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Корисна модель належить до обладнання хімічних, харчових і споріднених виробництв, 
зокрема до насадок тепломасообмінних апаратів, і може бути використана в ректифікаційних та 
абсорбційних апаратах. 

Відомий елемент насадки масообмінного апарата, що містить замкнену оболонку у вигляді 
тіла обертання з двома відкритими основами [пат. України №2396U, МПК B01J 19/30, заявл. 5 

25.06.2003, опубл. 15,03.2004]. Цей елемент насадки забезпечує достатньо надійну взаємодію 
фаз в апараті, проте він не гарантує "проскакування" оброблюваних фаз одна відносно одної 
без їх взаємодії, що зменшує ефективність масообмінного процесу. 

Найближчим до пропонованого технічного рішення є елемент насадки масообмінного 
апарата, що містить замкнену оболонку у вигляді тіла обертання з двома відкритими основами, 10 

всередині якої з проміжком відносно неї розташовано об'ємну вставку обтічної форми, з'єднану 
з оболонкою жорсткими зв'язками [пат. України № 6504 U, МПК B01J 19/30, заявл. 13.09.2004, 
опубл. 16.05.2005]. 

Цей елемент насадки, на відміну від аналога, що розглянуто, збільшує більшу питому 
поверхню, проте жорсткий зв'язок складових компонентів елемента насадки не забезпечує 15 

високої ефективності процесу масообміну. 
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалити елемент насадки масообмінного 

апарата, у якому його нове конструктивне виконання забезпечує коливання вставки всередині 
елемента, а отже, пульсаційний рух оброблюваних фаз всередині елемента, що інтенсифікує 
процес масообміну. 20 

Поставлена задача вирішується тим, що в елементі насадки масообмінного апарата, що 
містить замкнену оболонку у вигляді тіла обертання з двома відкритими основами, всередині 
якої з проміжком відносно неї розташовано об'ємну вставку обтічної форми, згідно з корисною 
моделлю в стінці оболонки та вставці виконано отвори з розмішеними в них своїми кінцями 
розпірними пружинами. 25 

З'єднання між собою оболонки та вставки за допомогою розпірних пружин під час руху 
газового, парового або парогазового потоку крізь порожнину оболонки забезпечує коливання 
вставки всередині елемента. Це турбулізує потоки оброблюваних фаз та створює їх 
пульсаційний рух, що інтенсифікує процес масообміну. 

Об'ємна вставка обтічної форми може бути виконана, наприклад, у вигляді кулі, дипіраміди 30 

або прямої правильної призми з правильними пірамідами на її основах, спільних з основами 
зазначених пірамід, а також інших фігур. 

Суть корисної моделі пояснюється кресленнями, на яких зображено: на Фіг. 1 - елемент 
насадки, приклад виконання оболонки циліндричною, а об'ємної вставки - у вигляді кулі; на Фіг. 
2 - вигляд елемента насадки з боку однієї з основ оболонки. 35 

Елемент насадки масообмінного апарата містить замкнену оболонку 1 у вигляді тіла 
обертання з двома відкритими основами 2 і 3, всередині якої з проміжком 5 відносно неї 
розташовано об'ємну вставку 4 обтічної форми, причому в стінці оболонки 1 і вставці 4 виконано 
отвори 5 і 6 з розмішеними в них своїми кінцями 7 розпірними пружинами 8 (Фіг. 1, 2). 

Елемент насадки працює в такий спосіб. 40 

Елементи насадки безладно засипаються в масообмінний апарат або укладаються в нього 
рядами у вертикальному положенні (перший ряд на підтримувальну решітку апарата, а кожний 
наступний - на попередній ряд). 

Після цього в апарат, зазвичай протитечією, подають оброблювані фази, які, проходячи 
крізь шар насадки, діють на об'ємні вставки 4 в елементах насадки і приводять їх в коливальний 45 

рух, що інтенсифікує процес масообміну.  
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обертання з двома відкритими основами, всередині якої з проміжком відносно неї розташовано 
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