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ВСТУП 
У посібнику розкриті питання з тем «Абсорбція» і «Адсорбція» розділу 

«Масообмінні процеси» із дисциплін «Процеси й апарати хімічної технології» і 

«Процеси й апарати харчових виробництв». 

Приступати до засвоєння матеріалу слід після вивчення теми «Теоретичні 

основи масообмінних процесів». 

У виданні уміщена така інформація: 

• теоретичні питання масо- й теплообміну та їх застосування для створення 

технологічного устаткування; 

• ілюстрований опис основних типів технологічних апаратів; 

• основні принципи розрахунку технологічних апаратів. 

У зв’язку з різноманіттям конструкцій абсорберів їх класифікація і порівня-

льні характеристики, а також формули для розрахунку апаратів для зручності ви-

вчення зведені в таблиці (див. додаток). 

Треба зауважити, що посібник містить тільки основний матеріал за даними 

темами. Для їх ретельного вивчення та розрахунків технологічного устаткування 

слід використовувати спеціальну літературу, наведену в кінці видання. 

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

 
 

Компонент, що поглинається – сорбат, або сорбтив (абсорбтив або адсор-

бтив). Поглинальна фаза − сорбент (абсорбент або адсорбент). 

Сорбційним процесам властива селективність (вибірковість) – кожен сор-

бент здатний поглинати тільки певні речовини і не поглинати інші. Ця властивість 

сорбентів дозволяє робити поділ сумішей речовин без витрати механічної роботи. 

Процес відокремлення поглиненого компонента від сорбенту називається 

десорбцією. 

2. АБСОРБЦІЯ 
2.1. Матеріальний баланс абсорбції 

Рівновага процесу абсорбції виражається законом Генрі (тема „Теоретичні 

основи масообмінних процесів”). 

Матеріальний баланс абсорбції описується рівнянням 

G(Y1−Y2)=L(X1−X2) ,                                          (2.1) 

де  G − витрата газоподібного носія (носія фази, що віддає,), кг/с; 

Сорбція − поглинання рідиною або твердим тілом рідких або газоподібних 

речовин із навколишнього середовища 
 

Сорбция − поглощение жидкостью или твёрдым телом жидких или газооб-

разных веществ из окружающей среды Абсорбція − проникнення молекул 

газу або рідини в масу сорбенту (рі-

дини, іноді твердого тіла), яке зумов-

лює утворення розчину. У процесі 

абсорбції поглинання відбувається 

всім об’ємом абсорбенту 

 

Абсорбция - проникновение молекул 

газа или жидкости в массу сорбента 

(жидкости, иногда твёрдого тела), 

приводящее к образованию раствора. 

При абсорбции поглощение происхо-

дит всем объёмом абсорбента 

Адсорбція – концентрування моле-

кул газу або розчиненої в рідині ре-

човини на поверхні сорбенту (твер-

дої речовини або рідини), яке не 

супроводжується утворенням роз-

чинів 

 

Адсорбция – концентрирование 

молекул газа или растворённого в 

жидкости вещества на поверхности 

сорбента (твёрдого вещества или 

жидкости), не сопровождающееся 

образованием растворов 
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L − витрата рідкого носія (носія фази, що приймає), кг/с; 

Y − вміст компонента, що розподіляється, у відносних масових кількостях у 

фазі, що віддає, кг/кг носія; 

X − вміст компонента, що розподіляється, у відносних масових кількостях у 

фазі, що приймає, кг/кг носія; 

Індексами 1 і 2 позначаються відповідно вхід в абсорбер (або в певну його 

ділянку) і вихід із нього. 

У ході повного добування компонента з газової фази його вміст на виході з 

абсорбера був би Y2=0, а кількість поглиненого компонента GY1. Відношення кі-

лькості фактично поглиненого компонента до кількості, що поглинається в проце-

сі повного добування (теоретично можливого), називається ступенем поглинання: 

( )

1

2

1

21 1
Y

Y

GY

YYG
−=

−
=  .                                           (2.2) 

Робоча лінія процесу абсорбції описується таким рівнянням (тема „Теоре-

тичні основи масообмінних процесів”): 

( ) ( )2222 XXlYXX
G

L
YY −+=−+=  .                          (2.3) 

На діаграмі Y−X (рис. 1) вона завжди лежить вище рівноважної, тому що в процесі 

абсорбції вміст компонента в газовій фазі завжди більший, ніж у рідкій. Під час 

десорбції, навпаки, робоча лінія лежить нижче рівноважної. 

  

Робочу лінію будують за даними складу фаз на вході в абсорбер (Y1, X1) і на 

виході з нього (Y2, X2), а витрату поглинача визначають за кутом нахилу цієї пря-

мої: 

21

21

XX

YY

G

L
l

−

−
==  .                                            (2.4) 

Рис. 1. Визначення мінімальної витрати поглинача: 

а – лінія рівноваги повернута опуклістю вниз; б – лінія рівноваги повернута 

опуклістю вверх: 

ОС – лінія рівноваги; АВ – робоча лінія; А'В – граничне положення робочої 

лінії, що відповідає мінімальній витраті поглинача 
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Звичайно заданий тільки початковий склад фаз (Y1, X2) і ступінь добування 

ε. Відповідне цим умовам значення Y2 розраховують у такий спосіб: на діаграмі 

(рис. 1) будують точку В. Точку А знаходять, повертаючи робочу лінію навколо 

точки В (при цьому точка А ковзає по горизонталі Y1A), до її дотику з лінією рів-

новаги. Таке положення робочої лінії відповідає мінімальній витраті поглинача 

lmin. 

У разі мінімальної витрати поглинача в точці дотику робочої лінії та лінії 

рівноваги рушійна сила дорівнює нулю, при цьому потрібен абсорбер нескінченно 

великої висоти. Зі збільшенням витрати поглинача збільшуються витрати на його 

перекачування, десорбцію, але зменшується висота абсорбера. Оптимальну витра-

ту знаходять за техніко-економічним розрахунком. 

2.2. Тепловий баланс абсорбції 

Якщо абсорбція відбувається без відведення тепла, то температура середо-

вища підвищується в результаті виділення тепла під час розчинення газу в рідині. 

Це зумовлює підвищення парціального тиску компонента і, отже, зсув лінії рівно-

ваги вгору. Рушійна сила зменшується (рис. 1) і умови абсорбції стають гірші. 

Кількість тепла, що вигляділяється в процесі абсорбції, дорівнює 

( )21 XXL
d

dm
Q −=


= , Вт ,                                 (2.5) 

де  Φ – диференціальна теплота розчинення − кількість теплоти, що виділяється 

під час розчинення 1 кг газу в розчині даної концентрації, Дж/кг; 

d

dm
 − кількість поглиненого компонента, кг/с. 

В адіабатичному режимі все тепло витрачається на нагрівання рідини 

Q=Lc(t1-t2), Вт  ,                                             (2.6) 

де c – питома теплоємність рідини Дж/кг град; 

t1 і t2 температури на виході з абсорбера та на вході в нього, 0С. 

Звідси рівняння теплового балансу адіабатичного абсорбера 

Φ(X1-X2)=c(t1-t2), Дж/кг .                                  (2.7) 

Температура рідини в будь-якому перерізі абсорбера 

( )22 XX
c

tt −+=


, 0С .                                   (2.8) 

Під час побудовиі лінії рівноваги для заданих температур варто враховувати 

(2.7). Для кожного значення X визначають t, потім знаходять Yр з рівняння закону 

Генрі x
P

y p


=  з огляду на відому за довідковими даними залежність коефіцієнта 

Генрі від температури ψ=f(t). 

2.3 Принципові схеми абсорбції 

У техніці застосовують такі принципові схеми абсорбційних процесів: 

• прямоточні; 

• протиточні 

• одноступінчасті з рециркуляцією; 

• багатоступінчасті з рециркуляцією. 
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Рис. 2. Прямоточна (а) і протиточна (б) схеми абсорбції 

На прямоточній схемі (рис. 2, а) потоки газу й рідини рухаються паралель-

но один одному. На вході в абсорбер газ із більшою концентрацією компонента, 

що розподіляється, контактує з рідиною, яка має меншу концентрацію (концент-

рації Y1 відповідає концентрація X1). На виході з абсорбера навпаки газ уже збід-

нений компонентом, що розподіляється, контактує з рідиною, збагаченою ним 

(концентрації Y2 відповідає концентрація X2). Унаслідок цього рушійна сила про-

цесу абсорбції по висоті абсорбера сильно убуває. 

На протиточній схемі (рис. 2, б) потоки газу й рідини рухаються назустріч 

один одному (концентрації Y1 відповідає концентрація X2, а концентрації Y2 − 

концентрація X1). Рушійна сила з висотою абсорбера змінюється мало. 

На одноступінчастій схемі з рециркуляцією рідини (рис. 3, а) абсорбент під-

водиться до верхньої частини апарата з початковою концентрацією компонента, 

що розподіляється, X1 і змішується з рідиною, що виходить з нього. При цьому 

концентрація підвищується до Хс. 

Склад рідини на вході в апарат Хс знайдемо з рівняння матеріального балан-

су (2.3), позначивши, відношення кількості рідини на вході в апарат L′ до кількос-

ті свіжого абсорбенту L через 
L

L
n


= : 

G(Y1−Y2)=L(X2−X1)=Ln(X2−Xc), кг/с ,                        (2.9) 

n

X)n(X
X c

12 1 +−
= , кг/кг носія .               (2.10) 

На одноступінчастій схемі з рециркуляцією газу (рис. 3, б) аналогічно діють 

щодо газової фази. Концентрація компонента, що розподіляється, на вході в абсо-

рбер визначається з рівняння матеріального балансу (2.3) за умови 
G

G
n


= : 

n

Y)n(Y
Yc

12 1 +−
= , кг/кг носія .                 (2.11) 

Одноступінчасті схеми рециркуляції можуть бути як протиточними, так і 

прямоточними. Після виходу фази з абсорбера й перед поверненням у нього її ва-

рто охолодити, щоб відвести тепло, що виділяється в результаті розчинення газу. 

Багатоступінчасті схеми з рециркуляцією можуть бути засновані на прямо-

течії і на протитечії, містити рециркуляцію рідини або газу. Найбільшого поши-
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рення набули схеми з рециркуляцією рідини в кожному ступені. Робоча лінія в 

даному випадку являє собою відрізки прямих А1В1, А2В2, А3В3 (рис. 4). 

