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Запропоновано низку конструкцій пристроїв для дистанційного укладання кільцевих 

насадкових тіл (кілець Рашига) у масообмінному апараті, які забезпечують подібні 
гідродинамічні режими як всередині кожного насадкового тіла, так і між цими тілами. Це 
поліпшує сприяє рівномірних за інтенсивністю та ефективністю умов проведення 
масообмінного процесу в усій контактній зоні апарата. 

 
Одними з найбільш поширених насадкових тіл масообмінних апаратів є виготовлені з 

металу, кераміки або пластмаси кільця Рашига, виконані у вигляді кільцевого прямого 
циліндра, висота якого зазвичай дорівнює їх зовнішньому діаметру [1]. Кільця Рашига 
розміщують у масообмінному апараті як невпорядковано (навалом), так і більш ефективно – 
впорядковано (регулярна насадка). Основний недолік цих елементів насадки – різні 
гідродинамічні режими всередині кожного насадкового тіла та між цими тілами. 

З метою забезпечення подібних гідродинамічних режимів всередині кожного насадкового 
тіла у вигляді кільця Рашига та між цими тілами запропоновано спосіб їх укладання з 
проміжком одне відносно одного зі зміщенням кілець кожного наступного шару відносно 
попереднього [2]. Порівняно з традиційним щільним укладанням кільцевих насадкових тіл в 
апараті (з контактом одне з одним у певному шарі насадки) їх розміщення з проміжком одне 
відносно одного забезпечує подібні гідродинамічні режими як всередині кожного насадкового 
тіла, так і між цими тілами. Недолік цього рішення – складність рівномірного укладання сусідніх 
кільцевих насадкових тіл із забезпеченням потрібного проміжку між ними, а також збереження 
цього проміжку під час роботи апарата. 

Автором запропоновано декілька технічних рішень щодо спрощення та поліпшення 
засобів зазначеного призначення. Так, розроблено елемент, виконаний у вигляді m-подібної 
скоби, ширина внутрішньої ніжки якої визначає величину проміжку між сусідніми насадковими 
тілами, а зовнішні ніжки призначені для фіксації зазначених насадкових тіл між собою. У 
найприйнятнішому прикладі виконання елемента його виготовлено з дроту або пластини 
постійної товщини [3]. Цей елемент забезпечує простоту укладання кільцевих насадкових тіл в 
апараті з потрібним проміжком між ними, а також гарантує збереження величини цього 
проміжку під час експлуатації апарата. Недолік цього елемента – можливість застосування лише 
для кільцевих насадкових тіл певної товщини, що істотно звужує технологічні можливості 
елемента. Крім того, внаслідок виступу цих елементів над торцевими поверхнями кільцевих 
насадкових тіл збільшується відстань (по висоті) між сусідніми кільцевими насадковими 
тілами, а отже і зменшується питома поверхня контактної частини масообмінного апарата. У 
зв’язку із зазначеним розроблено декілька відповідних пристроїв, вільних від цього недоліку. 
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