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ОБГРУНТУВАННЯ СПРОЩЕНОЇ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ 
 АДСОРБЦІЙНОГО НАСИЧЕННЯ ШАРУ СОРБЕНТУ  

В ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРІ 
 
Розроблено математичну модель адсорбційного насичення шару сорбенту в адсорбері. Це дозволяє 
розробити перше наближення конструктивного розрахунку теплоакумулюючого сорбційного апарата, що 
працює за заданим режимом роботи. 
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Постановка проблеми 
Одним із шляхів вирішення задачі енергозбереження в комунально-побутовому секторі є використання 

надлишкової електроенергії в нічний час для опалювання, що дасть змогу вирівняти споживання 
електроенергії протягом доби і стабілізувати робочий режим електричних мереж. Проблема полягає в тому, 
що цю надлишкову електроенергію складно акумулювати. 

Натепер відомо багато різних теплових акумуляторів: із твердим і фазоперехідним теплоакумулюючим 
матеріалом, рідинні й парові акумулятори теплоти тощо [1]. Проте недоліком цих систем є невисока 
енергоємність, а, отже, великі габарити, що перешкоджає їхньому поширенню. З огляду на це, актуальним є 
створення систем акумулювання, що працюють з використанням оборотних термохімічних реакцій. У цьому 
разі енергія запасається в хімічних компонентах, здатних у потрібний час вступити в екзотермічну реакцію. 
Енергоємність термохімічних акумуляторів може бути на порядок вищою, аніж акумуляторів із фазовим 
переходом. Великою перевагою хімічних пристроїв є можливість майже необмеженого за тривалістю 
зберігання енергії без втрат.  

Саме цей принцип покладено в основу роботи адсорбційного термотрансформатора. Уночі завдяки 
нагріванню й регенерації сорбенту в ньому відбувається накопичення енергії, тоді як із 06:00 до 23:00 
термотрансформатор віддає акумульовану енергію у вигляді теплоти сорбції.  

Складність експериментальних досліджень із визначення оптимальних параметрів адсорбції й 
геометричних параметрів шару сорбенту потребує залучення методів математичного моделювання для 
вирішення задачі. Більшість математичних моделей, зокрема наведених у працях [2, 3], описують кінетику 
адсорбції для окремої гранули сорбенту й динаміку сорбції під час продування шару сорбенту інертним 
носієм, що містить пари сорбату. При цьому вони мають загальний характер та є складними для інженерних 
застосувань. 

 
Метою статті є спрощення математичної моделі ізобарної адсорбції на основі аналізу фізичних 

процесів, що відбуваються в адсорбційному термотрансформаторі, для оптимізації параметрів адсорбції і 
шару сорбенту. 

 
Виклад основного матеріалу 
Основними елементами термохімічного термотрансформатора є адсорбер 1 і випарник 2 (рис. 1) [2-4]. 

Уночі на нагрівник, що перетворює електричну енергію в теплову й нагріває сорбент у сорбційній касеті, 
подають напругу. Із підвищенням температури сорбенту з нього починає випаровуватися сорбат, який 
заповнює паровий простір апарата й конденсується на теплообмінній поверхні випарника, віддаючи при 
цьому теплоту конденсації теплоносію, що циркулює в контурі. Скраплений на теплообмінній поверхні 
випарника сорбат стікає в піддон, де накопичується, затоплюючи теплообмінну поверхню випарника. Після 
закінчення регенерації, тобто досягнення заданого рівня сорбату у випарнику, живлення нагрівника 
припиняють, і протягом деякого часу теплова енергія постачається споживачу завдяки охолодженню 
сорбенту до температури сорбції. 
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Подальше генерування теплової енергії 
пов’язане виключно з використанням 
низькопотенційної теплової енергії довкілля, що 
утилізується у випарнику, в якому під час 
циркуляції теплоносія з температурою понад мінус 
20 °С кипить сорбат. Пара сорбату прямує до 
адсорбера, де поглинається сорбентом. Теплота 
сорбції, що виділяється за температури 55…60 °С, 
відводиться споживачеві. Процес триває до 
повного випаровування сорбату у випарнику. Потім 
цикл регенерації сорбенту повторюють. 

Процес в апараті відбувається за умов ізобарної 
адсорбції.  

