію кожного компонента за об’ємом всієї сис-

теми. Якщо температура не постійна або на систему діють зовнішні сили, то в ре-

зультаті дифузії встановлюється просторово неоднорідний рівноважний розподіл 

концентрації кожного з компонентів. 

Рис. 7. Криві розчинності (а) та фазові діаграми (б, в) двох частково 

розчинних рідин  



 16 

5.1. Молекулярна дифузія 
У гетерогенній системі під час масообміну між двома нерухомими фазами 

молекули компонента, що розподіляється, мимовільно переміщаються з фази, що 

віддає, де їх хімічний потенціал (і відповідно концентрація) високий, через межу 

поділу фаз у фазу, що приймає, де їх хімічний потенціал (і концентрація) малий. 

Переміщення молекул компонента тільки під дією градієнта хімічного по-

тенціалу (градієнта концентрацій) за рахунок їх теплового руху називається мо-

лекулярною дифузією. 

Рушійний фактор перенесення маси компонента − це градієнт його концен-

трації с у напрямку х її зменшення, який дорівнює (-dc/dx) (кг/м3м). 

Швидкість дифузії – кількість речовини, що продифундувала за одиницю 

часу τ через одиницю поверхні F (г/с м2). 

Молекулярна дифузія може бути стаціонарною або нестаціонарною. Стаці-

онарна – коли градієнт концентрації не змінюється з часом і не залежить від відс-

тані х. Величина швидкості дифузії в даному випадку визначається першим зако-

ном Фіка: 

dx

dc
D

Fd

dm
−=


, 

см

кг
2

 ,                                        (5.1) 

де  D – коефіцієнт дифузії (м2/с) − кількість речовини m (кг), що переходить в 

одиницю часу τ (с) через одиницю поверхні F (м2) при одиниці падіння концентра-

ції c (кг/м3) даної речовини на одиниці довжини x (м) у напрямку дифузії. 

Зінтегруючи дане рівняння щодо кількості речовини, одержимо 

−=
dx

dc
DFm , кг.                                            (5.1') 

Ще раз проінтегрувавши цей вираз від 0 до τ і від с1 до с2, одержимо вираз 

закону Фіка в аналітичному вигляді: 




−
= 21 cc

DFm , кг ,                                     (5.1") 

де  δ – товщина шару (м), у якому відбувається дифузія, між ділянками системи 

з концентрацією компонента с1 і с2. 

У випадку нестаціонарної дифузії, коли розподіл концентрацій змінюється в 

просторі системи й у часі, застосовують загальне диференціальне рівняння проце-

су дифузії, яке називається другим законом Фіка: 




















=












2

2

x

c
D

с

x

, 
см

кг
3

 .                                       (5.2) 

Величини коефіцієнтів дифузії залежать від природи речовини, що дифун-

дує, і дифузійного середовища, меншою мірою − від температури, тиску й конце-

нтрації. Числові значення коефіцієнтів дифузії газів 0,1−1 см2/с, компонентів роз-

чинів − близько 1 см2/доб. 

Коефіцієнт дифузії газу А в газі В (або навпаки) для приблизних розрахунків 

можна визначити за такою формулою: 



 17 

BA

BA

MM

vvP

T,
D

11103064
2

3

1

3

1

2

3

7

+














+


=

−

, м2/с,                         (5.3) 

де  T - абсолютна температура, К; 

P − загальний тиск, Па; 

vA  і vB − молекулярні об’єми компонентів А і В, м3/кмоль; 

MA  і MB – молекулярні маси компонентів А і В, кг/кмоль. 

Якщо відомий коефіцієнт дифузії D0 при температурі Т0 і тиску Р0, то його 

значення при температурі Т і тиску Р можна знайти за рівнянням 

2

3

0

0
0 








=

T

T

P

P
DD , м2/с .                                       (5.4) 

Коефіцієнт дифузії газу А в рідині В при температурі 20°С для приблизних 

розрахунків можна визначити за формулою 
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=

−

, м2/с,                          (5.5) 

де  a і b – поправкові коефіцієнти для газу й рідини; 

μ – динамічний коефіцієнт в'язкості рідини, спз. 

Для газів і неасоційованих речовин а=1; для води, кислот, спиртів, амінів та 

деяких інших речовин а>1. Коефіцієнт b для води − 4,7; етанолу − 2; метанолу − 

2, ацетону − 1,15. 

