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Корисна модель належитьдо елементів пінних та тепломасообмінних апаратів, які 
застосовуються у хімічній, нафтохімічній, фармацевтичній і іншій галузях промисловості для 
проведення процесів ректифікації, абсорбції, десорбції, та очистки газів від пилу. 

Відома конструкція [АС СРСР № 980791 від 15.12.82, Бюл. № 46], яка виконана у вигляді 
пакетів, набраних з паралельних, вертикально розташованих листів з похилими гофрами, 5 

профіль яких утворений розташованими під кутом одна до одної площинами і поверхнею 
еліптичної форми, яка сполучає ці площини, крім того листи мають отвори особливої форми. 

Недоліками цього пристрою є: 
- складність виготовлення; 
- обмеження при варіюванні конструктивними параметрами насадки (висота і крок гофрів); 10 

- збільшення ефективності процесу пов'язане зі зменшенням розмірів рельєфу поверхні 
листів і їх більш щільною упаковкою, що призводить до зростання перепаду тиску, 
матеріаломісткості насадки і до небезпеки їх забивання дисперсними частинками при роботі із 
забрудненими середовищами. 

Найбільш близьким аналогом за технічною суттю і результатом, що досягається, до 15 

запропонованої корисної моделі є конструкція [патент Великобританії № 1004046, МПК С10К 
1/00, 1960 p.], яка виконана з зібраних в пакет вертикальних гофрованих листів, гофри яких 
розташовані паралельно одна до одної і спрямовані в суміжних листах у протилежні сторони. 
Гофри виконані переважно трикутної форми. 

Недоліками цього пристрою є: 20 

- зниження активності гідродинамічного режиму при русі контактуючих фаз у кутових зонах 
при роботі з рідинами, що мають значний поверхневий натяг; 

- недостатня розділююча здатність конструкції. 
Задачею даної корисної моделі є підвищення ефективності процесу тепломасообміну, 

зменшення енерговитрат за рахунок зменшення бризковіднесення та гідравлічного опору, а 25 

також інтенсифікація тепломасообміну і підвищення продуктивності апарату за рахунок 
додаткової стабілізації турбулізованого газорідинного середовища та організації поперечного 
перемішування при розвиненому пінному шарі на внутрішніх елементах пінних апаратів. 

Поставлена задача вирішується тим, що у стабілізатор пінного апарату, що складається із 
гофрованих пластин листового матеріалу згідно з корисною моделлю, введено циліндричний 30 

блок, виконаний у вигляді стільникових ґрат з тонких пластин перфорованого плоского та 
гофрованого листового матеріалу, встановлених на ребро з утворенням регулярних чарунок 
трикутного форми з кутом при вершині, що дорівнює 60°. Гофровані пластини при встановленні 
чергуються із плоскими та встановлюються з поворотом на 180 градусів одна до одної. 
Циліндричний блок виконаний у вигляді гофрованих та плоских пластин, скріплених точковим 35 

зварюванням, з утворенням трикутного профілю з чарунок з кутом при вершині, що дорівнює 
60°. У конструкції циліндричного блока чарунки пластин, що примикають одна до одної, 
нахилені в різні боки під кутом 30-90° до горизонталі та розділені плоскою пластиною. 
Гофровані та плоскі пластини можуть бути перфоровані отворами різної конфігурації або 
виконуватися із металевої сітки. 40 

Використання пристрою, що запропонований, у сукупності з усіма суттєвими ознаками, 
включаючи відмінні, дозволяє підвищити ефективність масопереносу, уникнути забивання 
контактних пристроїв шляхом утворення високоінтенсивного, турбулізованого газорідинного 
шару на ступенях пінного апарату, який не дозволяє дисперсним часткам накопичуватись на 
полотнах тарілок та контактних елементів, забезпечується уловлювання бризок та їх 45 

повернення у контактний шар, що дозволяє суттєво знизити гідравлічний опір апарату. 
Висоту блоків стабілізатора приймають в межах 0,1-0,3 діаметра пінного апарату і залежить 

від витрати газу. Якщо висота менше 0,1 діаметра апарату, то її недостатньо для організації 
поперечного перемішування, а якщо більше 0,3 діаметра апарату, то збільшується гідравлічний 
опір. 50 

На Фіг. 1 зображено розташування пластин стабілізатора; 
На Фіг. 2 зображено розташування пластин стабілізатора з перфорацією; 
На Фіг. 3 зображений вигляд стабілізатора зверху. 
Стабілізатор пінного апарату (Фіг. 1) складається із паралельно розташованих плоских 