 

Рис. 3. Схеми абсорбції з рециркуляцією рідини (а) і газу (б) 

 

Рис. 4. Схема багатоступінчастої абсорбції з рециркуляцією рідини 

 

2.4. Порівняння принципових схем абсорбції 

Рис. 5. Порівняння прямоточного 

(А1В1) та протиточного (А2В2) 

процесів абсорбції 

 

Рис. 2.5 Сравнение прямоточного 

(А1В1) и противоточного (А2В2) процес-

сов абсорбции 

Рис. 6. Порівняння одноступінча-

стої (а) та багатоступінчастої (б) 

схем абсорбції 

 

Рис. 2.6 Сравнение одно-

ступенчатой (а) и многоступен-

чатой (б) схем абсорбции. 
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Порівняємо прямоточний і протиточний процеси для однакових початкових 

умов Y1, X1 і заданої кінцевої концентрації компонента, що розподіляється, у газі 

Y2. У граничному випадку, коли насичення відбувається до стану рівноваги     

(рис. 2.5), протиточний процес за рахунок менш різкого зменшення рушійної сили 

забезпечує велику кінцеву концентрацію компонента, що поглинається, у рідині 

(X2">X2’) і, отже, меншу питому витрату абсорбенту. 

В одноступінчастих схемах з рециркуляцією відбувається зниження рушій-

ної сили порівняно зі схемами без рециркуляції. Але в них з такими ж витратами 

свіжих рідини або газу кількості цих фаз, що проходять через апарат, більші. У 

результаті збільшується коефіцієнт масопередачі, що дозволяє зменшити розміри 

апаратів (за рахунок можливості зменшення поверхні поділу фаз). 

Рециркуляція дозволяє супроводжувати процес абсорбції охолодженням фаз 

за рахунок використання рециркуляційних холодильників. 

Багатоступінчасті схеми рециркуляції мають ті ж переваги, що й одноступі-

нчасті (рис. 6). Водночас вони забезпечують більшу рушійну силу процесу, збі-

льшуючи його продуктивність. 

2.5. Апаратурне оформлення абсорбції 

Апарати, призначені для проведення процесів абсорбції, називаються абсо-

рберами. Їх можна розподілити на три основні групи: поверхневі, барботажні, ро-

зпилювальні (табл. Д.1). 

Поверхневі абсорбери 

Абсорбери із зіткненням фаз на поверхні дзеркала рідини (рис. 7) характери-

зуються простотою конструкції, однак вони малоефективні, їх використовують в 

установках невеликої продуктивності, коли газ активно поглинається рідиною 

(наприклад, HCl водою) і для цього немає сенсу створювати велику поверхню по-

ділу фаз. Продуктивність абсорбційної установки лімітується не швидкістю масо-

передачі, а швидкістю відведення тепла, що виділяється під час абсорбції. 

Рис. 7. Керамічні абсорбери: 

а − турили, б − целляріус: 

1, 2 − абсорбери, 3 − вхід газу, 4 − з’єднуючий газопровід; 5 − вихід 

газу; 6 − вхід рідини; 7 − вихід рідини 
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Звичайно встановлюють ряд послідовно з'єднаних апаратів (до декількох 

десятків) із протиточним рухом газу й рідини. Для відведення тепла абсорбції їм 

надають таку форму, щоб зовнішня поверхня була найбільша, і поміщають їх у 

шухляди з водою або встановлюють у них змійовики. 

Більш досконала конструкція − зрошувальні абсорбери (рис. 8) − змійовики 

з послідовно з'єднаних труб (кварцових), що зовні зрошуються водою. Кожна 

труба в нижній частині має зливальний поріг для підтримки рівня рідини, а у вер-

хній – пережимний поріг для притискання потоку газу до дзеркала рідини. 

Подібну конструкцію мають графітові пластинчасті абсорбери (рис. 9), у 

яких охолоджувальна вода протікає між графітовими пластинами. 

Плівкові абсорбери 

Трубчасті абсорбери (рис. 10, а) являють собою колони, схожі на   кожухо-

трубні теплообмінники. Поглинач надходить на верхню трубну решітку і стікає 

по внутрішній поверхні трубок у вигляді тонкої плівки. Газ рухається по трубках 

знизу вгору. Через міжтрубний простір проходить охолоджувальний агент,  най-

частіше вода. Розрахунок здійснюється за формулами (Д.1 − Д.4, табл. Д.2). 

Абсорбери з листовою насадкою (рис. 10, б), мають насадку у вигляді вер-

тикально розташованих листів твердого матеріалу (дерева, металу, пластмаси то-

що) або туго натягнутих полотнищ тканини. 

Над насадкою встановлені розподільні пристрої для зрошення кожного її 

Рис. 8 Кварцовий абсо-

рбер: 

а − труба, б − абсорбер: 

1 − труби; 2 − пережим-

ний поріг, 3 − дерев’яні 

стійки 

Рис. 9 Пластинчастий графітовий абсорбер: 

1 − вхід газу й вихід абсорбенту; 2 − вхід 

охолоджувальної води; 3 − вихід газу й вхід 

абсорбенту, 4 − вихід охолоджувальної води 
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елемента по обидва боки. Газ рухається знизу вгору, контактуючи з плівкою ріди-

ни, яка стікає по поверхні насадки. 

 
Рис. 2.10. Плівкові абсорбери: 

а − трубчатий, б − з листовою насадкою 

 

Насадні абсорбери 

Насадні абсорбери (абсорбери зі змоченою насадкою) являють собою коло-

ни, заповнені насадкою – твердими тілами різної форми. 

Основні вузли таких апаратів (рис. 11, а): 

• пристрої для розподілу рідини по насадці (розподільні пристрої); 

• насадні тіла; 

• пристрої для перерозподілу рідини від периферії шару насадки до його 

центру. 

Насадку вкладають усередину абсорбера на спеціальні решітки. 

Розподільні пристрої. У самопливних розподільниках рідина, що надходить 

у апарат, розтікається по елементах їх конструкції (рис. 11, б 5 і 6) і стікає на по-

верхню шару насадки. 

У відцентрових розподільниках рідина розприскується над насадкою обер-

товим диском (рис. 11, б 5 і 7). 

Пневматичні розподільники (рис. 11, б 8) являють собою товстостінні посу-

дини (склянки), у стінках яких висвердлені канали. Рідина, що надходить у них 

під тиском, розподіляючись по каналах, розприскується над насадкою.  
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Насадка (насадні тіла). Найпростіша насадка – грудковий матеріал, на-

приклад, кокс або кварц, яким безладно заповнений об’єм колони. Найбільше 

практичне значення має кільцева насадка (рис. 11, в), що складається з кілець, ви-

сота яких дорівнює діаметру (кільця Рашига), розмірами 15-150 мм; хордова наса-

дка (рис. 11, г), що являє собою ряд, як правило, дерев'яних решіток або дощок, 

поставлених на ребро, причому решітки повернуті відносно одна одної на 450 або 

900; фасонні насадні тіла (рис. 11, д), спіральна й сітчаста металеві насадки. 

До насадки висувають такі основні вимоги: 

1) велика питома поверхня (поверхня насадки в одиниці її об’єму м2/м3); 

2) великий вільний об’єм, у якому здійснюється контакт між рідиною та га-

зом; 

3) малий опір газовому потоку; 

Рис. 11. Насадний абсорбер: 

а − схема абсорбера; б − типи розподільних пристроїв; в − кільце-

ва насадка (кільця Рашига), г − хордова насадка, д − фасонна на-

садка: 

1 − шар насадки; 2 − решітка; 3 − розподільний пристрій; 4 − на-

прямний конус; 5 − центральний жолоб; 6 − розподільні жолоби; 

7 − обертовий диск; 8 − розподільна склянка; 9 − канали; 10 − та-

рілка; 11 − кільцева насадка, покладена насипом; 12,13 − кільцева 

насадка, покладена правильними рядами 
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4) рідина й дрібні частки не повинні накопичуватися в якій-небудь частині 

об’єму насадки, рідина не повинна протікати між насадкою та стінками апарата; 

матеріал насадки не повинен вступати в хімічний зв’язок із рідиною або газом, що 

протікають через колону; 

5) мала питома вага; 

6) висока механічна міцність; 

7) низька вартість 1 м2 поверхні насадки. 

Пристрої для перерозподілу рідини від периферії шару насадки до його 

центра (збиральні перегородки) виготовляють у вигляді усічених конусів або та-

рілок зі зливними патрубками і встановлюють на відстані 3‒4 діаметрів апарата 

один від одного. Вони запобігають розтіканню рідини до стінок, яке відбувається 

тому, що газ, який рухається знизу нагору, відтискує рідину від осі колони до її 

периферії. 

Основи розрахунку насадних абсорберів 

Гідравлічний опір сухої насадки розраховується за формулами (Д.5 − Д.7, 

табл. Д.2). Він значно менший, ніж опір зрошуваної насадки (Д.8, табл. Д.2), за 

рахунок опору рідини, що затримується в ній у результаті змочування поверхні й 

скупчення у вузьких криволінійних каналах, утворених дотичними насадними ті-

лами. Кількість рідини, що затримується в одиниці об'єму насадки, характеризує 

утримувальну здатність насадки. Чим вона більше, тим більший гідравлічний опір 

насадки. 

У процесі абсорбції задіяна тільки та поверхня насадки, яка змочується рі-

диною. Її величина визначається коефіцієнтом змочення ψ, який знаходять за ем-

піричними даними залежно від відношення U/Uопт. Оптимальною вважають таку 

щільність зрошення Uопт, при якій досягається максимальне змочування (ψ=1). Її 

визначають за емпіричною формулою (Д.9, табл. Д.2). 

У разі збільшення швидкості висхідного потоку газу в абсорбері величина 

сили тертя, що діє з його боку на рідину, наближається до величини сили ваги. 

При цьому рідина гальмується потоком газу. При деякій граничній швидкості, яка 

називається межею підвисання, починається режим підвисання. Відбувається 

«емульгування» рідини газовим потоком. Рідина розподіляється не по поверхні 

насадки, а заповнює весь вільний об’єм, де немає газом. Відбувається інверсія − 

рідина стає суцільною фазою, а газ − дисперсною, розподіленою в рідині. Роль 

насадки зводиться до роздроблення великих газових вихрів на велику кількість 

дрібних вихрів, до розподілу їх по всьому перерізу колони, до збільшення довжи-

ни їх шляхів, до завихрення самої рідини. Поверхня поділу фаз значно зростає, що 

зумовлює інтенсифікацію процесу масообміну. Одночасно в колоні збільшується 

гідравлічний опір (Д.10, табл. Д.2). 

У разі подальшого збільшення швидкості газу починається рух рідини знизу 

вгору. Критична швидкість, що відповідає початку віднесення рідини газом нази-

вається межею захлинання. Початок захлинання − верхня межа роботи колон у 

режимі підвисання. 