Величину коефіцієнта дифузії для інших температур можна обчислити за 

формулою 

( ) 20120 −+= tDD tt , м2/с,                                    (5.6) 

де 
3

20




=

,
t ; γ – питома вага рідини, кгс/м3. 

Головний недолік молекулярної дифузії, або дифузії в нерухомому середо-

вищі, полягає в тому, що вона відбувається досить повільно. 

5.2. Конвективна дифузія 
У гетерогенній системі масообмін між двома фазами, що рухаються, відбу-

вається в результаті перенесення молекул компонента, що розподіляється, яке ві-

дбувається під дією двох факторів: конвекції (руху макроскопічної кількості ре-

човин) і дифузії (руху мікроскопічної кількостій речовин − молекул). Сукупна дія 

цих факторів називається конвективною дифузією. 

Конвективна дифузія являє собою перенесення молекул разом із потоком 

середовища, що рухається. Рух середовища може виникати: 

− мимовільно, у результаті його неоднакової густини в окремих частинах, 

тобто в результаті існування градієнта густини dρ/dx (природної конвекції); 
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− у результаті перемішування (примусової конвекції). 

Нехай газ, дифундуючи в рідину, рухається крізь неї зі швидкістю w (м/с). 

Виділимо в середовищі, у яке дифундує газ, елементарний об’єм dxdydz (рис.8). 

 

 

Диференціальне рівняння дифузії в середовищі, що рухається, має такий ви-

гляд: 
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                     (5.7) 

У практиці розрахунків застосовують таке розв’язання цього диференціаль-

ного рівняння: 

.частF
m

=


, кг/с,                                      (5.8) 

яке означає, що кількість речовини m, перенесеної за одиницю часу τ з фази, що 

віддає, до поверхні поділу фаз (або від поверхні в фазу, що приймає), пропорційна 

поверхні F і різниці між величинами концентрацій речовини, що розподіляється, 

Δчаст. у ядрі фази та біля поверхні поділу. Різниця концентрацій Δчаст. називається 

частковою рушійною силою процесу, а коефіцієнт β − коефіцієнтом масовіддачі. 

Коефіцієнт масовіддачі β залежить від гідродинамічних, фізичних і геомет-

ричних параметрів і визначається дослідним шляхом з обробкою даних за допо-

могою критеріїв подібності. 

Рис. 8.    Розподіл    концентрацій   у  мікрооб’ємі 

середовища, що рухається 
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Відповідно до теорії подібності процеси масовіддачі визначають за кінема-

тичним критерієм Рейнольдса Re і дифузійними критеріями Нуссельта Nu' і Пран-

дтля Pr' − аналогами теплових параметрів Nu і Pr. 

Дифузійний критерій Прандтля характеризує фізичні властивості середо-

вища 

D
rP




=  ,                                                    (5.9) 

де μ – в'язкість середовища, Па с; 

ρ – густина середовища, кг/м3; 

D – коефіцієнт дифузії, м2/с. 

Дифузійний критерій Нуссельта характеризує процес масовіддачі на повер-

хні поділу фаз 

D

l
uN


=  ,                                                   (5.10) 

де l – визначальний геометричний параметр простору, в якому відбувається 

масоперенесення (м). 

Залежність між критеріями має загальний вигляд ( )rPRe,fuN = . 

У ході розрахунків масовіддачі спочатку обчислюють Re і Pr'. Потім за ни-

ми знаходять Nu'. Формули для визначення критерію Nu' за величинами Re і Pr' 

наведені в літературі щодо конкретних процесів. За знайденим значенням Nu' роз-

раховують коефіцієнт масовіддачі: 

uN
l

D
= .                                                (5.10') 

5.3. Інші види дифузії 
Турбулентна дифузія – дифузія компонентів фаз в умовах турбулентної те-

чії. Турбулентність характеризується наявністю спрямованих в усі боки хаотич-

них пульсацій швидкості відносно її середнього значення, що впливає на форму-

вання профілю концентрацій. 

Тейлорівська дифузія – вид дифузії, обумовлений параболічним профілем 

швидкостей ламінарної течії середовища в каналах, що також впливає на форму-

вання профілю концентрацій. 

