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Вступ. Для підвищення ефективності масообміну в апаратах циклічної дії, 

оснащених лускоподібними тарілками,  необхідною умовою є визначення 

гідродинамічних режимів та гранично допустимих значень швидкості пари. 

     Матеріали і методи. Об’єкт досліджень – провальні (безпереливні) лускоподібні 

тарілки арочного типу з коаксіальним розташуванням лусок. Методи досліджень – 

аналітичні, фізико-хімічні. Витрати рідини контролювали за допомогою витратоміру 

РМ, швидкість повітря у вільному перерізі колони - анемометром МС-13. 

     Результати. Дослідження проводили на лабораторній установці в системі вода-

повітря. Характеристики установки: діаметр колони – 300 мм; кількість тарілок – 5; 

відстань між тарілками – 300 мм; площа перерізу отвору лусок – 19,42 мм2; товщина 

тарілки – 2 мм; живий переріз колони – 2,6 %; висота шару рідини – 35 мм. Щільність 

зрошення становила 5-15 м3/м2ꞏгод. Коаксіальне розташування лусок дозволило 

виключити односпрямованість потоків пари і рідини і підвищити ефективність 

масообміну. 

    На першому етапі досліджень були встановлені гідродинамічні режими тарілки і 

відповідні для них значення швидкості повітря (Vп) у вільному перерізі колони: в 

барботажному режимі Vп=0,5-0,9 м/с, перехідному 0,9-1,3 м/с і струменевому 1,3-2,0 

м/с. Експериментально доведено, що мінімальна швидкість повітря (Vmin) в отворах 

лусок, нижче якої відбувається провал рідини, становить 6,5-7,0 м/с. Значення (Vmin)  
розраховували за рівнянням: 
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    Максимальну швидкість повітря (Vmax), при якій розпочинається винесення рідини 

на верхні тарілки, становить 1,3-1,5 м/с. Значення (Vm) розраховували за рівнянням: 
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де ρр і ρг – щільність рідини і газу (кг/м3); 

    F – доля живого (вільного) перерізу тарілки (м2/м2); τ – доля живого перерізу тарілки, 

зайнятої рідиною, що проливається (м2/м2).  

    На другому етапі визначали відносну величину бризковиносу рідини (е) за 

рівнянням: 

                                                3 6 5,67 0,4
10 0,933 10 ;отвe V L
                                                (3) 

де Vотв – швидкість повітря в отворах лусок (м/с);  

     L – навантаження по рідині (м3/м2ꞏгод).  

    Відносна величина бризковиносу в режимі стійкої роботи тарілки в струменевому 

режимі не перевищує 0,2 кг/кг повітря, в барботажному режимі – 0,1 кг/кг.                                                  

     Висновки. Встановлені гідродинамічні режими провальної лускоподібної тарілки 

арочного типу з коаксіальним розташуванням лусок. Отримані експериментальні 

гранично допустимі значення швидкості пари у вільному перерізі колони та в 

отворах лусок, визначена відносна величина бризковиносу.  
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