Режим емульгування можна реалізувати в колонах із затопленою насадкою 

при будь-якій швидкості нижче точки інверсії. Для цього рідину відводять через 

переливну ∩-подібну трубу (рис. 12). 
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Висоту одиниці перенесення для фаз розраховують за формулами (Д.11 − 

Д.12, табл. Д.2). Висоту насадки визначають множенням висоти одиниці перене-

сення на число одиниць перенесення H=nh, знайдене аналітично або графічно. 

Діаметр колони визначають за прийнятою фіктивною швидкістю газу й пе-

ревіряють за щільністю зрошення. За прийнятим значенням w0 і заданою об'єм-

ною витратою газу Vy знаходять площу перерізу апарата (Д.13, табл. Д.2). Потім, 

знаючи витрату зрошувальної рідини Vx, визначають щільність зрошення U. 

Якщо щільність зрошення менша, ніж Uопт, значить коефіцієнт змочення ψ 

має низьке значення, тобто насадка буде недостатньо змочена. У цьому випадку 

варто взяти насадку з меншою питомою поверхнею, щоб знизити Uопт. 

 

Барботажні абсорбери 

Барботаж – пропущення газу крізь рідину у вигляді дрібних бульбашок 

або цівок. Найбільш поширені тарілчасті абсорбери. Особливість усіх тарілчастих 

колон – ступінчастий характер здійсненого в них процесу (на відміну від безпере-

рвного процесу в насадних колонах) – газ і рідина послідовно стикаються на різ-

них ступенях (тарілках) апарата. 

Абсорбер ємнісного типу − найпростіший і найменш ефективний тип бар-

ботажного абсорбера. Він являє собою посудину, через яку протікає абсорбент, 

що містить газовий дзвін (рис. 13). Посудина має водяну оболонку для охоло-

дження. На нижній крайці газового дзвону розташовані прорізи, за допомогою 

яких газ рівномірно розподіляється по рідині. Власне процес абсорбції відбува-

ється в шарі рідини між її дзеркалом і нижньою крайкою газового дзвону. Такі аб-

сорбери раніше використовувалися у виробництві сірчаної кислоти. 

Колони з ковпачковими тарілками. Тарілки – поперечні перегородки, що ро-

зділяють колону на частини. Кожна ковпачкова тарілка містить газовий патрубок, 

переливну трубку і ковпачок (рис. 14). У нижній крайці ковпачка є зубці або вер-

тикальні прорізи, що знаходяться під рівнем рідини. Ковпачок накриває газовий 

Рис. 14. Ділянка ковпачкової та-

рілчастої колони: 

1 − тарілка; 2 − ковпачок;           

3 − паровий патрубок; 4 − пере-

ливна трубка 

Рис. 13. Барботажний абсорбер 

ємнісного типу: 

1 − резервуар; 2 − корпус абсор-

бера; 3 − газовий дзвін; 4 − кри-

шка 
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патрубок, через який знизу на тарілку надходить газ. 

Бульбашки газу розподіляються через прорізи ковпачка в масу рідини і, пі-

днімаючись угору, залишають простір між тарілками через газовий патрубок вер-

хньої тарілки. 

Рідина перетікає з тарілки на тарілку зверху вниз через переливні трубки. 

Рівень рідини на тарілці відповідає висоті, на яку верхній кінець переливної труб-

ки виступає над тарілкою. Щоб газ не потрапляв у переливні трубки, їх нижні   

кінці опущені під рівень рідини (гідрозатвор). 

Для більш повного насичення рідини газом переливні трубки розташовують 

на тарілках так, щоб рідина на сусідніх тарілках текла в протилежних напрямках. 

У колонах з великим діаметром на тарілках установлюють кілька перелив-

них трубок і газових патрубків. Ковпачки встановлюють на відстані приблизно 

1,5 свого діаметра один від одного, щоб буль-

башки газу, що виходять із сусідніх ковпачків не 

зіштовхувалися. 

Ковпачкові тарілки мають дуже різноманіт-

ні конструкції (див. список рекомендованої лі-

тератури). 

Колони із сітчастими тарілками. Кожна 

тарілка являє собою пластину, у якій рівномірно 

висвердлено багато дрібних (Ø 0,8‒5 мм) отво-

рів і яка містить переливні трубки (рис. 15). 

Верхній кінець кожної переливної трубки ви-

ступає над тарілкою, визначаючи рівень рідини 

на ній, нижній кінець – занурений у склянку, що 

знаходиться на нижній тарілці, і утворює гідро-

затвор. 

Під час роботи колони газ проходить зни-

зу вгору через отвори тарілок і розподіляється в 

рідині у вигляді дрібних цівок. Шар піни й бри-

зок – основна область масообміну – знаходиться 

на певній відстані від дна тарілки. 

Тиск і швидкість газу повинні бути доста-

тніми, щоб здолати тиск шару рідини на тарілці 

й запобігти її стіканню через отвори. Рідина по-

винна стікати тільки через переливні трубки. 

Сітчасті тарілки мають більшу ефектив-

ність, ніж ковпачкові, але тільки у визначеному 

діапазоні навантажень. При занадто малій шви-

дкості газу ~0,1 м/с, рідина просочується в отво-

ри тарілок, зменшуючи їх ККД. Імовірність про-

тікання рідини зростає в разі збільшення діамет-

ра отворів і відхилення положення тарілки від горизонталі. При занадто великому 

навантаженні втрата напору в них більша, ніж у ковпачкових. В аварійних ситуа-

ціях у разі значного зниження тиску газу або припинення його надходження ко-

Рис. 15. Ділянка колони з 

сітчастими тарілками: 

1 − корпус; 2 − сітчаста та-

рілка; 3 − переливна трубка; 

4 − стакан 
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лона повністю спорожня-

ється від рідини; щоб до-

сягти заданого режиму аб-

сорбції потрібно заново її 

запустити. 

Колони з проваль-

ними тарілками. У прова-

льних тарілках відсутні 

переливні труби, унаслі-

док чого газ і рідина про-

ходять через ті самі отво-

ри. 

Дірчасті провальні 

тарілки аналогічні за бу-

довою до сітчастих тарі-

лок і відрізняються від них 

відсутністю переливних 

трубок. 

Решітчасті тарілки 

(рис. 16, а) мають отвори у 

вигляді щілин шириною 

3−4 мм. Іноді тарілки зби-

рають зі смуг, поставлених 

на ребро. 

Трубчасто-решітчасті тарілки (рис. 16, б, в) − різновид решітчастих. Ре-

шітку утворює труба, зігнута у вигляді плоскої спіралі або ряд рівнобіжних труб, 

приєднаних до колекторів. По трубах пропускають холодоагент для відведення 

тепла, що виділяється під час абсорбції. Не зайняту трубами площу тарілки пере-

кривають перфорованим листом, живий переріз якого приблизно дорівнює живо-

му перерізу решітчастої частини тарілки. 

Через відсутність переливних пристроїв провальні тарілки простіші, ніж та-

рілки інших типів. 

Основи розрахунку барботажних абсорберів 

На ковпачкових і сітчастих тарілках оптимальна для масообміну інтенсив-

ність барботажу починається при швидкості газу w0΄ у прорізах ковпачків або 

отворах сітчастих тарілок, більшій, ніж швидкість початку режиму рівномірної 

роботи, яку приблизно можна розрахувати за рівнянням 

l
g

aw
y

x






=0  ,                                            (2.12) 

де  a=1 для ковпачкових тарілок або a=0,67 для сітчастих тарілок; 

g − прискорення сили тяжіння, м/с2; 

ζ – коефіцієнт опору (табл. Д.1); 

ρy і ρx − густина газу й рідини, кг/м3; 

l – висота прорізу ковпачка або шару рідини на сітчастій тарілці, м. 

Рис. 16. Решітчасті и трубчасто-решітчасті тарілки: 

а − решітчаста; б,в − трубчасто-решітчасті: 1 − щі-

лини; 2 − труба; 3 − перфорований лист; 4 − колек-

тори 
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Швидкість газу у вільному перерізі колони (між тарілками): 

w=φw0, м/с                                               (2.13) 

де  φ – частка живого перерізу прорізів або отворів (відношення їх сумарної 

площі до площі перерізу колони). 

Гідравлічний опір барбота-

жних тарілок Δp − сума трьох 

опорів: опору сухої тарілки Δpсух, 

опору стовпа рідини на тарілці 

Δpж і опору, обумовленого сила-

ми поверхневого натягу Δpσ (Д.14 

− Д.17, табл. Д.2). Варто врахову-

вати, що опором сил поверхнево-

го натягу в ковпачкових тарілках 

звичайно нехтують. 

У провальних тарілках при 

дуже маленьких швидкостях газу 

вся рідина протікає крізь решітку. 

У разі підвищення швидкості газу рідина починає затримуватися на тарілці і від-

бувається барботаж газу з утворенням піни. Газ рухається пульсуючим потоком 

через частину отворів, через інші отвори протікає рідина. Газ і рідина поперемін-

но проходять ті самі отвори. У провальних тарілках спостерігаються ті ж режими 

руху, що й на ковпачкових і сітчастих. Однак вони описуються більш складними 

залежностями (див. список рекомендованої літератури). 

Масопередача в барботажних абсорберах. У барботажних абсорберах важ-

ко визначити істинну площу поверхні поділу фаз, тому коефіцієнт масопередачі 

відносять до одиниці площі тарілки. Рівняння масопередачі для однієї тарілки: 

G(Y′-Y″)=K0yFтΔyср, кг ,                                  (2.14) 

де  Y′ і Y″ − склад газу до тарілки і після неї; 

K0y – коефіцієнт масопередачі, віднесений до одиниці площі тарілки, кг/м2с; 

Fт – робоча площа тарілок (площа, на якій розташовані ковпачки, або пло-

ща перфорованої частини сітчастої тарілки), м2. 

Звідси знаходять число одиниць перенесення nт, що відповідає одній таріл-

ці, з огляду на число одиниць перенесення для газової ny і рідкої nx фаз (Д.19, 

табл. Д.2). 

Значення ny і nx розраховують за емпіричними залежностями, які врахову-

ють фізико-хімічні властивості фаз, геометрію тарілок, швидкість газу й ін. (Д.20 

− Д.22, табл. Д.2). 

Відстань між тарілками H розраховують так, щоб тиск стовпа рідини в пе-

реливній трубі був більший, ніж опір тарілки Δp. Дана умова добре виконується 

при (Д.18, табл. Д.2). Практично відстань між тарілками повинна бути більша ви-

соти піни на тарілках. Щоб уникнути віднесення рідини на верхню тарілку, відс-

тань між тарілками збільшують пропорційно швидкості газової фази. Звичайно 

вона становить 0,2-0,6 м. 