Термодифузія – дифузія, зумовлена дією градієнтів температури й залежніс-

тю рухливості молекул від температури. 

Бародифузія – дифузія, зумовлена дією градієнтів тиску. 

Рівняння першого закону Фіка, що враховує градієнти температури й тиску 

має такий вигляд: 
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 ,                    (5.11) 

де  KT – коефіцієнт термодифузії, кг/м3; позитивний для важких компонентів і 

негативний для легких (важкі компоненти рухаються в бік зниження температури, 

легкі – у бік збільшення); 

 Kp – коефіцієнт бародифузії, кг/м3. 
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6. ЗАГАЛЬНІ  ВІДОМОСТІ  ПРО  ПРОЦЕС  МАСООБМІНУ 

МІЖ  ФАЗАМИ  В  СИСТЕМІ  «РІДИНА − ГАЗ  (ПАРА)» 
У кожній фазі розрізняють: ядро 

(основну масу) і пограничний шар 

(рис. 9). Останній вважають умовно 

нерухомим у результаті дії сил 

в’язкого тертя. 

Припустимо, концентрація ком-

понента, що розподіляється, у ядрі га-

зоподібної фази, що віддає, G дорів-

нює y і більша, ніж його рівноважна 

концентрація на поверхні поділу фаз 

yp. Ця різниця концентрацій ініціює 

перенесення молекул компонента з 

ядра фази G через пограничний шар 

цієї фази до поверхні поділу. Те саме 

стосується рідкої фази, що приймає, L. 

Якщо рівноважна концентрація цього 

компонента на поверхні поділу хр бі-

льша, ніж його концентрація в ядрі 

фази х, то компонент переноситься че-

рез поверхневий шар цієї фази в її яд-

ро. 

Перенесення речовини здійсню-

ється шляхом як молекулярної, так і конвективної дифузії. В міру наближення до 

поверхні поділу фаз у пограничному шарі внесок конвективної дифузії зменшу-

ється, молекулярної – збільшується. 

 

7. РУШІЙНА  СИЛА  МАСООБМІНУ 
Величини рівноважних концентрацій компонента xp і yp при заданих темпе-

ратурі й тиску визначають тільки за природою речовин і не залежать від прохо-

дження даного масообмінного процесу. На відміну від них початкові й кінцеві 

концентрації компонента, що розподіляється, в певних межах можуть бути задані 

довільно. Фактичні ж концентрації у фазах x і y визначаються перебігом даного 

масообмінного процесу. Задані й фактичні концентрації називають робочими. 

Рушійна сила масопередачі − різниця між робочою і рівноважною концен-

траціями компонента, що розподіляється, у даній фазі. 

Рушійну силу масопередачі у відносній масовій кількості позначають: 

у фазі G    ΔY=Yp−Y або ΔY=Y−Yp, кг/кг носія;                               (7.1) 

у фазі L    ΔX=Xp-X або ΔX=X−Xp, кг/кг носія.                               (7.2) 

 

Рис. 9. Розподіл концентрацій компо-

нента біля поверхні поділу фаз 
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8. МАТЕРІАЛЬНИЙ  БАЛАНС  ПРОЦЕСІВ  МАСООБМІНУ 
Розглянемо схему руху потоків на певній ділянці протиточного апарата 

(рис. 10), у якому назустріч одна одній рухаються 

газоподібна (що віддає) і рідка (що приймає) 

фази. Обидві вони складаються з інертних носіїв і 

компонента, що розподіляється. 

Витрата газоподібного носія становить G  

кг/с, а витрата рідкого носія − L кг/с. Вміст ком-

понента, що розподіляється, у відносних масових 

кількостях: Y − у фазі, що віддає, і X у фазі, що 

приймає. Вміст компонента у фазах у перерізі 1−1 

− Y1 і X1, у перерізі 2−2 − Y2 і X2. 

Припустимо, що в апараті відбувається аб-

сорбція – перехід газоподібного компонента з га-

зової фази в рідку. Тоді його вміст у газовій фазі 

від її входу в апарат до виходу з нього (від пере-

тину 1 до перетину 2) зменшується, а в рідині (від 

перетину 2 до перетину 1) збільшується. Тобто 

Y1>Y2, і X1>X2. 

