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В сучасних умовах значного антропогенного впливу на навколишнє 
середовище на часі пошук найбільш ефективних і економічних методів очищення 
промислових викидів. Методи очищення і апаратура, що розробляються повинні 
враховувати можливість роботи в широкому діапазоні робочих умов. Для 
зниження енерговитрат в системах уловлювання шкідливих і токсичних речовин 
необхідно забезпечувати зниження гідравлічного опору при збереженні високої 
ефективності очищення газових потоків. З огляду на суперечливі вимоги до 
обладнання і незважаючи на велику кількість вже наявних апаратів для 
проведення масообмінних процесів, розробка нового інтенсивного та ефективного 
обладнання становить значний інтерес для природоохоронних технологій в 
багатьох галузях промисловості. Поширеним методом очищення газових потоків 
є абсорбційні методи поглинання шкідливих компонентів з відведених 
промислових газів. При цьому або відбувається процес фізичної абсорбції, або 
абсорбент вступає в хімічну взаємодію з цільовим компонентом. 

Одним з перспективних напрямків інтенсифікації процесу масообміну є 
розробка апаратів з використанням пінного режими взаємодії газорідинних 
потоків у тому числі в шарі рухомих тіл. Досліджені раніше апарати з пінним 
шаром використовувалися переважно в технологічних циклах при значних 
питомих навантаженнях по газу і рідини, що призводило до високих 
енерговитрат. У той же час в системах очищення промислових газів від 
шкідливих компонентів, присутніх, як правило, в низьких концентраціях, 
необхідно забезпечити високий ступінь очищення газу при мінімальних витратах 
по рідини. Метою роботи є аналіз закономірностей процесу абсорбції при обробці 
газорідинних систем у пінному шарі, а також інтерпретація отриманих 
експериментальних даних.  

Для зазначених цілей була розроблена конструкція стабілізатора із великим 
вільним обсягом [1]. Перевагою запропонованої конструкції є перехід в у 

структурований пінний режим роботи при порівняно низьких швидкостях газу, а 
також розвинена поверхня контакту фаз. Чарункова структура, з якої виготовлено 
стабілізатор, дозволяє досягти підвищених значень коефіцієнтів масопередачі за 
рахунок ефекту утворення плівки в осередках малого розміру. Конструкція має 
високу порозність і низький гідравлічний опор. Залежно від підбору матеріалу 
конструкція може мати різну змочуваність. Нові конструкції прості і мають 
порівняно низьку вартість, що дозволяє їх ефективно застосовувати в процесах 
очищення газів, що відходять у різних виробництвах, в градирнях систем 
оборотного водопостачання, в ряді інших процесах тепло- та масообміну у тому 
числі шляхом модернізації вже діючих установок. 

Для дослідження масовіддачі в газовій фазі 
г  в якості абсорбуємого 

компоненту було обрано аміак, в якості поглинача обрана вода. Повітря 
розглядалося як інертний газ, що не розчиняється у воді. Дослідження 
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проводились на лабораторній установці яка зображена на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Схема лабораторної установки для дослідження масовіддачі в 

газовій фазі. 1 – колона; 2 – блок комбінованого контактного елементу; 3 – 

розподільник рідини; 4 – розподільник газу; 5 – газодувка; 6 – вимірювальна 
труба; 7 – трубка Піто; 8 – ротаметр; 9 – вентилі; 10 – дифманометри; 11 – 

пробовідбірники; 12 – балон з аміаком, 13 – насос 
 

Всередині колони 1 розташований комбінований контактний блок 2. Знизу 
колони подавалася повітряно-амічна суміш, яку одержували при змішуванні 
аміаку із балону 12 з повітрям, що нагніталося газодувкою 5. Зрошувальна вода 
подавалася на верх колони із водопровідної системи через розподільник рідини. 
Аміачна вода слабої концентрації, що утворилася в результаті абсорбції скидалася 
в каналізацію, а повітря виводилося в атмосферу. Витрати води та аміаку 
регулювалися вентилями 9 і замірялися відповідно ротаметрами 8. Вміст аміаку 
визначали відбором проб із наступним титруванням. Витрати рідини складали від 
1 до 15 м3/м2∙год, швидкість газу від 2-4 м/с.  

Порядок проведення відбору проб проводили наступним чином: відкривали 
вентиль подачі води і задавали потрібні витрати. Потім запускали газодувку і 
встановлювали витрати повітря, що відповідали пінному режиму (візуально). 
Відкривали вентиль 9 для подачі аміаку і встановлювали його витрати. Через 5 
хвилин відбирали проби газу внизу і в верху колони і пробу рідини внизу колони. 
Температура середовища складала 20 0С.  