Розглянемо зернистий шар сорбенту як 
однорідне ізотропне теплоізольоване середовище. 
Гідравлічний опір сорбенту є невеликим, отже тиск 
адсорбтиву на вході в шар і в шарі є майже 
однаковим. Температура пари на вході в шар є 
нижчою, аніж початкова температура сорбенту. 
Розподіл температури в гранулі адсорбенту є 
рівномірним, а коефіцієнт масообміну – достатньо 
великим. При цьому волога у гранулі розподілена 
рівномірно, а сам процес розподілу під час 
насичення сорбенту відбувається миттєво. Нехай 
теплообмін між потоком пари й поверхнею гранули 
відсутній, теплофізичні властивості пари є сталими, 
а теплота сорбції є функцією лише вмісту сорбату в 
одиниці об’єму або маси сорбенту. Адсорбційна 
рівновага наступає миттєво (cг = cс). Кількість пари, 

що поглинається сорбентом, є пропорційною кількості тепла, що відводиться. Оскільки P = const, то 
рівновага системи зміщується за рахунок зміни температури. 

Щоб спростити розв’язання, розглянемо одновимірну модель і враховуватимемо змінення температури 
й вологовмісту з часом лише за висотою шару сорбенту (вісь z на рис. 2). Коли τ = τ0 (рис. 2, а), температура 
сорбенту T = T0, а вологість сорбенту є мінімальною (W = W0).  

Після підведення пари до вільної поверхні шару сорбенту, вона розподіляється в його об’ємі протягом 
часу ∆ (рис. 2, б). Оскільки сорбція, що супроводжується виділенням теплоти, відбувається швидше, аніж 
відведення теплоти, шар сорбенту нагрівається до Tmax. При цьому вологість W сорбенту зростає у напрямку 
поверхні тепловіддачі. В області відведення теплоти (де z = 0) λ∂T/∂z = α(T – T*), де T* – рівноважна 
температура адсорбції. Оскільки тепловіддача до газового середовища відбувається на декілька порядків 
повільніше, аніж тепловіддача до рідкого теплоносія, в області вільної поверхні сорбенту (z = h) тепловий 
потік λ∂T/∂z = 0, де h – висота шару сорбенту, м; λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м · К). 

Через деякий час τ = τсер наступає робочий режим, під час якого відводиться теплота Q і поглинається 
волога W (рис. 2, в). При цьому розподіл температури в шарі сорбенту визначається кількістю вологи, що 
сорбується, і теплоти, що виділяється й відводиться.  

Математичну модель адсорбції утворюють рівняння теплопровідності шару сорбенту, масообміну в 
шарі й рівноважного стану: 

 ∂T/∂τ = а∂2T/∂z2 ± qV/(сρ),  
де а – коефіцієнт температуропровідності,

 
м²/с; qV = ε(dA/dτ) – теплова інтенсивність сорбції, Вт/м3; ε – 

диференціальна теплота сорбції, Дж/кг; dA/dτ = β(A – A*) = k(T – T*) – інтенсивність сорбції; β – коефіцієнт 
масопередачі, кг/(м² · с); A*= f(P,T) – рівноважна адсорбція, величину якої визначають за ізостерами сорбції 
[5]; k – коефіцієнт пропорційності, що характеризує зв’язок між різницею температур (T – T*) та 
інтенсивністю адсорбції; T* – рівноважна температура сорбції, К. 

Початкові умови: T = T0, W = W0. Межові умови: коли z = 0, λ∂T/∂z = α(T – T*); коли z = h, λ∂T/∂z = 0. 

 

 

1 – адсорбер; 2 – випарник; 3, 4 – термостати;  
 5, 6 – арматура; 7 – контрольно-вимірювальні прилади 

Рис. 1 – Схема експериментального стенду 



а 

 
 б в 

стан сорбенту: а – у початковий момент часу; б – у момент підведення пари; в – у робочому режимі 

Рис. 2 – Фізична модель адсорбції 

Розв’язання цієї моделі методом сіток за явною кінцево-різницевою схемою дозволить одержати роз-
поділ температури в шарі сорбенту й динаміку його зміни, а також теплову потужність апарата. 

 
Висновки та напрямки подальших досліджень 
Одержана на основі аналізу фізичних процесів, що відбуваються в адсорбційному термотрансформаторі, 

спрощена математична модель ізобарної адсорбції дозволяє визначати параметри адсорбції й шару 
сорбенту. Актуальним є визначення факторів впливу на коефіцієнт пропорціональності, що характеризує 
вплив температурного напору на інтенсивність адсорбції, та одержання відповідних експериментальних 
залежностей. 
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A mathematical model saturation adsorption layer of sorbent in the adsorber is developed. It lets you develop a first 
approximation calculation of sorption heat storage device that works on a given mode of operation. 

Keywords: adsorption, heat storage. 