Маса компонента, що перейшов із газової 

фази за певну одиницю часу: 

GY1-GY2=G(Y1-Y2), кг/с .                                      (8.1) 

Маса компонента, що перейшов у рідку фазу за певну одиницю часу: 

LX1-LX2=L(X1-X2), кг/с .                                      (8.1') 

Оскільки ці кількості рівні, можна записати рівняння матеріального балан-

су: 

G(Y1-Y2)=L(X1-X2), кг/с .                                       (8.2) 

Звідси знайдемо співвідношення між кількостями носіїв в обох фазах: 

21

21

XX

YY

G

L
l

−

−
== , кг/кг .                                      (8.3) 

Запишемо аналогічне рівняння для ділянки апарата, що знаходиться вище 

будь-якого довільного перетину апарата М-М, у якому склад фаз відповідає де-

яким робочим концентраціям Y і X: 

G(Y-Y2)= L(X-X2), кг/с .                                        (8.4) 

Звідси 

( ) ( )2222 XXlYXX
G

L
YY −+=−+= , кг/кг носія −       (8.5) 

це рівняння робочої лінії, що виражає залежність між нерівноважним складом фаз 

у будь-якому перетині апарата. Графічно воно має вигляд прямої лінії, побудова-

ної в координатах Y–X, із нахилом до осі абсцис під кутом, тангенс якого дорів-

нює l. 

Комбінуючи рівняння матеріального балансу для всього апарата і його ді-

лянки між перетином 2-2 і довільним перетином М-М, одержимо аналогічне рів-

няння робочої лінії для всього апарата 

Рис. 10. Схема руху потоків 

у протиточному апараті 
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2
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XX

XX

YY

YY

−

−
=

−

−
, кг/кг, або 

( )
( )

( ) ( )222

21

21
2 XXlYXX

XX

YY
YY −+=−

−

−
+= , кг/кг носія −  (8.5') 

це рівняння прямої лінії, що проходить через точку з координатами Y1 і X1, які по-

значають початковий склад фаз на вході 

в апарат, і точку з координатами Y2 і X2, 

що позначають кінцевий склад фаз на 

виході з апарата. 

У процесі розрахунку масообмін-

них апаратів робочу лінію АВ і лінію рі-

вноваги будують на одній координатній 

площині. З рис. 11 випливає, що компо-

нент, який розподіляється, буде перехо-

дити з газоподібної фази в рідку, якщо 

робоча лінія знаходиться вище рівнова-

жної кривої, тобто коли Y>Yp і Xp<X. У 

противному випадку компонент буде 

переходити з рідкої фази в газоподібну. 

Взагалі компонент, що розподіля-

ється, переходить у ту фазу, робоча 

концентрація в якій менша рівноважної. 

 

9. ШВИДКІСТЬ  МАСОПЕРЕДАЧІ 

9.1. Рівняння масовіддачі 
Масопередача, тобто перенесення компонента, що розподіляється, з однієї 

фази в іншу здійснюється двома послідовними процесами. Спочатку відбувається 

перенесення молекул компонента з ядра фази, що віддає, до поверхні поділу фаз, 

потім − із поверхні в ядро фази, що приймає. Ці два окремі процеси, що відбува-

ються всередині фаз, називаються процесами масовіддачі. 

Швидкість масопередачі в цілому (та кожного процесу масовіддачі) прямо 

пропорційна рушійній силі й обернено пропорційна опору, який чинить середо-

вища її перебігу. Математично це твердження виражають у вигляді рівнянь пере-

несення компонента з ядра фази, що віддає, до поверхні поділу фаз 

G

p

R

YY

dFd

md −
=



2

, кг/м2с ,                                         (9.1) 

та від поверхні поділу фаз у ядро фази, що приймає, 

L

р

R

XX

dFd

md −
=



2

, кг/м2с ,                                       (9.1') 

де m – маса компонента (кг), що переходить через поверхню поділу фаз пло-

щею F (м2) за одиницю часу τ (с) при рушійній силі у фазі, що віддає, Y-Yp (кг/кг 

Рис. 11. Діаграма X−Y: 

ОС – лінія рівноваги; АВ – робоча лі-

нія 
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носія) і у фазі, що приймає, Xp-X (кг/кг носія), і опорі масовіддачі: у фазі, що від-

дає, RG (м2с/кг носія) і у фазі, що приймає, RL (м2с/кг носія). 