Потім знову повторювали відбір проб. По закінченню вимірювань, закривали 
подачу аміаку, виключали газодувку і перекривали воду. Вміст аміаку в пробі 
визначали за допомогою фенолфталеїну, розчину сірчаної кислоти та розчину 
гідрооксиду натрію. Витрати і кількість абсорбованого аміаку визначалися 
матеріальним балансом абсорбції [2-3]. 

Ефективна робота масообмінної апаратури досягається при конкретному 
поєднанні значень коефіцієнту масопередачі К та коефіцієнту корисної дії  , який 
характеризує ефективність протікання процесу.  
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Між   та К у [4] було вказано такий зв’язок як: 
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Масовіддача в газовій фазі досліджувалась на стенді з колоною 0,24 м в 
умовах абсорбції аміаку водою. Абсорбцію аміаку проводили при швидкості газу 

г  = 2-4 м/с із використанням стабілізатору пінного шару визначених параметрів. 
Стабілізатор встановлювали над полотном дірчастої тарілки на висоті від 0,1 - 

0,12 м.  
В результаті дослідження виявлялися закономірності поглинання аміаку у 

залежності від основних параметрів експерименту: швидкості газу в перерізі 
колони, концентрації аміаку, вільного перетину комбінованого контактного 
елементу та навантажень по рідині.  

При вивченні поглинання аміаку (рис. 2) виявлено, що коефіцієнт корисної дії 
апарату дещо залежить від зміни швидкості газу. Однак, можна спостерігати, що 
коефіцієнт корисної дії із застосуванням стабілізатору більший ніж без нього і 
помітно більший при застосуванні стабілізатору із тарілкою з меншим вільним 
перетином та з отворами dе = 0,012 м. Це можна пояснити тим, що тарілки із 
більшим вільним перетином сприяють більшому провалу рідини, а достатньо 
крупні отвори, та помірно низький вільний перетин створюють більшу висоту 
пінного шару, і таким чином підвищується поверхня масообміну. Цей факт 
підтверджується зростанням інтенсивності процесу абсорбції для такої комбінації 
елементів контактного блоку. 

Проаналізувавши отримані експериментальні дані, представлені на рис. 3. 
можна сказати, що збільшення площі вільного перетину призводить до зменшення 
ефективності роботи контактного елементу. З рис 4. видно, що щільність 
зрошення в комбінованому контактному елементі має вплив на абсорбцію лише 
до 8-10 м3/м2год, далі її вплив стабілізується та є незначним.  

При застосуванні стабілізатора спостерігалося помітне зростання коефіцієнту 
корисної дії в комбінованому контактному елементі в залежності від концентрації 
аміаку у порівнянні із експериментом без застосування стабілізатору (рис 5). 
Ефективність роботи комбінованого контактного елементу зростає на 15 - 17 

відсотків за інших рівних умов при застосуванні стабілізатору із меншим вільним 
перетином дірчастих тарілок. Це узгоджується із [4], що дозволяє користуватися 
відомими методами розрахунку потрібної кількості ступенів для досягнення 
заданої ефективності процесу. 

Отже, проаналізувавши рис. 6 можна сказати, що збільшення зрошення 
рідиною збільшує коефіцієнт масопередачі. При збільшенні площі вільного 
перетину дірчастої тарілки (рис. 7) спостерігалося зменшення поглинання аміаку. 
Це пояснюється зменшенням кількості рідини в комбінованому контактному 
елементі, провалом її на нижчі ступені контакту, нестабільним пінним шаром та 
зменшенням поверхні контакту фаз. При збільшенні діаметру отворів (рис. 8) в 
тарілці відбувалося також зниження коефіцієнту масопередачі, обумовлене 
перерахованими вище факторами. На коефіцієнт масопередачі суттєво впливає 
швидкість газу, що видно із результатів, представлених на рис. 9. 
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Рис. 2. Залежність коефіцієнту 
корисної дії для системи аміак – вода у 
комбінованому контактному елементі 
від швидкості газу: L0 = 5 м3/м2год; 1 – 

dе  = 0,02 м, S0 = 0,383 м2/м2
 – без 

стабілізатору; 2 – dе  = 0,015 м, S0 = 

0,217 м2/м2
 – із стабілізатором; 3 – dе  = 

0,012 м, S0 = 0,137 м2/м2
 – із 

стабілізатором 

Рис. 3. Залежність коефіцієнту корисної 
дії в системі аміак – вода у 

комбінованому контактному елементі 
від вільного перетину дірчастої тарілки: 
L0 = 5 м3/м2год; Wг = 2,5 м/с, СNH3 =  2% 

  

Рис. 4. Залежність коефіцієнту 
корисної дії для системи аміак – вода у 
комбінованому контактному елементі 
від щільності зрошення: Wг = 2,5 м/с, 
СNH3 =  2%: 1 – dе  = 0,02 м, S0 = 0,383 

