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МОДЕЛЮВАННЯ РЕГЕНЕРАЦІЇ СОРБЕНТУ  
В АДСОРБЦІЙНОМУ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРІ 

  
Розроблено математичну модель регенерації сорбенту в адсорбційному термотрансформаторі. Це 
дозволяє розробити перше наближення розрахунку теплоакумулюючого сорбційного апарата, що працює за 
заданим режимом роботи. 
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Постановка проблеми 
Одним із напрямів вирішення проблеми дефіциту теплової енергії в комунальній сфері є її 

акумулювання за допомогою адсорбційних термотрансформаторів із наступним постачанням споживачам 
[1]. Проектування таким апаратів потребує врахування різних тривалостей адсорбції й регенерації сорбенту 

Проте аналіз літературних джерел свідчить, що десорбцію досліджено значно менше, аніж статику, 
кінетику й динаміку адсорбції. Більшість дослідників розв’язують відповідні задачі для окремих випадків із 
низкою припущень або обмежуються одержанням емпіричних рівнянь. Складність розв’язання існуючих 
математичних моделей і відсутність моделі, яка б пов’язувала динаміку десорбції з параметрами шару 
сорбенту обумовлює необхідність розроблення нових моделей.  

 
Метою статті є спрощення математичної моделі ізобарної неізотермічної десорбції для можливості її 

застосування в інженерному розрахунку регенерації сорбенту в адсорбційному термотрансформаторі. 
 
Виклад основного матеріалу 

Регенерація сорбенту в адсорбційному 
термотрансформаторі відбувається так (рис. 1). 
Уночі на нагрівник, що перетворює електричну 
енергію в теплову й нагріває сорбент, подають 
напругу. Із підвищенням температури сорбенту 
вище рівноважної з нього починає випаровуватися 
сорбат, що заповнює паровий простір апарата й 
надходить у конденсатор. Скраплений на 
теплообмінній поверхні конденсатора сорбат 
накопичується в нижній частині апарата. Процес 
відбувається за сталого тиску 5 кПа [3].  

Розглянемо плоску фізичну модель, коли 
змінення температури відбувається лише за 
висотою шару сорбенту. 

У початковий момент часу сорбент має 
температуру T = Tн і максимальну вологість W = 

Wmax (рис. 2, а) (сорбатом є вода). Будемо вважати, що електрична енергія нагрівника повністю 
перетворюється на теплову, що підводиться до шару сорбенту ефективною теплопровідністю. Внаслідок 
цього, температура шару сорбенту поступово зростає вище рівноважної. Починається активна десорбція 
сорбату (рис. 2, б). Швидкість прогрівання сорбенту обумовлена інтенсивністю десорбції. У верхній частині 
шару зовнішній теплообмін відсутній, тобто λ∂T/∂τ = 0.  Через сім годин після початку нагрівання цикл 
регенерації завершується десорбцією близько 85 % вологи, що міститься в сорбенті. У кінцевий момент часу 
сорбент має температуру T = Tкін і вологість W = Wmіn (рис. 2, в). 
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Якщо гідравлічним опором системи можна знехтувати, теплообмін шару з паровим простором 

відсутній, уся теплота, що підводиться, витрачається на розігрів шару й десорбцію, десорбція визначається 
різницею температур сорбенту й  рівноважної, теплопровідність шару – елементом з найвищою 
теплопровідністю, а вологовміст шару не впливає на теплофізичні властивості сорбенту, математичну 
модель десорбції утворюють рівняння теплопровідності шару сорбенту, масообміну в шарі й рівноважного 
стану: 
 ∂T/∂τ = а∂2T/∂z2 – qV/(сρ), (1)  
де а – коефіцієнт температуропровідності,

 
м²/с; qV = f(A,T) = ε(dA/dτ) – теплова інтенсивність десорбції, 

Вт/м3; ε – диференціальна теплота сорбції, Дж/кг;  
 dA/dτ = β(A* – A) = k(T – T*), (2) 

 

А – адсорбер; К – конденсатор; С – споживач 

Рис. 1 – Схема експериментального стенду 



dA/dτ – інтенсивність сорбції [4]; β – коефіцієнт масопередачі, кг/(м2 · с); A*= f(P,T) – рівноважна адсорбція, 
величину якої визначають за ізостерами сорбції [2, 4]; k – коефіцієнт пропорційності, що характеризує 
зв’язок між різницею температур (T – T*) та інтенсивністю адсорбції; T* – рівноважна температура сорбції, 
К. 

 
а 

  
 б в 

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

Рис. 2 – Фізична модель десорбції 

Початкові умови: T = Tн, W = Wmax. Межові умови: коли z = 0, T = Tmax, де Tmax = 70 °C; коли z = h, λ∂T/∂z 
= 0, де h – висота шару сорбенту, м; λ – коефіцієнт теплопровідності, Вт/(м · К). 

Розв’язання цієї моделі дозволяє визначити розподіл температури в шарі сорбенту та її динаміку за 
заданої висоти шару. Локальний вологовміст визначають, інтегруючи рівняння (2). 

  
Висновки 
Обґрунтовано фізичну та розроблено спрощену математичну модель регенерації шару сорбенту в 

адсорбційному термотрасформаторі. Для реалізації моделі можна використовувати будь-яке програмне 
середовище. Математична модель може бути використана для розроблення методик інженерного 
розрахунку десорбції сорбенту із заданою геометрією шару. 
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A mathematical model of regeneration of the sorbent in adsorption thermo-transformers is developed. It lets you 
develop a first calculation constructive sorption heat storage device that works on a given mode of operation. 

Keywords: adsorption, sorbent regeneration, heat storage. 