У розрахунках замість опору застосовують обернені величини – коефіцієн-

тами масовіддачі: G

GR
=

1
 і L

LR
=

1
, кг носія/м2с.  

Закон масовіддачі (закон Щукарьова): кількість компонента, перенесеного 

від поверхні поділу фаз у фазу, що приймає, пропорційна різниці концентрацій 

компонента у поверхні поділу фаз і в ядрі фази, площі поверхні поділу фаз і часу. 

Або після інтегрування: 

( ) −= FYYm pGG , кг  ,                                    (9.2) 

( ) −= FXXm pLL , кг  .                                   (9.2') 

 

9.2. Зв'язок коефіцієнта масопередачі й коефіцієнтів масовіддачі 
Нехай лінія рівноваги являє собою пряму з тангенсом кута нахилу k, загаль-

ний вигляд якої 

Y*=kX, кг/кг носія ,                                         (9.3) 

де  Y* - концентрація у фазі, що віддає, рівноважна X концентрації в ядрі фази, 

що приймає, кг/кг. Тоді на межі поділу фаз 

Yp=kXp, кг/кг носія .                                       (9.3') 

Підставимо ці значення в рівняння масоперенесення у фазі, що приймає: 

(9.2'): 

( )
k

YY
Fm

*
p

LL

−
= , кг  .                                   (9.2") 

Після перетворення системи рівнянь (9.2) і (9.2") одержимо 













+


=−

LG

* k

F

m
YY

1
, кг/кг носія. 

Звідси випливає рівняння процесу масопередачі в цілому (усіх послідовних 

стадій) у такому загальному вигляді: 

( )*

LG

YYF
k

m −


+



=
1

1
, кг, 

або 

m=KFτ(Y-Y*), кг .                                        (9.4) 

Коефіцієнт Ky називається коефіцієнтом масопередачі. Він характеризує кі-

лькість компонента, що розподіляється, переходить із однієї фази в іншу через 

одиницю поверхні поділу фаз за одиницю часу при одиничній рушійній силі. При-

чому рушійна сила Y-Y* являє собою різницю між робочою концентрацією компо-

нента у фазі, що віддає, і його концентрацією в тій же фазі, але рівноважній кон-

центрації у фазі, що приймає. 

Залежність між коефіцієнтом масопередачі й коефіцієнтами масовіддачі має 

такий вигляд: 
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LGy

k

K 
+


=

11
, м2с/кг носія .                            (9.5) 

Член 
G

1
 виражає опір переходу компонента з фази, що віддає, член 

L

k


 – 

опір переходу у фазу, що приймає. 

Якщо коефіцієнт масовіддачі βG великий, тобто опір виходу компонента з 

фази, що віддає, 
G

1
 малий, то ним можна знехтувати. У цьому випадку опір ма-

сопередачі буде робити тільки фаза, що приймає, тобто 

k
K L

y


 , кг носія/м2з .                                   (9.5') 

Ці залежності правдиві, якщо лінія рівноваги являє собою пряму. Якщо вона 

не пряма, то за k приймають тангенс кута нахилу дотичної до лінії рівноваги в да-

ній точці. У цьому випадку величини Ky і k за довжиною апарата будуть змінюва-

тися. У процесі розрахунків беруть середнє значення k або розділяють апарат на 

кілька ділянок, у межах кожного з яких вважають k постійним. 

Рівняння процесу масопередачі в одиницях складу фази, що приймає, 

m=KxFτ(X-X*), кг ,                                         (9.6) 

де Kx=k1Ky, кг носія/м2с. 

 

9.3. Інші способи вираження коефіцієнта масопередачі 
Якщо рушійна сила масопередачі виражена в одиницях масової концентра-

ції, коефіцієнти масопередачі мають таку розмірність: 

 
с

м

м

кг
см

кг
KС =

















=

3

2

 .                                           (9.7) 

Якщо рушійна сила масопередачі виражена в одиницях парціального тиску, 

то в цьому випадку 

 
м

с

м

н
см

кг
K p =



















=

2

2

 .                                           (9.8) 

Зв'язок між коефіцієнтами KC і Kp виражається співвідношенням 

C
k

p K
RT

M
K = , с/м .                                           (9.9) 

Якщо рушійна сила виражена через різницю молярних часток, то 

pC

ср

k PKK
M

M
K =


= , 

см

кг
2

 .                                (9.10) 

Якщо рушійна сила виражена у вигляді різниці відносного масового складу, 

то 
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p

к

н
C PK

М

M
KK  , 

см

кг
2

 .                                 (9.11) 

У цих формулах 

Мк і Мн – молекулярні маси компонента і носія; 

Мср – середня молекулярна маса фази; 

Т – абсолютна температура, 0ДО; 

R – універсальна газова стала, 8,3144 Дж/моль град; 

ρ – густина фази, г/м3; 

Р – загальний тиск, Па. 