Рис. 17. Розрахунок опору стовпа рідини на 

тарілці: 

а − на ковпачковій тарілці; б − на сітчастій 

тарілці 
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Кількість тарілок. Один зі 

способів визначення кількості та-

рілок заснований на припущенні, 

що рідина на кожній тарілці ціл-

ком перемішана, тобто має одна-

ковий склад X у всіх точках об’єму 

рідини на тарілці. Тоді зміна скла-

ду газу виразиться на діаграмі Y-X 

(рис. 18) вертикальним відрізком 

MN, рівним різниці концентрацій 

газу (Y′-Y″) на вході в тарілку Y′ і 

на виході з неї Y″. Цим концентра-

ціям відповідає рівноважна конце-

нтрація Yр, виражена точкою Q. 

Звідси число одиниць перенесення 

на тарілці знаходимо за формулою 

(Д.23, табл. Д.2). 

Розрахувавши число оди-

ниць перенесення nт, визначивши 

Е, проводять на Y-X-діаграмі ряд 

вертикальних відрізків MQ, M1Q1, M2Q2, M3Q3 тощо і поділяють ці відрізки за від-

ношенням E
MQ

MN
= . Через знайдені в такий спосіб точки N, N1, N2, N3 і т.д. прово-

дять лінію EF, яка називається кінетичною кривою. Далі, починаючи від точки А, 

що відповідає складу газу й рідини на вході в апарат, вписують між робочою ліні-

єю і кінетичною кривою східчасту лінію. Кількість вертикальних відрізків цієї лі-

нії між початковим і кінцевим складом газу дорівнює кількості тарілок апарата. 

Діаметр колони й площу її перерізу знаходять так само, як і для насадних 

абсорберів. Швидкість газу w варто вибирати так, щоб тарілка працювала в рівно-

мірному або факельному режимі. Вона не повинна перевищувати певне граничне 

значення wпред, при якому починається віднесення рідини на верхню тарілку. Гра-

ничну швидкість wпред визначають за дослідними даними. Рекомендується вибира-

ти w=(0,8-0,9)wпред. В апаратах, що працюють при атмосферному тиску зазвичай 

w=0,5−2 м/с. Якщо апарат працює при розрідженні, швидкість газу менша, під ти-

ском – більша цих значень. 

Розпилювальні й розприскувальні  абсорбери 

Ці апарати використовуються переважно для поглинання добре розчинних 

газів. Поверхня поділу фаз − поверхня безлічі дрібних крапель, на які розпилю-

ється або розприскується рідина в потоці газу. Загальна поверхня збільшується зі 

збільшенням щільності зрошення та зменшенням розміру й швидкості руху крап-

лі. Розпилювальні абсорбери (рис. 19) звичайно виготовляють у вигляді колон, у 

яких рідина розпилюється зверху, а газ надходить знизу. 

Найважливіші елементи таких абсорберів − пристрої для розпилювання рі-

дини. Використовуються механічні форсунки (тиск рідини 2−200 ат, розмір кра-

Рис. 18. Графічне визначення кількості 

тарілок: 

AB –робоча лінія; OC – лінія рівноваги; 

EF – кінетична крива 
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пель менше 50 мкм); пневматичні форсу-

нки (використовують стиснене повітря 

або пару з тиском до 5 ат), відцентрові 

розпилювачі (рідина розпилюється дис-

ком, що обертається з великою швидкіс-

тю 4000−20000 хв-1, можуть розпилювати 

забруднені рідини та суспензії). 

До розприскувальних апаратів на-

лежать вертикальні й горизонтальні   

(рис. 20) механічні абсорбери і скрубери, 

у яких розприскування рідини здійсню-

ється обертовими деталями. Усередині нерухомого корпусу розташований обер-

товий вал, на який насаджені сітчасті диски, частково занурені в рідину. Під час 

обертання вала рідина захоплюється дисками й розприскується у вигляді дрібних 

крапель. 

3. Адсорбція 
3.1. Рівновага між фазами 

Відповідно до теорії адсорбції Ленгмюра між адсорбентом і адсорбатом іс-

нує хімічний зв'язок, який утримує на поверхні твердого тіла адсорбційний шар 

товщиною в одну молекулу. Адсорбційна рівновага характеризується залежністю 

(ізотермою) між концентрацією адсорбованого компонента X (кг/кг адсорбенту) і 

його концентрацією в парогазовій фазі Y (кг/кг інертного носія), а також його рів-

новажним тиском p, Па.(рис. 21). Рівнянь, що відображають ці залежності декіль-

ка. 

Рівняння ізотерми Ленгмюра 

bp

abp
X

+
=

1
, кг/кг адсорбенту .                        (3.1) 

У разі низького тиску (bp<<1) це рівняння перетворюється на рівняння 

прямої лінії. 

Рис. 19 Розпилювальний абсорбер: 

1 − корпус; 2 − форсунки 

Рис. 20. Горизонтальний абсорбер з 

механічним перемішуванням: 

1 − піддон; 2 − кожух; 3 − горизонталь-

ний вал; 4 − сітчасті диски 



 

19 

Рівняння ізотерми Фрейндліха: 

nAYX

1

= , або npAX

1

1=  , кг/кг адсорбенту ,            (3.2) 

де a, b, A, А1, n – коефіцієнти, визначені дослідним шляхом, причому n≥1. 

Із підвищенням температури рівноважна концентрація адсорбату зменшу-

ється, а з підвищенням тиску збільшується. 

Відповідно до потенційної теорії Лондона-Поляни, на поверхні адсорбенту 

утримується полімолекулярний шар адсорбату. Щільність цього шару зменшуєть-

ся в міру віддалення від поверхні. Кожній його точці відповідає певний адсорб-

ційний потенціал (робота при T=const переміщення 1 моль адсорбованої речовини 

з місця, де адсорбційні сили вже не діють на дану точку адсорбційного шару). Те-

орія Лондона-Поляни дозволяє за ізотермою адсорбції стандартної речовини при 

даній температурі розрахувати ізотерму адсорбції будь-якої іншої речовини при 

іншій температурі. 

3.2. Основні типи промислових адсорбентів і їх властивості 

Адсорбенти – явля-

ють собою пористі матері-

али з дуже великою повер-

хнею. Найбільш поширені 

в промисловості − активо-

ване вугілля, силікагель, 

цеоліти. 

Проскакування − по-

ява у вихідній із шару ад-

сорбенту суміші зростаю-

чої кількості адсорбату, 

обумовлена насиченням 

поверхні адсорбенту. До 

кінця процесу концентра-

ція вихідної парогазової 

суміші стає рівною почат-

ковій концентрації. 

Статична актив-

ність адсорбенту – мак-

симальна кількість речо-

вини, адсорбована до моменту досягнення рівноваги 1 г або 1 м3 адсорбенту при 

даній температурі й концентрації адсорбату в парогазової суміші. Статична акти-

вність − критерій селективності адсорбентів. 

Динамічна активність адсорбенту – кількість речовини, адсорбована до 

початку проскакування 1 г або 1 м3 адсорбенту при даній температурі та концент-

рації адсорбату в парогазовій суміші. 

Динамічна активність активованого вугілля становить 85−95% від статич-

ної, силікагелю – 60−70%. 

Із суміші парів і газів у першу чергу й у великих кількостях поглинається 

Рис. 21. Ізотерми адсорбції при 20°С: 

1 − бензол; 2 − діетиловий ефір; 3 − етиловий 

спирт (70%) + діетиловий ефір (30%) 
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компонент із більш високою температурою кипіння. Якщо температура кипіння 

компонента, що поглинається, (наприклад, бензолу) набагато вища температури 

кипіння інертного носія, то останній не впливає на процес адсорбції. Поділ речо-

вин із близькими температурами кипіння утруднений або зовсім неможливий. 

Якщо адсорбуються пари декількох речовин із близькими адсорбційними власти-

востями, то ступінь адсорбції кожного з них менший, ніж під час адсорбції інди-

відуальної речовини в тих же умовах і пропорційний його леткості. 

 

Таблиця 1 

Характеристики адсорбентів 
Адсорбент Добування Геометричні характе-

ристики 

Використання 

Активоване 

вугілля 

Суха перегонка вуглецевмісних 

матеріалів: дерева, кам'яного ву-

гілля, торфу, кісточок фруктових 

плодів, кісток тварин тощо. Пода-

льша активація − прожарювання 

при температурі ~9000С, екстрагу-

вання органічних речовин із їх пор 

розчинниками, видалення розчин-

ника прожарюванням і окисню-

ванням газоподібними окиснюва-

чами 

Діаметр    зерен −      

1−8 мм, частинок по-

рошку − 0,05−0,2 мм; 

питома поверхня − 

200−1700 м2/м3  

Переважно для погли-

нання парів органічних 

речовин і для очищен-

ня різних розчинів від 

домішок 

Силікагель Зневоднення гелю кремнієвої кис-

лоти. На розчин силікату натрію 

діють сірчаною чи соляною кисло-

тою або розчинами кислих солей. 

Гель кремнієвої кислоти, що випав 

у осад, висушують при температу-

рі 115−1300С до вологості 5−7%. 

Діаметр зерен − 

0,2−7 мм; питома по-

верхня − 500 м2/м3 

Головним чином для 

поглинання водяної 

пари, тобто для сушін-

ня газів 

Цеоліти 

(молекуляр-

ні сита) 

Природні (клиноптилоліт, морде-

ніт, шабазит, анальцим, філіпсит та 

ін.) та синтетичні кристалічні 

алюмосилікати. Синтетичні цеолі-

ти одержують шляхом нагрівання 

до 2000С гелів, що утворяться в ре-

зультаті змішування розчинів 

NaAlО2 і Na2SiО3, або розчинів 

NaOH з каоліном. Добуті кристали 

гранулюють 

Діаметр пор порівняно 

з розмірами молекул: 

2,2−10 Å. Адсорбують 

тільки молекули, зда-

тні проникнути в ці 

пори (наприклад, ад-

сорбують н-бутан і не 

поглинають ізобутан) 

Для поділу сумішей 

рідин або газів за роз-

мірами молекул, для 

висушування рідин і 

газів, для очищення рі-

дин і газів від домішок 

з низькою концентра-

цією 

У технологічних процесах адсорбція майже завжди супроводжується про-

тилежним процесом − десорбцією. Із закономірностей адсорбції випливає, що де-

сорбції сприяє підвищення температури адсорбенту, зниження тиску над ним, 

наявність у парогазовій фазі конкуруючої з абсорбатом  речовини (речовини, що 

витісняє). 