м2/м2
 – без стабілізатору; 2 – dе  = 0,015 

м, S0 = 0,217 м2/м2
 – із стабілізатором; 3 

– dе  = 0,012 м, S0 = 0,137 м2/м2
 – із 

стабілізатором 

Рис. 5. Залежність коефіцієнту корисної 
дії для системи аміак – вода у 

комбінованому контактному елементі 
від початкової концентрації аміаку: Wг = 

2,5 м/с, L0 = 5 м3/м2год: 1 – dе  = 0,02 м, 
S0 = 0,383 м2/м2

 – без стабілізатору; 2 – 

dе  = 0,015 м, S0 = 0,217 м2/м2
 – із 

стабілізатором; 3 – dе  = 0,012 м, S0 = 

0,137 м2/м2
 – із стабілізатором 

 

Як видно із рис. 9 швидкість газу має істотний вплив на висоту газорідинного 
шару та коефіцієнт масопередачі в комбінованому контактному елементі.  
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Рис. 6. Залежність коефіцієнту 
масопередачі віднесеного до площі 
тарілки від щільності зрошення. 
Система аміак – вода: dе  = 0,012 м,  

S0 = 0,137 м2/м2
 – із стабілізатором, Wг 

= 2,5 м/с. 

Рис. 7. Залежність коефіцієнту 
масопередачі віднесеного до площі 

тарілки від вільного перетину дірчастої 
тарілки.  Система аміак – вода:  
L0 = 5 м3/м2год, Wг = 2,5 м/с. 

 

 

Рис. 8. Залежність коефіцієнту 
масопередачі віднесеного до 

площі тарілки від діаметру отворів 
тарілки. Система аміак – вода: L0 = 5  

м3/м2год,  Wг = 2,5 м/с. 

Рис. 9. Залежність коефіцієнта 
масопередачі комбінованого 

контактного елементу від швидкості 
газу. Система аміак – вода: L0 = 5 

м3/м2год;  1 – dе  = 0,02 м, S0 = 0,383 

м2/м2
 – без стабілізатору; 2 – dе  = 0,015 

м, S0 = 0,217 м2/м2
 – із стабілізатором; 3 

– dе  = 0,012 м, S0 = 0,137 м2/м2
 – із 

стабілізатором 

 

Після обробки експериментальних даних було отримано емпіричні залежності 
для розрахунку коефіцієнту масоперадачі в газовій фазі, м/год: 

77,0

0

38.017,0

0

5,13103,1  SdLWK
eгs

      (2) 

та при визначенні ККД, % : 
52,0

0

3,035,0

0

7,1310170,0  SdLW
eг     (3) 

Похибка розрахунків за рівняннями (2-3) не перевищила 15 %.  
При виведенні розрахункових критеріальних рівнянь при абсорбції аміаку 
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залежність )(HfKs   виражають одночленом [4-6]: 
m

s HnK )(      (4)
 

В результаті обробки експериментальних даних було отримано рівняння для 
визначення коефіцієнта масопередачі в газовій фазі Ks, м/год: 

33,011145 HWK гs
       (5) 

Відхилення експериментальних даних від розрахункових за рівнянням (5) не 
перевищувало ± 15%. 

Отже, ефективність масообміну в комбінованому контактному елементі який 
працює в стабільному пінному режимі підтверджує, що обрана конструкція 
елементів спричинює інтенсивне перемішування взаємодіючих фаз, стримування 
газовмісту у певному діапазоні та зростання величини поверхні контакту фаз і 
швидкістю їх оновлення. На процес масообміну в газовій фазі істотний вплив 
роблять гідродинамічні параметри – швидкість газу в апараті і питоме 
навантаження по рідини, які опосередковано впливають, на висоту шару рідини 
на тарілці і газовміст пінного шару, а також не досліджені фізико-хімічні 
властивості взаємодіючих систем. 

Для подальшої інтенсифікації абсорбційних апаратів можливо використання 
запропонованої конструкції із використанням трифазного пінного шару із 
зваженою насадкою. Раніше було висловлено припущення про перспективність 
використання сітчастих матеріалів для виготовлення насадкових тіл, то слід 
підкреслити особливість роботи апаратів з подібними насадками [6].  

Промислова реалізація абсорбційних процесів у пінному шарі та 
використання методу стабілізації газорідинного шару значно розширює сферу 
застосування пінних апаратів і відкриває нові можливості інтенсифікації 
технологічних процесів з одночасним створенням маловідходних технологій. А 
використання сучасних конструкцій регулярних насадок у якості стабілізаторів 
дозволяє модернізувати діючі абсорбційні апарати. 
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