 

9.4. Масообмін за участю твердої фази 
У твердій фазі конвекція відсутня, і перенесення речовини характеризується 

рівнянням масопровідності, аналогічним рівнянню молекулярної дифузії: 





=

ср
Fm , кг ,                                        (9.12) 

де χ – коефіцієнт масопровідності, який має ту ж розмірність, що і коефіці-

єнт дифузії – м2/с. 

Компонент, що переноситься з твердої фази в рідку або газоподібну, у ме-

жах твердої фази переміщується внаслідок масопровідності  (фактично  молеку-

лярної дифузії), а, пройшовши поверхню поділу фаз, переноситься шляхом конве-

ктивної дифузії. 

Переміщення речовини внаслідок масопровідності – несталий (нестаціонар-

ний) процес. У початковий момент часу концентрація речовини Y1 однакова у 

всьому об'ємі твердого тіла. У будь-який момент часу τ середня концентрація Y 

нижча початкової і її розподіл нерівномірний – у ядрі вона більша, ніж на поверх-

ні. При τ=∞ концентрація знову однакова по всьому об'єму твердого тіла і дорів-

нює рівноважній Yр. 

 

9.5. Розрахунок рушійної сили 
Під час руху фаз по масообмінному апарату концентрація компонента, що 

розподіляється, у фазі, що віддає, зменшується, а у фазі, що приймає, збільшуєть-

ся. З цієї причини рушійна сила ΔY (або Δy) за довжиною апарата змінюється. У 

ході розрахунків масообміну застосовують її середні значення. У тих випадках, 

коли лінія рівноваги й робоча лінія прямі, застосовують величину середньолога-

рифмічної рушійної сили: 

2

1

21

Y

Y
ln

YY
Yср





−
= , кг/кг носія .                           (9.13) 

Якщо 502
2

1 ,
Y

Y





  застосовують середньоарифметичне значення: 
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2

21 YY
Yср

+
=  , кг/кг носія .                           (9.13') 

Лінія рівноваги дуже часто відрізняється від прямої. У цих випадках варто 

застосовувати більш точні методи розрахунків, наведені далі. 

 

10. ОСНОВНІ  ПРИНЦИПИ  РОЗРАХУНКУ  ПРОЦЕСІВ 

МАСОПЕРЕДАЧІ 

10.1. Аналітичний розрахунок висоти апарата 
Припустимо, необхідно розрахувати масообмінний апарат, тобто знайти йо-

го робочу висоту H (м) і площу перетину S (м2). Нехай питома поверхня поділу 

(поверхня насадки) апарату f (м2/м3), тоді об'єм апарата − HS (м3), а повна поверх-

ня поділу фаз − HSf (м2). Підставимо це значення в рівняння масопередачі (9.4) і 

прирівняємо його до маси компонента, яка залишив фазу, яка віддає, G за (8.1): 

KyHSfΔYср=G(Y1-Y2), кг/с . 

Звідси знайдемо робочу висоту апарата 

срy Y

YY

SfK

G
H



−
= 21 , м .                                    (10.1) 

З рівняння (10.1) випливає, що висоту Н апарата розраховують як добуток 

двох множників. Один з них являє собою зміну робочих концентрацій, яка припа-

дає на одиницю рушійної сили і називається числом одиниць перенесення 

срY

YY
n



−
= 21  .                                                 (10.2) 

Одна одиниця перенесення (n=1) відповідає ділянці апарата, на якому зміна 

робочих концентрацій дорівнює середній рушійній силі. Другий множник являє 

собою висоту цієї ділянки і називається висотою одиниці перенесення 

SfK

G
h

y

= , м .                                              (10.3) 

Таким чином, висота насадки масообмінного апарата − добуток числа оди-

ниць перенесення на висоту однієї одиниці перенесення: 

H=nh, м .                                                 (10.4) 

За допомогою цього рівняння можна обчислити процес масопередачі, якщо 

лінія рівноваги значно відрізняється від прямої і якщо величина поверхні поділу 

фаз не може бути точно визначена. В інших випадках застосовують графічні ме-

тоди визначення числа одиниць перенесення. 