Звичайно десорбцію здійснюють із використанням водяної пари. Отриману 

суміш водяної пари й адсорбату розділяють конденсацією або ректифікацією. 
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3.3. Матеріальний баланс процесу адсорбції 

Матеріальний баланс безперервного процесу адсорбції виражається рівнян-

ням (2.1), загальним для всіх процесів масопередачі. 

Під час періодичної адсорбції в шарі нерухомого адсорбенту концентрація 

компонента, що поглинається, у ньому змінюється в часі й просторі. Припустимо, 

потік G кг/c парогазової суміші, проходячи за час dτ шар адсорбенту висотою dH, 

змінює свою концентрацію на величину dY і віддає кількість речовини GdYdτ. За 

цей же час концентрація поглиненої речовини в тому же шарі збільшується на dX, 

а кількість поглиненої речовини становить SdHρнdX. Тоді рівняння матеріального 

балансу буде мати такий вигляд: 

dXSdHGdYd н=− , кг ,                                    (3.3) 

або 

dX
d

dH

G

S
dY н




−= , кг,                                       (3.3′) 

де  S – площа поперечного перерізу шару адсорбенту, м2; 

ρн – насипна щільність адсорбенту, кг/м3. 

 

3.4. Тепловий ефект процесу адсорбції 

Адсорбція завжди супроводжується виділенням тепла. Тепловий ефект ад-

сорбції приблизно дорівнює теплоті конденсації пари або газу, що поглинається. 

Звичайно його визначають дослідним шляхом. У разі відсутності дослідних даних 

його можна розрахувати за рівнянням 
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TT

p

p

q

−

= , кДж/моль ,                             (3.4) 

де p1 і p2 – рівноважні тиски адсорбату над адсорбентом, що відповідають аб-

солютним температурам T1 і T2. 

Для адсорбції вугіллям можна застосовувати емпіричну формулу 

кипTAq = , кДж/моль ,                                   (3.5) 

де Ткип. − температура кипіння адсорбату при атмосферному тиску, К; 

А − стала, залежна від природи адсорбенту і розмірності q. 

3.5. Кінетика адсорбції 

Адсорбція – процес, що відбувається за участю твердої фази, тому опису-

ється рівнянням масопровідності: 





=

ср
Fm , кг ,                                         (3.6) 

де χ – коефіцієнт масопровідності, що має ту ж розмірність, що й коефіцієнт 

дифузії, м2/с; 

 m − маса адсорбованої речовини, кг; 

 F − поверхня масообміну, м2; 

 Δср − середня рушійна сила; кг/м3 
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 τ − час, с; 

 δ – товщина шару, у якому відбувається масообмін, м. 

Однак дослідні дані показують, що внутрішнім дифузійним опором самого 

адсорбенту можна знехтувати й розраховувати процес за рівнянням конвективної 

дифузії: 

.часткF
m

=


, кг/с ,                                     (3.7) 

де Δчастк. − часткова рушійна сила (різниця концентрацій речовини, що розподіля-

ється, у фазі та на поверхні поділу). 

Коефіцієнт масовіддачі β визначають за рівняннями (Д.24 − Д.26, табл. Д.3). 

3.6. Будова адсорберів 

У промисловості переважно використовують адсорбери таких типів: 

1) з нерухомим зернистим адсорбентом; 

2) з рухомим зернистим адсорбентом; 

3) з киплячим (псевдозрідженим) шаром дрібнодисперсного адсорбенту. 

Адсорбери з нерухомим зернистим адсорбентом 

Ці адсорбери являють собою вертикальні або горизонтальні апарати, у яких 

поміщений шар зернистого адсорбенту. Використовують також адсорбери з кіль-

цевим шаром адсорбенту (рис. 20). Кожен апарат складається з корпусу 1, решіт-

ки 2 з адсорбентом, що знаходиться на ній, штуцерів для введення і вихлопу па-

роповітряної (парогазової) суміші, пари, парової суміші, штуцера для зливу кон-

денсату, технологічних люків. 

Ці адсорбери належать до апаратів періодичної дії. Спочатку пароповітряна 

(парогазова) суміш проходить через шар адсорбенту. Після його насичення ком-

понентом, що поглинається, подача пароповітряної суміші припиняється і в адсо-

рбер подають перегріту водяну пару або інший агент, що витісняє. Парова суміш 

(суміш водяної пари й десорбованого компонента) видаляється з апарата й надхо-

дить для поділу у відстійник періодичної дії або ректифікаційну колону. Потім 

Рис. 22. Адсорбери з нерухомим зернистим адсорбентом: 

а − вертикальний; б − горизонтальний; в − вертикальний із кільцевим 

шаром адсорбенту: 1 − корпус; 2 − решітка; 3 − люки 
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шар адсорбенту сушать, продува-

ючи гарячим повітрям, і охоло-

джують холодним повітрям. Пові-

тря пропускають таким самим 

шляхом, як і пару для десорбції. 

Адсорбер із рухомим зернистим 

адсорбентом 

Робочий об’єм апарата (рис. 

23) складається з зони адсорбції а, 

зони ректифікації б і зони десорб-

ції в. Над зоною адсорбції знахо-

диться вбудований кожухотруб-

ний водяний холодильник 2. Зона 

десорбції містить вбудований па-

ровий кожухотрубний теплооб-

мінник-десорбер 4. Зони відокре-

млені одна від одної розподільни-

ми тарілками 3 − трубними решіт-

ками з короткими відрізками труб. 

Адсорбент піднімається з нижньої 

частини апарата в бункер 1 по 

трубі-газопідйомнику 10 потоком 

транспортувального газу. 

Вихідна пароповітряна (па-

рогазова) суміш подається на жи-

вильну тарілку, що відокремлює 

зону адсорбції а від зони ректифі-

кації б. Вона піднімається уверх у 

зоні адсорбції а назустріч адсор-

бенту, який опускається вниз, піс-

ля охолодження у водяному холо-

дильнику 2. У зоні адсорбції а при 

зіткненні адсорбенту із сумішшю 

він поглинає частину її компонен-

тів. Непоглинена легка фракція 

суміші виходить із апарата через 

штуцер угорі зони адсорбції а. 

Далі адсорбент проходить 

зону ректифікації б, де він контак-

тує з парогазовою сумішшю, що 

піднімається з зони десорбції в. 

При цьому з нього відганяється 

середня фракція вихідної суміші, 

що залишає апарат через штуцер у 

Рис. 23. Адсорбер з рухомим зернис-

тим адсорбентом: 

а − зона адсорбції; б − зона ректифікації;  

в− зона десорбції: 1 − бункер; 2 − холоди-

льник; 3 − розподільні тарілки; 4 − теплоо-

бмінник-десорбер; 5 − розвантажувальний 

пристрій; 6 − гідравлічний затвор; 7 − регу-

люючий клапан; 8 − збірник; 9 − газодувка; 

10 − труба-газопідйомник; 11 − теплооб-

мінник-реактиватор 
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середній частині зони ректифікації б. 

Потім адсорбент надходить у трубки розташованого в зоні десорбції в паро-

вого теплообмінника-десорбера 4, у міжтрубному просторі якого конденсується 

гріюча пара. Одночасно в трубки теплообмінника-десорбера 4 подається перегріта 

гостра пара для десорбції з адсорбенту важких компонентів вихідної пароповітря-

ної суміші, що виходять з апарата через штуцер у верхній частині зони десорбції 

в. Частина більш легких компонентів піднімається в зону ректифікації. 

Регенерований у зоні десорбції в гарячий адсорбент через розвантажуваль-

ний пристрій 5 і гідрозатвор 6, що запобігає витоку гострої пари, надходить у збі-

рник 8, куди газодувкою 9 подається транспортувальний газ (частина легкої фра-

кції, відібраної з верхньої частини апарата). У потоці транспортувального газу ад-

сорбент по трубі-газопідйомнику 10 повертається в бункер 1. Для повного віднов-

лення активності адсорбенту його частина з бункера переходить у теплообмінник-

реактиватор 11, що обігрівається топковими газами, де він продувається гострою 

парою, після чого надходить у збірник 8. 

Адсорбери з киплячим (псевдозрідженим) шаром 

дрібнодисперсного адсорбенту 

Такі адсорбери мають досить низький гідравлічний 

опір, що дозволяє застосовувати швидкість газового по-

току в кілька разів більші, ніж в апаратах з нерухомим 

шаром адсорбенту. 

Переваги адсорберів з киплячим шаром адсорбенту: 

• висока інтенсивність процесу внаслідок великої 

швидкості газу й дуже розвиненої поверхні поділу фаз; 

• швидке вирівнювання температури в киплячому 

шарі, що запобігає небезпеці перегріву апарата. 

Недоліки: 

• під час зіткнення газу, збідненого компонентом, 

що поглинається, на виході з апарата з відпрацьованими 

насиченими частками адсорбенту може відбуватися част-

кова десорбція компонента; 

• відбувається сильне механічне стирання часток, 

тому варто використовувати адсорбенти з високою меха-

нічною міцністю. 

Одноступінчастий адсорбер з киплячим шаром ад-

сорбенту (рис. 24) являє собою циліндричний вертикаль-

ний апарат, у якому змонтовані газорозподільні решітки 2 

і пристрій для відокремлення пилу типу циклона 3. Адсо-

рбент завантажується зверху через трубу й виводитися 

через трубу знизу. 

Багатоступінчастий адсорбер з киплячим шаром ад-

сорбенту являє собою колону, у якій одна над іншою 

змонтовані газорозподільні решітки з переливними пат-

рубками, які одночасно виконують функцію затворів для 

Рис. 24 Одноступі-

нчастий адсорбер із 

псевдозрідженим 

адсорбентом: 

1 − корпус; 2 − га-

зорозподільна ре-

шітка; 3 − пристрій 

для відокремлення 

пилу 
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газового потоку. Адсорбент надходить у верхню частину апарата й перетікає зі 

ступеня на ступінь униз, де видаляється через спеціальний затвор. Газова суміш 

надходить в адсорбер знизу й видаляється через верхній патрубок. 

3.7. Основні принципи розрахунку адсорберів 

Адсорбери з нерухомим шаром адсорбенту 

Розрахувати адсорбер – знайти тривалість процесу адсорбції τ, що відпові-

дає заданій висоті апарата Н (або навпаки знайти висоту, яка відповідає заданій 

тривалості), а також площу перерізу апарата. 

Тривалість робочого циклу адсорбера Т становлять час власне адсорбції, час 

десорбції та час сушіння й охолодження адсорбенту (Д.27, табл. Д.3). Останні дві 

величини визначають дослідним шляхом, а їх сума − часу допоміжних операцій. 