пластин 1 та гофрованих пластин 2. Пластини 1 та 2 чергуються між собою, також гофровані 55 

пластини 2 встановлено з поворотом на 180 градусів одна до одної. Гофрування пластини 2 
виконано під кутом від 30 до 90 градусів до горизонталі. Гофри пластин стабілізатора 
утворюють відкриті чарунки трикутної форми з кутом при вершині рівнім 60°. Пластини 
контактного елемента, як плоскі так і гофровані, можуть бути перфоровані отворами різної 
конфігурації або виконуватися із металевої сітки. Стабілізатор пінного шару розміщується над 60 
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площиною провальної тарілки у пінних апаратах на висоті 0,3-0,4 від висоти міжтарілчатого 
простору. 

Стабілізатор пінного апарату працює наступним чином. 
На контактних ступенях пінного апарату відбувається протитечійний контакт взаємодіючих 

фаз. Газова фаза контактує з рідиною, що супроводжується утворенням пухирців газу, які 5 

одразу ж розпадаються на вихрові газорідинні потоки, що призводить до турбулізації потоків і 
розвитку значної площі контакту фаз при переході у пінний режим роботи. У такому 
гідродинамічному режимі відбувається очищення газу від домішок або інші тепломасообмінні 
процеси. Основне призначення стабілізатора, розташованого в пінному шарі - запобігти появі 
повздовжніх коливань газорідинного шару при високих лінійних значеннях швидкості газу у 10 

повному перерізі апарату. Завдяки розміщенню контактного елемента в зоні пульсацій 
газорідинного шару, в пінному апараті створюється повноцінна по всій висоті високорозвинена 
пінна поверхня контакту газової і рідинної фаз. Використання такої конструкції контактного 
елемента суттєво не збільшує гідравлічний опір апарату, а також сприяє зменшенню 
бризковиносу. 15 

Нахил гофрування пластин 2 під кутом до горизонту забезпечує ефективний відбій крапель 
рідини, що відносяться з провальної тарілки, на стінку апарату з поверненням їх у зону контакту 
фаз під власною вагою. 

Наявність перфорації у пластинах 1 та 2 забезпечує перетікання контактуючих фаз між 
окремими чарунками стабілізатора та оновлення поверхні контактуючих фаз, що покращує 20 

процес масообміну. 
Таким чином, встановлення стабілізатора над пінним шаром сприяє його стабілізації, 

запобігає виникненню зони коливань та дозволяє підвищити швидкість газу. Завдяки цьому 
збільшується продуктивність апарату при менших витратах рідкої фази. Використання 
стабілізатора пінного шару при проведенні процесів тепломасообміну та абсорбційному 25 

очищенні газів значно підвищує продуктивність та ефективність цих процесів за рахунок 
зменшення бризковиносу, турбулізації газорідинного середовища та організації поперечного 
перемішування на внутрішніх елементах апарату. 

Стабілізатор може знайти застосування як елемент пінних або тепломасообмінних апаратів 
для проведення процесів між газом та рідиною, а також для очищення газів у хімічній, 30 

нафтохімічній, харчовій і суміжних галузях промисловості.  
 

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
 

1. Стабілізатор пінного апарата, що складається із гофрованих пластин листового матеріалу, 35 

який відрізняється тим, що додатково містить циліндричний блок, виконаний у вигляді 
стільникових ґрат з тонких пластин перфорованого плоского та гофрованого листового 
матеріалу, встановлених на ребро з утворенням регулярних чарунок трикутної форми з кутом 
при вершині, що дорівнює 60°. 
2. Стабілізатор за п. 1, який відрізняється тим, що гофровані пластини при встановленні 40 

чергуються із плоскими та встановлені з поворотом на 180 градусів одна до одної. 
3. Стабілізатор за п. 1, який відрізняється тим, що циліндричний блок виконаний у вигляді 
гофрованих та плоских пластин, скріплених точковим зварюванням, з утворенням трикутного 
профілю з чарунок з кутом при вершині, що дорівнює 60°. 
4. Стабілізатор за п. 1, який відрізняється тим, що у конструкції циліндричного блока чарунки 45 

пластин, що примикають одна до одної, нахилені в різні боки під кутом 30°-90° до горизонталі та 
розділені плоскою пластиною. 
5. Стабілізатор за п. 1, який відрізняється тим, що гофровані та плоскі пластини можуть бути 
перфоровані отворами різної конфігурації або виконуватися із металевої сітки. 
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