10.2. Графічне визначення числа одиниць перенесення 
Лінія рівноваги близька до прямої 

У випадках, коли форма лінії рівноваги близька до прямої лінії, на y-x-

діаграмі (рис.12) будують лінію рівноваги ОС і робочу лінію AB. Проводять лінію 

MN, що поділяє навпіл відрізки ординат, які знаходяться між цими лініями. Ці 

відрізки ординат дорівнюють рушійній силі процесу ΔY=Y-Yp. Точка А на робочій 

лінії відповідає складу фази, що віддає, G на вході в апарат, точка В − на виході з 

апарата. 
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Побудову починають від 

виходу з апарата. Через точку 

В проводять горизонталь до 

перетину з лінією MN у точці 

D. Потім її продовжують до 

точки Е так, щоб BD=DE. По-

тім із точки Е проводять вер-

тикаль EF до перетину з робо-

чою лінією, а через точку D 

проводять вертикаль KL, яка 

з'єднує лінію рівноваги з робо-

чою лінією. 

З подібності трикутників BEF і 

BDK випливає 
BD

BE

KD

EF
= . З 

умов побудови випливає, що 

BE=2BD і KD=KL/2. Звідси 

KL
BD

BDKL

BD

BE
KDEF ===

2

2
. 

Сходинка BEF відповідає 

певній ділянці апарата, у якому зміна робочих концентрацій у фазі, що віддає, до-

рівнює EF, а у фазі, що приймає, − BE. Відрізок KL – відображує середню рушій-

ну силу на цій ділянці апарата. Оскільки за побудовою EF=KL, то сходинка BEF 

відповідає одній одиниці перенесення. 

Так само продовжимо вписувати сходинки до точки А. Кількість таких схо-

динок дорівнює числу одиниць перенесення, необхідних для зміни робочої кон-

центрації фази G від А до В. 

Якщо між точками А і В не вписується ціла кількість повних сходинок, з то-

чки А опускають вертикальний відрізок АР до перетину з основою останньої не-

повної сходинки. А через середину цієї основи проводять вертикальний відрізок 

ST, що з'єднує робочу лінію з лінією рівноваги. Число одиниць перенесення, що 

відповідає останній неповній сходинці (дробове), визначають за відношенням 

AP/ST. 

Якщо робоча лінія проходить нижче лінії рівноваги, сходинки будують, по-

чинаючи від точки А – від входу в апарат. 

Лінія рівноваги відмінна від прямої 

Якщо в межах однієї ділянки лінія рівноваги сильно відрізняється від пря-

мій, то відрізок KL не відповідає середній рушійній силі. У цьому випадку засто-

совують більш точний метод інтегрування. 

На нескінченно малій ділянці апарата dh зміна концентрації становить dY, а 

рушійна сила процесу − (Y-Yp). Для цієї висоти число одиниць перенесення 

pYY

dY
dn

−

−
=  .                                                   (10.5) 

Рис. 12. Графічне визначення чисел переносу 
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Знак мінус позначає убування 

концентрації. 

Число одиниць перене-

сення по всій довжині апара-

та обчислюють шляхом інте-

грування цього виразу в ме-

жах зміни робочих концент-

рацій: 


−

=
1

2

Y

Y pYY

dY
n  .     (10.6) 

Інтеграл зручно знахо-

дити графічно. Для цього по 

осі абсцис відкладають зна-

чення Y, а по осі ординат – 

значення 
pYY −

1
, будують 

криву і визначають площу, 

обмежену нею, віссю Y і вер-

тикалями, що відповідають 

точкам Y2 і Y1. Визначаючи 

площу, треба враховувати масштаб побудови графіка. 

10.3. Визначення висоти одиниці перенесення 
Підставимо в рівняння для розрахунку висоти одиниці перенесення (10.3) 

вираз для коефіцієнта масопередачі (9.5): 

LGLG fS

L

L

G
k

fS

G

fS

kG

fS

G
h


+


=


+


=  .                         (10.7) 

Величина 
G

G
fS

G
h


=  − висота одиниці перенесення для фази G. 