Для ефективної роботи адсорбційної установки необхідно, щоб час адсорбції був 

набагато більший, ніж час допоміжних операцій. 

Приблизний розрахунок часу адсорбції 

Приблизний розрахунок можна зробити виходячи із загальних уявлень про 

матеріальний баланс адсорбера як масообмінного апарата, за кількістю поглине-

ної речовини за один цикл (2.1), (Д.28, табл. Д.3). 

Точний розрахунок часу адсорбції. Перший варіант 

Нехай концентрація адсорбату в адсорбенті Хс, що відповідає концентрації 

Y2, яку ще можна визначити аналізом, досягається в певний момент часу τ1 на ви-

соті шару Н1. Тобто в шарі Н1 весь компонент, що поглинається, адсорбується   

цілком (рис. 25). 

У міру проходження газу крізь шар адсорбенту поверхня його зерен насичу-

ється компонентом, що поглинається, і до моменту часу τ2 його концентрація на 

початку шару адсорбенту зростає від Х1 до Х2. Концентрація Хс установлюється 

вже на висоті Н2. 

До деякого моменту часу τ0 концентрація на початку шару зростає до Хн 

(близької до рівноважної зі складом газу, що надходить, Хр), а концентрація ком-

понента в адсорбенті Хс і відповідно в газі Y2 досягається на висоті шару Н0. Це 

означає, що поверхня зерен на початку шару вже наситилася компонентом, що 

Рис. 25. Механізм адсорбції в шарі нерухомого зернистого адсорбенту 
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поглинається, і в процесі адсорбції вона вже не бере участі. Висота шару Н0 нази-

вається робочою висотою (висотою робочого шару). 

Під час подальшого проходження процесу перерізи шару, що відповідають 

концентраціям Хс і Хн будуть переміщатися вгору, причому працювати буде тільки 

об’єм шару, що знаходиться між цими перерізами. Так, у момент часу τ3 робочим 

буде шар Н3-Н3′. Шар висотою Н3′ вже не буде, а шар висотою Н-Н3 ще не буде 

працювати. 

Після того як адсорбент у частині шару (або у всьому шарі) насититься 

компонентом, що поглинається, він перестає його поглинати. Починається про-

скакування компонента. Час від початку процесу до моменту проскакування ком-

понента через весь шар адсорбенту (час адсорбції τ) називається часом захисної 

дії. 

У нульовий момент 

часу поверхня адсорбенту 

не містить адсорбованих 

молекул і тому має макси-

мальну активність. Швид-

кість переміщення повер-

хні рівних концентрацій u 

(м/с) максимальна. У міру 

формування шару з висо-

тою Н0 швидкість u змен-

шується і після τ0 стабілі-

зується. Всю іншу висоту 

шару сорбенту поверхня 

рівних концентрацій про-

ходить з постійною швидкістю (рис. 26, а). 

Величина k=1/u (с/м) називається коефіцієнтом поглинальної дії і являє со-

бою час насичення шару адсорбенту, висота якого 1 м. Його можна обчислити з 

рівняння матеріального балансу робочого шару (Д.29 − Д.30, табл. Д.3). 

Залежність часу адсорбції τ від Н при Н>H0 виражається прямою лінією, 

тангенс кута нахилу якої дорівнює k (рис. 26, б). Час захисної дії можна визначити 

з рівняння Н.А.Шилова: 

τ=τ0+k(H-H0) , с .                                         (3.8) 

Величина τ0  обчислюється з рівняння (Д.31, табл. Д.3). 

Висота шару адсорбенту H0 для часу τ0 визначається добутком числа оди-

ниць перенесення n на висоту однієї одиниці перенесення h (Д.33, табл. Д.3). 

Для розрахунку числа одиниць перенесення n на діаграмі Y-X будують ро-

бочу лінію для моменту часу τ0, яка являє собою пряму, що проходить через поча-

ток координат і має кут нахилу 
нX

Y1  (Д.32, табл. Д.3) і лінію рівноваги. Потім гра-

фічно знаходять число одиниць перенесення n. 

Підставивши в рівняння Шилова (3.8) знайдені значення k, τ0, H0, обчислимо 

тривалість процесу адсорбції для заданої висоти шару адсорбенту H. 

Площу перерізу адсорбера визначають за рівнянням витрати газу (Д.34, 

Рис. 26. Залежність швидкості переміщення 

поверхні рівних концентрацій (а) та тривалості 

адсорбції (б) від висоти шару адсорбенту 
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табл. Д.3). 
Точний розрахунок часу адсорбції. 

Другий варіант 
Тривалість адсорбції можна визна-

чити за динамічною активністю адсорбе-
нту (Д.35, табл. Д.3). 

Точний розрахунок часу адсорбції. 
Третій варіант 

Цей варіант розрахунку вибирають 
для випадків мономолекулярної адсорб-
ції, коли застосовне рівняння ізотерми 
(3.1). Ізотерма адсорбції поділяється на 
три області (рис. 27), для кожної з яких 
існує своя розрахункова формула (Д.36 − 
Д.38, табл. Д.3). 

Адсорбери зі «стаціонарним» киплячим шаром адсорбенту 
Внаслідок інтенсивного перемішування концентрація компонента, що пог-

линається, у всьому шарі адсорбенту залежить тільки від часу і не залежить від 
висоти шару. Рівняння матеріального балансу періодично діючого апарата (Д.39, 
табл. Д.2) враховує позірну щільність шару адсорбенту в стані псевдозрідження. 

Тривалість адсорбції знаходять, нехтуючи концентрацією адсорбату в паро-
газовій суміші на виході з адсорбера Y2 (Д.30, табл. Д.3). 

Адсорбери з рухомим зернистим адсорбентом 
Площу перерізу апаратів розраховують за рівнянням витрати так само, як і 

для адсорберів з нерухомим шаром (Д.34, табл. Д.3). 
Висота робочої частини апарата складається з висоти зон адсорбції десорб-

ції та сушіння (Д.41, табл. Д.3). 
Висоту адсорбційної зони визначають з урахуванням необхідної поверхні 

фазового контакту, що знаходять із загального рівняння масопередачі через пито-
му поверхню адсорбенту й площі перерізу апарата (Д.42, табл. Д.3). 

Висоту зон десорбції та сушіння можна задати, припустивши, що вони спів-
відносяться із загальною робочою висотою апарата як тривалість відповідних 
операцій із загальною тривалістю процесу (Д.43, табл. Д.3). 

Загальну тривалість процесу можна визначити, знаючи розміри робочої час-
тини апарата і об'ємну витрату адсорбенту (Д.44, табл. Д.3). 

4. Десорбція 
Десорбція, або відгін, – процес зворотний абсорбції й адсорбції, при якому 

поглинена речовина залишає поверхню сорбенту. Її застосовують з метою регене-
рації сорбенту для його повторного використання, а також для підвищення конце-
нтрації газових сумішей. Десорбцію здійснюють одним із таких способів: 

1) у потоці інертного газу; 
2) випарюванням з розчину; 
3) у вакуумі. 
Застосовується також комбінування цих способів. 
Відгін у потоці інертного газу (власне десорбція). Парціальний тиск адсор-

бату над адсорбентом більший, ніж у контактуючому з ним інертному газі. Тому 
сорбат переходить у газову фазу. Процес здійснюють у таких же (або в тих же) 
апаратах, що і процес сорбції.  

Рис. 27. Області ізотерми Ленгмюра 
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Якщо десорбований компонент далі не використовується або може бути ви-
користаний у малих концентраціях, то як інертний газ використовують повітря. 

Під час десорбції нерозчинних у воді компонентів як інертний газ викорис-
товують водяну пару. Отриману суміш, що містить десорбований компонент на-
правляють у конденсатор, де вона конденсується. Якщо десорбований компонент 
має високу температуру кипіння (бензол), то його суміш із водою розділяють від-
стоюванням. Якщо десорбований компонент в умовах ведення процесу являє со-
бою газ або пару, то його добувають у чистому вигляді.  

Відгін шляхом випарювання розчину здійснюється за допомогою нагрівання 
суміші глухою парою. При цьому вилучається не тільки компонент, який виділя-
ють, але й частина розчинника. Отриману суміш розділяють ректифікацією. 

Відгін у вакуумі звичайно комбінується з відгоном шляхом випарювання в 
тих випадках, коли при атмосферному тиску неможливе досить повне вилучення 
компонента, який видаляють. Його відкачують вакуум-насосом. 

5. Найпростіші технологічні установки для процесів абсорбції та адсорбції 
Апарати для абсорбції та десорбції звичайно компонують разом у вигляді 

абсорбційоно-десорбційних установок (рис. 28). Поглинання компонента вихідної 
газової суміші відбувається в послідовно включених протиточних абсорберах 1. 
Тепло абсорбції відділяється при рециркуляції сорбенту через холодильники 4. 

Суміш сорбенту з поглиненим компонентом з абсорберів 1 подається через 
теплообмінник 5 у відгінну колону 6. У теплообміннику 5 вона попередньо нагрі-
вається звільненим від поглиненого компонента сорбентом, що вийшов з колони 
6. Після теплообмінника сорбент охолоджується в холодильнику 4 і повертається 
в абсорбційну установку. 

