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В апаратах синтезу аміаку АМ-1360 у блоці вторинної конденсації 

охолодження циркуляційного газу з метою вилучення продукційного аміаку 

здійснюється за допомогою двох абсорбційно-холодильних установок (АХУ). 

Одним з ключових апаратів АХУ є абсорбер, як з’єднувальна ланка прямого і 

зворотного циклів холодильної системи.  

Аналіз експериментальних досліджень свідчить, що концентрація міцного 

розчину внаслідок дії зовнішніх теплових навантажень суттєво відрізняється 

від проектного показника (0,42 кг/кг), тому визначення реальної концентрації 

цього розчину та з’ясування закономірностей процесів масообміну для 

визначення умов ефективності процесу абсорбції, а отже і АХУ в цілому може 

бути визначено методом математичного моделювання. 

За результатами аналізу процесів та існуючих експериментальних даних 

була розроблена математична модель абсорбера, в якій основними рівняннями, 

що забезпечують параметричну ідентифікацію процесів масообміну є [1]: 

 ж ж
  m nNu ARe (Pr ) , (1) 

 
ж   03,51606 0,00344Г 3,44106ω 4,03174t , (2) 

де 
ж
Nu  – дифузійний критерій Нусельта; А = 0,00242; n = 0,5; за критерієм 

Рейнольдса ж

mRe  = 120 – 320; rP   
– дифузійний критерій Прандтля; φ – доля 

активної поверхні; Г – щільність зрошення, кг/м·год; ω0 – швидкість пари 

аміаку, м/с; 
жt – середньо-логарифмічна температура розчину, °С. 

Отримана математична модель з урахуванням рівнянь параметричної  

ідентифікації дозволяє спрогнозувати вплив зовнішніх збурень на ефективність 

експлуатації АХУ та удосконалити її існуюче апаратурно-технічне оформлення. 
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