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Останнім часом ведеться широкий спектр 
досліджень можливості застосування на стадії 
підготовки природного газу нафтогазопереробних 
заводів багатофункціональних абсорберів (БФА). 
Вибір контактних масообмінних пристроїв для 
проведення процесів абсорбції з максимальною 
ефективністю є актуальним науковим і прикладним 
завданням. 

Метою роботи є дослідження гідродинаміки руху 
потоків в межах контактних масообмінних пристроїв 
різної конструкції при зміні технологічних параметрів 
проведення процесу абсорбції. Методи дослідження – 
проведення експерименту на модельному зразку БФА, 
комп’ютерне моделювання гідродинаміки потоків, 
обробка результатів експерименту та комп’ютерного 
моделювання, аналіз та співставлення результатів 
досліджень. 

Для вивчення гідродинаміки контактних пристроїв, 
ефективності роботи внутрішніх елементів БФА та 
визначення їх працездатності з метою проведення 
експерименту була створена дослідна лабораторна 
установка з моделями масообмінно-сепараційних 
тарілки з прямоточно-відцентровими елементами та 
пакету структурованої сітчастої насадки. 

В результаті проведеного комп’ютерного 
моделювання гідродинаміки масообмінно-
сепараційних елементів підтвердилися припущення, 
що в прямоточно-відцентровому елементі є 
можливим забезпечення ефективної масопередачі за 
рахунок закручення потоку у завихрювачі, таким 
чином створюються високоінтенсивні режими руху 
речовин. 

З урахуванням результатів експериментальних 
досліджень та комп’ютерного моделювання отримана 
основа для створення методики інженерного 
розрахунку БФА та вибору оптимальної конструкції 
масообмінних і сепараційних елементів БФА. Таким 
чином, можна проводити коригування технології 
проведення процесу в БФА на основі аналізу 
гідродинаміки руху потоків в контактних елементах 
БФА при зміні технологічних і конструктивних 
параметрів проведення процесів в БФА. 
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Обґрунтовано актуальність проблеми вивчення 
гідродинаміки потоків в межах масообмінних 
контактних пристроїв та впливу на гідродинамічний 
режим роботи багатофункціонального абсорбера 
конструктивних і технологічних параметрів здійснення 
процесу. Проведено експериментальне дослідження та 
комп’ютерне моделювання гідродинаміки потоків в 
межах масообмінних контактних пристроїв. 
Представлено результати  обробки експерименту та 
комп’ютерного моделювання, проведено аналіз та 
співставлення результатів досліджень. Отримано 
результати, які можуть бути покладені в основу 
створення методики інженерного розрахунку 
багатофункціонального абсорбера. 
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I.  Вступ 
Останнім часом ведеться широкий спектр 

досліджень можливості застосування на стадії 
підготовки природного газу нафтогазопереробних 
заводів багатофункціональних абсорберів (БФА) [1]. 

В той же час, дотепер немає єдиної думки щодо 
оптимального типу масообмінних контактних 
пристроїв для проведення стадій очищення та 
осушення природного газу в БФА. Вибір контактних 
масообмінних пристроїв для проведення процесів 
абсорбції з максимальною ефективністю є актуальним 
науковим і прикладним завданням [2, 3]. 

Метою роботи є дослідження гідродинаміки руху 
потоків в контактних масообмінно-сепараційних 
пристроях різних конструкцій при зміні 
технологічних параметрів проведення процесу 
абсорбції. Задача роботи – визначення основних 
гідродинамічних характеристик потоків в 
високоефективних масообмінно-сепараційних 
контактних пристроях (тарілки з прямоточно-
відцентровими елементами та пакету структурованої 
сітчастої насадки) та впливу на них конструктивних і 
технологічних параметрів роботи БФА.  

II. Дослідження гідродинаміки 
масообмінно-сепараційних елементів 

БФА 
Для вивчення гідродинаміки контактних пристроїв, 

ефективності роботи внутрішніх елементів БФА та 
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визначення їх працездатності з метою проведення 
експерименту була створена відповідна дослідна 
лабораторна установка (рис. 1) з моделями тарілки з 
масообмінно-сепараційними елементами (рис. 2, а,) та 
пакету структурованої сітчастої насадки (рис. 2, б). 

 
а 

 
б 

Рис.1 Дослідна 
лабораторна установка 

Рис.2 Масообмінні 
контактні елементи БФА 

Точних методик розрахунку апаратів з 
масообмінно-сепараційними елементами прямоточно-
відцентрового типу немає. Тому задачу моделювання 
гідродинаміки цих елементів вирішено методом 
комп’ютерного моделювання у створених 3D 
геометричних розрахункових областях (рис. 3, 4). 

 
Рис.3 Повний тиск та вектори швидкості в масообмінно-

сепараційному елементі 

 
Рис.4 Швидкість в області завихрювача 

В результаті підтвердилися припущення, що в 
прямоточно-відцентровому елементі є можливим 
забезпечення ефективної масопередачі завдяки 
створення високоінтенсивних вихрових режимів руху 
потоків. Тому, на основі проведених гідродинамічних 
досліджень (поле швидкостей, тисків, траєкторії руху 
рідини в газовому потоці) доведено, що масообмін 
порівняно зі звичайними ковпачковими тарілками 
буде значно більш інтенсивним. А завдяки 
особливостям конструкції забезпечується одночасно 
ефективна сепарація з виключенням бризкоунесення 
на наступні ступені контакту в апараті. 

III.Обробка результатів досліджень 
Результати експериментальних досліджень 

представлено на рис. 5-8. 

 
Рис.5 Залежність гідравлічного опору від витрати газу 

для сухої насадки 

 
Рис.6 Залежність гідравлічного опору від швидкості газу 

для насадки, що зрошується 

 
Рис.7 Залежність гідравлічного опору від витрати газу 

для сухої тарілки 

 
Рис.8 Залежність гідравлічного опору від відношення 
витрат рідини і газу для тарілки в робочому режимі. 

Висновок 
Результати експериментальних досліджень та 

комп’ютерних моделювань є основою для створення 
методики інженерного розрахунку БФА, вибору 
оптимальної конструкції масообмінно-сепараційних 
елементів, проведення коригування технології 
проведення процесу на основі аналізу гідродинаміки руху 
потоків в контактних елементах при зміні технологічних і 
конструктивних параметрів проведення процесів в БФА. 
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