Для проведення адсорбції безперервним способом використовують два або 
більше (тільки парні кількості) адсорберів періодичної дії, що по черзі вмикають-
ся для адсорбції компонента, що поглинається. На установці з двох адсорберів пі-
сля насичення адсорбенту в адсорбері 1 подачу газу перемикають на адсорбер 2, а 
в адсорбері 1 здійснюють десорбцію, сушіння й охолодження. Після чого адсор-
бер 1 знову перемикають на поглинання, а адсорбер 2 – на десорбцію. При такому 
перемиканні досягається безперервний процес адсорбції, тому що операції «пода-
ча газу − адсорбція − відведення газу» в установці в цілому протікають одночас-

Рис. 29 Двоадсорберна установка 
безперервної дії: 
1, 2 − адсорбери; 3 − конденсатор; 
4 − сепаратор; 5 − сховище;          
6 − газодувка; 7 − калорифер 

Рис. 28. Абсорбційно-десорбційна 
установка с рециркуляцією поглина-
ча в кожному абсорбері: 
1 − абсорбер; 2 − збірник; 3 − насос; 
4 − холодильник; 5 − теплообмінник; 
6 − відгінна колона 
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ДОДАТКИ 
Таблиця Д.1 

Класифікація та порівняльна характеристика абсорберів 

Група Підгрупи Конструкції 
Спосіб утво-

рення поверхні 
поділу фаз 

Переваги Недоліки 

Плівкові абсорбери – 
апарати, у яких повер-
хня поділу фаз − дзер-
кало рідини або пове-
рхня рідкої плівки, що 
розтікається по спеці-
альній насадці 

Абсорбери із зітк-
ненням фаз на по-
верхні дзеркала рі-
дини 

Турили 

Газ проходить 
над дзеркалом 
рідини, неру-
хомої або пові-
льнотекучої 

Простота конструкції, низький 
гідравлічний опір. Можуть бу-
ти виготовлені з будь-яких хі-
мічно стійких матеріалів. Про-
стота обслуговування 

Мала поверхня поділу фаз. 
Призначені для абсорбції га-
зів, добре розчинних у ріди-
ні. Малоефективні, викорис-
товуються в установках не-
великої продуктивності 

Целляріуси 
Пластинчасті 
абсорбери 
Зрошувальні 
поверхневі аб-
сорбери 

Плівкові абсорбе-
ри  

Трубчасті абсо-
рбери 

Рідина стікає у 
вигляді тонкої 
плівки по пове-
рхні трубок 

Малоефективні, використо-
вуються в установках неве-
ликої продуктивності Абсорбери з ли-

стовою насад-
кою 

Рідина стікає у 
вигляді тонкої 
плівки по пове-
рхні листів 

Насадні абсорбери 

Абсорбери з кі-
льцевою насад-
кою 

Рідина стікає по 
поверхні насад-
ки, що запов-
нює колону 

Труднощі під час роботи із 
забрудненими рідинами, у 
разі низької щільності зро-
шення  не досягається повне 
змочування насадки, утруд-
нене відвеіддення тепла аб-
сорбції 

Абсорбери з хо-
рдовою насад-
кою 
Абсорбери з фа-
сонною насад-
кою 
Абсорбери зі 
спіральною на-
садкою 
Абсорбери із сі-
тчастою насад-
кою 



 

 

Продовження табл. Д.1 

 

Барботажні абсорбе-
ри – апарати, у яких 
поверхня поділу фаз 
утворюється потоками 
газу (пари) та рідини. 
Газ (пара) пропуска-
ється у вигляді дріб-
них бульбашок крізь 
шар нерухомої або по-
вільнотекучої рідини 

Абсорбери єм-
нісного типу 

Ємність із газо-
вим дзвоном, 
зануреним під 
рівень рідини 

Газ барботує 
через рідину, 
надходячи в неї 
через прорізи 
на периферії 
дзвону 

Простота конс-
трукції 

Добрий кон-
такт між фа-
зами і можли-
вість роботи в 
разі будь-якої, 
у тому числі 
низької, ви-
трати рідини. 
Може бути 
здійснене від-
ведення тепла 
прямо з апара-
та за рахунок 
установки те-
плообмінних 
елементів на 
тарілках. Бар-
ботажні абсо-
рбери порів-
няно з насад-
ними більш 
придатні для 
роботи із за-
брудненими 
середовищами 

Малоефективні, 
їх використову-
ють в установках 
невеликої проду-
ктивності 

Складна 
конструкція, 
великий гід-
равлічний 
опір. Таріл-
ки важко 
виготовити з 
якого-
небудь ма-
теріалу, крім 
металу 

Тарілчасті ко-
лони 

Колони з ковпа-
чковими таріл-
ками 

Газ барботує 
через рідину, 
виходячи з про-
різів ковпачків, 
на кожній тарі-
лці. Рідина зли-
вається через 
переливні тру-
би 

Висока ефек-
тивність 

Значно складніші 
й дорожчі, ніж 
інші апарати; у 
разі їх ремонту 
або переходу на 
роботу з іншою 
рідиною важко 
звільнити тарілки 
від шару рідини 
на них 

Колони із сітча-
стими тарілками 

Газ проходить 
через отвори в 
тарілці і барбо-
тує через шар 
рідини. Рідина 
зливається че-
рез переливні 
труби 

Простота будо-
ви. У визначе-
ному діапазоні 
навантажень 
більша ефекти-
вність, ніж у 
ковпачкових. 
Очищення, 
відмивання і 
ремонт колон  
роблять відно-
сно легко 

При малій швид-
кості газу рідина 
просочується в 
отвори тарілок. 
При великому на-
вантаженні втрата 
напору більша, 
ніж у ковпачко-
вих. Чутливі до 
забруднень і оса-
дів, що забивають 
отвори в тарілках 

Колони з прова-
льними таріл-
ками (дірчасти-
ми, решітчасти-
ми, дірчасто-
решітчастими) 

Переливні тру-
би відсутні. Газ 
і рідина прохо-
дять через ті 
самі отвори 

Завдяки відсу-
тності перели-
вних пристроїв 
провальні тарі-
лки простіше 
тарілок інших 
типів 



 

 

Закінчення табл. Д.1 

 

Розпилювальні й розп-

рискувальні абсорбери 

- апарати, у  яких по-

верхня поділу фаз − 

поверхня безлічі дріб-

них крапель, на які ди-

спергується рідина в 

потоці газу 

Абсорбери з ро-

зпилювачами 

Колонні апарати 

з розпилюван-

ням рідини звер-

ху й подачею га-

зу знизу 

Розпилення рі-

дини роблять 

механічними 

або пневматич-

ними форсун-

ками або відце-

нтровими роз-

пилювачами 

Простота й дешевизна, низь-

кий гідравлічний опір, мож-

ливість працювати з газами, 

що містять механічні доміш-

ки 

Труднощі застосування забруд-

нених рідин, труднощі регулю-

вання кількості подаваної ріди-

ни, великі витрати енергії на ро-

зпилення рідини 

Механічні абсо-

рбери й скрубе-

ри 

Усередині неру-

хомого корпусу 

розташований 

обертовий вал, 

на який наса-

джені сітчасті 

диски, частково 

занурені в ріди-

ну 

Розприскування 

рідини здійс-

нюється обер-

товими деталя-

ми 

Ефективність вища, ніж в 

абсорберів інших типів 

Складна будова і значна витрата 

енергії 



 

 

Таблиця Д.2 

Основні формули для розрахунку абсорберів 

Параметр Розрахункова формула Позначення змінних №№ 

Трубчасті абсорбери 

Кількість трубок 

x

x

)d(

L
n

−


=

34
, штуки 

L – витрата абсорбенту, кгс/с; μx – в'язкість абсорбенту, Па·с; d – 

внутрішній діаметр трубок, м; δ – товщина плівки рідини в труб-

ках, м; γx – питома вага абсорбенту, кгс/м3  

(Д.1) 

Довжина трубок 

)d(n

F
l

−
=

2
, м F – площа поверхні поділу фаз, що визначається за рівнянням ма-

сопередачі 
(Д.2) 

Швидкість руху газу все-

редині трубок ( )22

4

−
=

d

G
w

y

y

y , м/с Gy – загальна кількість газу, що надходить в абсорбер, кгс/с; 

γy – питома вага газу, кгс/м3 
(Д.3) 

Коефіцієнти 

масопере-

дачі 

Для добре 
розчинних 
газів 

( )
066,0

628,0752,0
)r(PRe0445,0 








=

d

l

d

D
K y

екв

y
y

, м/с 
Dy і Dx – коефіцієнти дифузії рідини й газу, що абсорбується, м2/с; 

dекв − еквівалентний діаметр плівки , що стікає по поверхні трубки, 

м 

(Д.4) 
Для важко 
розчинних 
газів 

( )
503,0

165,0324,0
)r(PRe471 








=

d

l

d

D
K x

екв

x
x

, м/с 

Насадні абсорбери 

Гідравлічний опір сухої 

насадки 3

2

0

8


=

wHf
pсух , Па 

H – висота шару насадки, м; f – питома поверхня насадки, м2/м3; 

ρ – густина газу, кг/м3; w0 – фіктивна швидкість газу (швидкість, 

розрахована для всього перерізу апарата), м/с; ε – частка вільного 

об’єму в насадці 

(Д.5) 

Коефіці-

єнти 

опору 

Для безладно 

насипаних на-

садних тіл 

при Rey<40 

yRe

140
= ; 

при Rey>40 
2,0Re

16

y

=  

Для кільцевої насадки a=9,2; для хордової 
371

17123

,

екв

st

t

h

d
,a 









+
+= , dекв=4ε/f – еквівалентний діаметр на-

садки, м; h – висота насадки в одному ряді, м; t – відстань між 

дошками у світлі, м; s – товщина дошки, м 

(Д.6) 

Для правильно 
покладених 
насадних тіл 

3750 ,

yRe

a
=  



 

 

Продовження табл. Д.2 
Параметр Розрахункова формула Позначення змінних №№ 

Критерій 

Рейнольдса 

для газу 
y

y

y
f

W
Re


=

4
 

Wy і Wx – масові швидкості газу й рідини, які належать до перері-

зу апарата, кг/м2с; μy и μx – в'язкість газу й рідини, Па·с 
(Д.7) 

для рідини 
x

x

x
f

W
Re


=

4
 

Гідравлічний опір змоче-

ної насадки 
Δp=Δpсух(1+kU), Па 

U= Vx/S, − щільність зрошення (для даної формули U<50 м3/м2ч); 

k − дослідний коефіцієнт. Для правильно покладеної кільцевої 

насадки k=0.04; для безладно насипаної кільцевої та хордової на-

садок k=0,06 

(Д.8) 

Оптимальна щільність 

зрошення 
Uопт=bf, м3/м2ч 

b – табличний коефіцієнт 

Процес b, м3/м.ч 

Абсорбція аміаку водою 0,158 

Абсорбція парів органічних рідин водою 0,093 

Абсорбція парів органічних рідин гасом 0,024 

Ректифікація, кипіння води 0,065 
 

(Д.9) 

Гідравлічний опір колони 













































+=

23,04,0

4,81
x

y

y

x
сух

W

W
pp  ρx і  ρy − густина рідини й газу (Д.10) 

Висота оди-

ниці перене-

сення 

Для газової 

фази 
( )3

2
250

y

,

yy rPRe
f

a
h 




= , м Для кільцевих насадок а=8,13, для хордових а=6,58, , ψ − коефі-

цієнт змочення 
(Д.11) 

Для рідкої 

фази 
( ) 50250119

,

x

,

xпривx rPReh = , м 

33,0

2

2


















=

gx

x
прив  - приведена товщина плівки, м (Д.12) 



 

 

Продовження таблиці Д.2 
Параметр Розрахункова формула Позначення змінних №№ 

Площа перерізу апарата 
0w

V
S

y
= , м2 

Vy − об'ємна витрата газу; w0=(0,85÷0,95) wопт. − фіктивна швид-
кість газу, м/с; wопт. − швидкість підвисання, визначається за кри-

теріем Рейнольдса: 