Величина 
L

L
fS

L
h


=  − висота одиниці перенесення для фази L. 

Таким чином, 

LG h
l

k
hh +=  .                                             (10.8) 

10.4. Графічне визначення числа ступенів зміни концентрації 
Для розрахунку масообмінних апаратів замість числа одиниць перенесення 

часто застосовують число теоретичних ступенів зміни концентрації, або число 

теоретичних тарілок. 

Ступінь зміни концентрації – така зміна робочих концентрацій ділянки 

апарата, при якій робоча концентрація фази G на виході з ділянки дорівнює її рів-

новажній концентрації на його вході. Тобто − це така висота ділянки апарата, на 

Рис. 13. Визначення чисел переносу шляхом 

інтегрування 
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якій відбувається повний (теоре-

тичний) обмін компонента, що ро-

зподіляється, між обома фазами, 

виконується умова Y2=Yp1 

(рис.14). 

Щоб знайти число ступенів 

зміни концентрації графічним 

способом на графіку, на якому 

нанесена лінія рівноваги і робоча 

лінія (рис. 15), починаючи від то-

чки входу в апарат Y1X1, прово-

дять ламану лінію між лінією рів-

новаги і робочою лінією. Кіль-

кість отриманих сходинок mТ і бу-

де числом ступенів зміни концен-

трації. 

а − лінія рівноваги близька до 

прямої, б − лінія рівноваги, яка 

дуже відрізняється від прямої 

Аналітично число ступенів зміни концентрації можна розрахувати за рів-

нянням: 

A

A
ln

X

X
ln

m
p

1

2

=  ,                                               (10.9) 

де А та Ар − коефіцієнти нахилу відповідно робочої та рівноважної ліній. 

Рис. 14. Ступінь зміни концентрації 

                       а                                                                   б 

Рис. 15. Визначення кількості ступенів зміни концентрації: 

а − лінія рівноваги близька до прямої, б − лінія рівноваги, яка дуже відрі-

зняється від прямої 
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На тарілці реального масообмінного апарата повний (теоретичний) обмін 

компонента не відбувається, тому число дійсних ступенів зміни концентрації (та-

рілок) mД повинна бути більша, ніж теоретична mТ. Співвідношення між дійсним 

та теоретичним числом ступенів (тарілок) визначається за коефіцієнтом корисної 

дії (ККД) колони: 

Д

T

m

m
=  .                                                 (10.10) 

ККД колони враховує швидкість масоперенесення в реальних умовах на 

дійсних тарілках і залежить від багатьох факторів (швидкості руху фаз, їх фізич-

них властивостей, структури потоків та ін.). Звичайно його знаходять за дослід-

ними даними. 

Зв’язок числа одиниць перенесення та ступенів зміни концентрації має та-

кий вигляд: за умови лінійності лінії рівноваги (Yp=ApX) і робочої лінії (Y=AX) чи-

сло одиниць перенесення nст,, яке відповідає одному ступеню зміни концентрації 

число одиниць перенесення однієї теоретичної тарілки), − величина постійна для 

всього апарата, яка не залежить від концентрації. Обчислюють її за такою фор-

мулою: 

pp

ст
A

A
ln

AA

A
n

−
 .                                        (10.11) 

Число одиниць перенесення для всього апарата 

pp

ст
A

A
ln

AA

A
mmnn

−
==  .                               (10.12) 

Якщо лінія рівноваги дуже відрізняється від прямої, число одиниць перене-

сення для одного ступеня nст по довжині апарата буде змінюватися. У цьому ви-

падку припускають, що в межах одного ступеня лінія рівноваги лінійна. Для ви-

значення числа одиниць перенесення для всього апарата застосовують суму 




−
==

m

ср

m

ст
y

YY
nn

1

21

1

 .                                   (10.13) 

Спочатку графічним способом визначають число ступенів зміни концентра-

ції, величини Y1, Y2 та Δyср для кожного ступеня. 

Висота одного ступеня зміни концентрації дорівнює добуткові числа оди-

ниць перенесення для одного ступеня на висоту одиниці перенесення: 

KSf

G
nhnh стстст ==  .                                 (10.14) 
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