430

5700450

,

x

y,

y

yэквопт

W

W
Ar,

dw
eR 








=




= , де кри-

терій Архімеда 
y

yx

y

yэквgd
Ar



−




=

2

23

 

(Д.13) 

Барботажні абсорбери 

Гідравлічний опір барбо-

тажних тарілок 
Δp=Δpсух+Δpж+Δpσ, Па 

 
(Д.14) 

Опір сухої тарілки 
2

2
0w

p
y

сух


= , Па 

Типи тарілок Особливості конструкції ζ 

Ковпачкові  4,5-5 

Сітчасті 
φ=0,07-0,1 1,82 

φ=0,15-0,2 1,45 

Провальні 

Дірчасті 2,1 

Решітчасті 1,4-1,5 

Трубчасто-решітчасті 0,9-1 
 

(Д.15) 

Опір стовпа рідини на 

ковпачковій тарілці при 

повному відкритті про-

різів 









++= h

l
egkp xж

2
3,1 , Па 

k − відношення густини піни до густини чистої рідини (при роз-

рахунках беруть k=0,5); e – відстань від верхнього краю прорізів 

до зливного порога, м; l – висота прорізу, м; Δh – висота рівня рі-

дини над зливним порогом, м; hп – висота зливного порога, м; 

3

2

851










=

k,

V
h x , де Vx – об'ємна витрата рідини, м3/з; Π – пери-

метр зливної перегородки, м 

(Д.16) 

Опір стовпа рідини на 

сітчастій тарілці 
( )hhgkp пxж += 3,1 , Па 

Опір, обумовлений сила-

ми поверхневого натягу d
p


= 

4
, м 

σ – поверхневий натяг, н/м2; d −  діаметр отвору в сітчастій таріл-

ці або еквівалентний діаметр прорізу в ковпачку, м 
(Д.17) 



 

 

Закінчення табл. Д.2 
Параметр Розрахункова формула Позначення перемінних №№ 

Відстань між тарілками 
g

p
,H

x


 81 , м ρx − густина рідини (Д.18) 

Число одиниць перене-

сення на тарілці  

G

FK

y

YY
n

тy

ср

т

0
=



−
=  

yyт nl

k

nn

111
+=  

Y′ − концентрація газу на вході в тарілку; Y″ − концентрація газу на 

виході з тарілки; K0y – коефіцієнт масопередачі, кг/м2с; Fт –  робо-

ча площа тарілок (площа, на якій розташовані ковпачки або площа 

перфорованої частини сітчастої тарілки), м2; ny і nx число одиниць 

перенесення для газової та рідкої фаз; k – тангенс кута нахилу лінії 

рівноваги; l – питома витрата поглинача, кг/кг 

(Д.19) 

Число 

одиниць 

перенесен-

ня для фаз 

Для прова-

льних тарі-

лок 

w

D
Hn

y,

п

70

1 1770=  

U

D
H,n x,

п

415

2 1021 =  

Dy і Dx − коефіцієнти дифузії в газовій і рідкій фазах, м2/с; 

w − швидкість газу у вільному перерізі колони, м/с 
(Д.20) 

Для ковпач-

кових тарі-

лок 

S

S
pw,n T

Ж

, = 320

1 010  

Ж

,

p
U

w
,n = −

730
4

2 10610  
ΔpЖ=Δpж+Δpσ, − опір рідини на тарілці, Па; ST − робоча площа 

тарілки, м2; S − площа перерізу колони, м2 

(Д.21) 

Для сітчас-

тих тарілок 

S

S
pw,n T

Ж

, = − 240

1 006830  

( )Uw

p
n Ж

1450069200
2

−


=  

(Д.22) 

Число одиниць перене-

сення на тарілці для гра-

фічного визначення кіль-

кості тарілок 

( ) ( ) ( )E
YY

YY

YY

YY

YYYY

YY
n

p

p

p

p

pp
т −−=

−

−
=

−

−

−−−

−
= 1lnln

ln

 

pYY

YY
E

−

−
=  − відносний коефіцієнт добування 

(Д.23) 

 



 

 

Таблиця Д.3 

Основні формули для розрахунку адсорберів 

Параметр Розрахункова формула Позначення змінних №№ 

Визначення коефіцієнта масовіддачі β 

Для зер-

нистого 

адсорбе-

нту 

У разі ламінар-

ного руху 

(Re<30) 
( ) 3304708830

,,

Y rPRe,uN =  Визначальний геометричний розмір ‒ еквівалентний діаметр: 

f
d экв


=

4
, f – питома поверхня адсорбенту, м2/м3, ε – частка віль-

ного об’єму 

Д.24 

У разі турбулен-

тного руха 

(Re=30-150) 
( ) 30540530

,,

Y rPRe,uN =  Д.25 

Для дрібнозернистого ад-

сорбенту в киплячому ша-

рі 
Y

об

Y
D

d
uN

2
= ; 

671

0

6102546
,

Y Re,uN −=  

Re0 розраховують, зважаючи на фіктивну швидкість газу; 

d – діаметр зерна, м; 

DY ‒  коефіцієнт дифузії в газовій фазі, м2/с 

Д.26 

Адсорбери з нерухомим шаром адсорбенту  

Тривалість робочого ци-

клу адсорбера 
Т=τ+τдоп.;  τдоп.=τд+τс 

τ − тривалість власне адсорбції; τдоп. − тривалість допоміжних 

операцій; τд − тривалість десорбції; τс − тривалість сушіння й 

охолодження адсорбенту 

Д.27 

Приблизний розрахунок 

тривалості адсорбції 

L(Xс-Xн)=w0Sρсм(Y1-Y2)τ   =>      

 

=>                 
210 YY

XX

Sw

L нс

см −

−


= , с 

Y1 ,− концентрація компонента, що поглинається, у газі, що над-

ходить на адсорбцію, кг/кг; Y2 − мінімальна концентрація в газі, 

яку ще можна визначити шляхом аналізу, кг/кг; Хн − концентрація 

компонента, що поглинається, в адсорбенті в початковий момент 

часу, кг/кг; Хс − концентрація, що відповідає концентрації Y2 у га-

зі, кг/кг; w0 − фіктивна швидкість парогазової суміші, м/с; 

ρсм − густина парогазової суміші, кг/м3; L − маса адсорбенту, кг; 

G − масова витрата газу, кг/с 

Д.28 

Рівняння матеріального 

балансу працюючого ша-

ру 

kGYXS нн 11 = , кг ρн − насипна щільність адсорбенту, кг/м3; k=1/u  − коефіцієнт по-

глинальної дії, с/м; u − швидкість переміщення поверхні однако-

вих концентрацій, м/с 

Д.29 

Коефіцієнт поглинальної 

дії 
1GY

XS
k нн= , с/м Д.30 



 

 

Продовження табл. Д.3 
Параметр Розрахункова формула Позначення змінних №№ 

Тривалість формування 

робочого шару  −


=

нX

н

YY

dX

Kf
0 11

0 , с  К – коефіцієнт масопередачі, кг/м2с; f −  питома поверхня адсор-

бенту, м2/м3 
Д.31 

Рівняння робочої лінії 

для моменту часу τ0 
dX

X

Y
dY

н

1−=   Д.32 

Висота робочого шару H0=nh, м; 
fS

G
h


= , м n − число одиниць перенесення; h − висота однієї одиниці пере-

несення, м 
Д.33 

Площа перерізу адсорбера 
yw

G
S


=

0

, м2  Д.34 

Розраху-

нок три-

валості 

адсорбції 

за дина-

мічною 

активніс-

тю 

351041

1

281 ,СRe ,,

Н   
751

1

751010 ,,

Д

ДС
Re,

а

аа
=

−
 

СН − початкова концентрація адсорбату в парогазовій суміші, об.%; 

аС − рівноважна статична активність (беруть за ізотермою адсорб-

ції); аД − динамічна активність; yDwRe = 0 ; D − діаметр адсорбе-

ра, м; νy − кінематична в'язкість парогазової суміші, м2/с; HD=1  

Д.35 

351041

1

281 ,СRe ,,

Н   
6150010 ,

Н

,

Д

ДС
СRe,

а

аа
−=

−
 

Розраху-

нок три-

валості 

адсорбції 

за ізоте-

рмою 

Ленгмю-

ра 

I об-

ласть 
YнY

Y

Yн

Y

CK

C
bH

Cw

C


−=



0

 

YС  − концентрація адсорбату в адсорбенті, рівноважна з концен-

трацією парогазової суміші, що надходить в адсорбер, кг/м3 ад-
сорбенту; YнС  − початкова концентрація адсорбату в парогазо-

вій суміші, кг/м3 інертного носія; b − табличний коефіцієнт, що 
залежить від співвідношення YнYк СС ; YкC  − концентрація адсо-

рбату в парогазовій суміші, що виходить з адсорбера, кг/м3 інер-
тного носія; YK   − коефіцієнт масопередачі, с-1; 

−= 50,YYн CCP ; 
*

,YC 50−  − вміст адсорбату в парогазовій суміші, рівноважний з кі-

лькістю, рівною половині речовини, що максимально поглина-
ється адсорбентом, за ізотермою Ленгмюра, кг/м3 інертного носія 

Д.36 

II об-

ласть 



















−+








−


−=
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10

0 Yк

Yн

Yк

Yн

YYн

Y

C

C
ln

C

C
ln

PK

w
H

Cw

С
 Д.37 

III об-

ласть 



















−


−=



10

0 Yк

Yн

YYн

Y

C

C
ln

K

w
H

Cw

С
 Д.38 



 

 

Закінчення табл. Д.3 
Параметр Розрахункова формула Позначення змінних №№ 

Адсорбери з «стаціонарним» киплячим шаром адсорбенту 

Матеріальний баланс G(Y1-Y2)τ=SHρkcXн 
ρkc − позірна щільність шару адсорбенту в стані псевдозрідження, 

кг/м3 
Д.39 

Тривалість адсорбції kH
GY

XS нkc =


=
1

, с 
 

Д.40 

Адсорбери з рухомим зернистим адсорбентом 

Висота робочої частини 

апарата 
Н=На+Нд+Нс, м 

На − висота зони адсорбції, м; Нд − висота зони десорбції, м; 

Нс − висота зони сушіння, м 
Д.41 

Висота зони адсорбції 
fS

F
H a = , м F – необхідна поверхня фазового контакту, визначена за загаль-

ним рівнянням масопередачі, м2 
Д.42 

Висоти зон десорбції і 

сушіння 


=




= c

c

д

д HHиHH   Д.43 

Загальна тривалість про-

цесу 
.адL

SH
=  Lад. – об'ємна витрата адсорбенту, м3/с Д.44 
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