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WYKAZ WAŻNIEJSZYCH OZNACZEŃ 
 
a - ułamek masowy, - 
a - powierzchnia właściwa, m2/m3 

A - pole przekroju, powierzchnia, m2 
c   - ciepło właściwe, J/(kgK) 
C - stała filtracji, m3 

d, D  - średnica, m 
D - strumień molowy destylatu, mol/s 
e  - liczba e, liczba określająca stan cieplny surówki, - 
F - strumień molowy surówki, mol/s 
FrM - liczba Froude'a dla procesu mieszania, - 
g  - przyspieszenie ziemskie, m/s2 
G - strumień molowy oparów (w rektyfikacji), mol/s 
G - strumień masy gazu inertnego (w absorpcji), kg B/s 
Gr - liczba Grashofa, - 
h, H - wysokość, m 
HO - wysokość równoważna jednej jednostce przenikania masy, m 
i - entalpia, J/mol 
I - indeks mieszania (stopień zmieszania), - 
K - stała filtracji, m6/s 
K - współczynnik przenikania ciepła, W/(m2K) 
Kd  - współczynnik przenikania ciepła przez ściankę cylindryczną, W/(mK) 
kx  -  współczynnik wnikania masy dla błonki ciekłej, kg A/[m2·s·(kg A/kg R)] 
Kx -  współczynnik przenikania masy, kg A/[m2·s·(kg A/kg R)] 
ky - współczynnik wnikania masy dla błonki gazowej, kg A/[m2·s·(kg A/kg B)] 
Ky - współczynnik przenikania masy, kg A/[m2·s·(kg A/kg B)] 
l - charakterystyczny wymiar liniowy, m 
L  - długość przewodu, m 
L -  strumień molowy cieczy (w destylacji i rektyfikacji), mol/s 
L - strumień masy absorbenta  (w absorpcji), kg R/s 
LM - liczba mocy mieszania (zmodyfikowana liczba Eulera), - 
m - masa, kg 
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M - masa molowa, kg/kmol 
n  - częstość obrotów, 1/s 
N - moc mieszania, W 
NO - liczba jednostek przenikania masy, - 
Nu - liczba Nusselta, - 
p - ciśnienie, Pa 
P         - ciśnienie całkowite, Pa 
Pr - liczba Prandtla, - 
q - gęstość strumienia ciepła, W/m2 

Q  - strumień ciepła (natężenie przepływu ciepła, moc cieplna), W 
qL - gęstość strumienia ciepła odniesiona do jednostki długości, W/m 

r -  molowe ciepło parowania, J/mol 
r -  ciepło przemiany fazowej, J/kg 
R  - stała gazowa, J/(mol·K) 
R - powrót (w rektyfikacji), - 
Re - liczba Reynoldsa, - 
s - współczynnik ściśliwości, - 
S - pole przekroju poprzecznego kolumny, m2 
t - temperatura, °C 
T - temperatura, K 
u - średnia liniowa prędkość przepływu, m/s 
V - objętość, m3 

V  - strumień objętości, m3/s 
w - masowa prędkość przepływu, kg/(m2·s) 
W - strumień masy, kg/s 
W - strumień molowy cieczy wyczerpanej (w rektyfikacji), mol/s 
x - ułamek molowy w fazie ciekłej, - 
x - ułamek masowy (w ekstrakcji), - 
X - względny ułamek masowy w fazie ciekłej, kg A/kg R 
y    - ułamek molowy w fazie gazowej, - 
Y - względny ułamek masowy w fazie gazowej, kg A/kg B 
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Litery greckie 
  - współczynnik wnikania ciepła, W/(m2K) 
 - lotność względna, - 
 - grubość ścianki, m 
Δ - różnica 
 - porowatość wypełnienia, - 
η - współczynnik lepkości dynamicznej, kg/(m·s)  
λ  - współczynnik oporu przepływu, - 
 -  współczynnik przewodzenia ciepła, W/(m·K) 
ν - współczynnik lepkości kinematycznej, m2/s 
ξ  -współczynnik oporu lokalnego, - 
ρ  - gęstość, kg/m3 
τ - czas, s 
φ  - współczynnik wypływu, - 
φ - czynnik kształtu ziarna, - 
 
Indeksy dolne 
0 - początkowe 
i - składnika i 
k - końcowe 
L - cieczy 
G - gazu 
s - ciała stałego 
z - ziarna 
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PRZEDMOWA  
 

Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną nauk technicznych, która zajmuje 
się badaniami, projektowaniem i optymalizacją operacji jednostkowych i procesów 
realizowanych w przemyśle chemicznym, ochronie środowiska oraz w przemyśle 
rafineryjnym, farmaceutycznym, spożywczym, materiałów budowlanych i wielu innych - 
pokrewnych. Proces może być zdefiniowany jako ciąg zależnych od siebie zjawisk 
elementarnych, realizowanych w postaci operacji jednostkowych, które mają na celu 
realizację określonego etapu przetwarzania materii. W inżynierii chemicznej i procesowej 
wyróżnia się operacje i procesy mechaniki płynów - m.in. przepływy płynów w przewodach  
czy  przez warstwy porowate, opadanie cząstek, filtrację, mieszanie, procesy cieplne, np. 
ogrzewanie, chłodzenie, odparowanie, innego rodzaj zatężanie roztworów, czy wzbogacanie 
zawiesin, np. z zastosowaniem stałych lub ciekłych membran, wymiany jonowej, adsorpcji – 
desorpcji, czy operacje i procesy wymiany masy oraz jednoczesnej wymiany ciepła i masy, 
np. destylację, rektyfikację, absorpcję, adsorpcję, ekstrakcję, suszenie, a także procesy w 
różnego typu reaktorach chemicznych, kolejno - operacje i procesy mechanicznego 
rozdrabniania, roztwarzania, segregacji, czy rozdzielania gazowych, ciekłych lub stałych 
składników i grup składników mieszanin, w tym, składników surowców, strumieni 
procesowych, albo produktów reakcji chemicznych lub procesów fizycznych, albo 
fizykochemicznych  i inne. W konsekwencji, pojęcie inżynierii chemicznej i procesowej jest 
współcześnie niezwykle obszerne, szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę także procesy 
biotechniczne, biotechnologiczne, a więc, przemysłowe operacje biotechniczne i 
bioprocesowe, a także związane z tym pomiary techniczne, regulację i automatyzację lub 
robotyzację. 
 Celem każdego inżyniera powinno być prowadzenie operacji i procesów w sposób 
efektywny oraz bezpieczny, tak dla samego procesu i pracującej załogi, jak dla środowiska 
naturalnego i ogólnie, dla otoczenia. Znajomość podstaw teoretycznych operacji i procesów 
oraz doświadczenie, pozwalają na skuteczne opracowanie, wdrożenie oraz stosowanie 
rozwiązań technicznych zgodnych z nowoczesnymi standardami obowiązującymi w 
przemyśle. Dlatego, inżynier powinien posiadać niezbędny zasób wiadomości, koniecznych 
do zrozumienia, poprawnego obliczenia i zaprojektowania operacji jednostkowych oraz 
procesów, a także, dla prawidłowego, efektywnego i bezpiecznego ich prowadzenia na co 
dzień, najkorzystniej w sposób optymalny. 
 Niniejsza książka jest adresowana do studentów Wydziału Chemicznego Politechniki 
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Gdańskiej kierunków Chemia, Technologie Ochrony Środowiska i Technologia Chemiczna. 
Zawiera ona, zgodnie z tytułem, podstawy inżynierii chemicznej i procesowej - zagadnienia 
wybrane do ćwiczeń rachunkowych, projektowych i laboratoryjnych z zadaniami, tzn., 
podstawy wybranych, jednocześnie najważniejszych operacji jednostkowych i procesów, 
stosowanych w inżynierii chemicznej i procesowej. Zamierzeniem autorów było 
przygotowanie materiałów, które będą wykorzystywane do opanowania, utrwalenia i 
sprawdzenia wiadomości z podstawowych zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej 
realizowanych na zajęciach projektowych, ćwiczeniach i laboratoriach kursu "Inżynierii 
Chemicznej" i "Inżynierii Procesowej". Mamy nadzieję, że treść tego skryptu, który jest 
pierwszym, z serii, zachęci przyszłych inżynierów do samodzielnego pogłębiania wiedzy o 
operacjach i procesach w nowoczesnym przemyśle, tzn., do samodzielnego studiowania tej 
problematyki, a niniejsza książka będzie w tym pomocna.  

Jednocześnie, autorzy apelują do PT studentów o usilne dążenie do pełnego 
zrozumienia istoty zjawisk i przebiegu operacji oraz procesów, by nauczyć sie formułowania 
w sposób racjonalny pytań i definiowania problemów technicznych lub operacyjnych, czy 
procesowych. Z doświadczenia autorów wynika, że wówczas, gdy, po dokładnym 
przeczytaniu treści dowolnego zadania zamieszczonego w niniejszym skrypcie i zrozumieniu 
istoty problematyki, student potrafi logicznie i w sposób przekonywujący zaproponować oraz 
uzasadnić algorytm rozwiązania, to oznacza, że problematykę rozumie, i z zaliczeniem „nie 
będzie kłopotu”. Życzymy wszystkim Użytkownikom niniejszego skryptu osiągnięcia tego 
poziomu i zapewniamy, że wówczas sami będziecie mieli satysfakcję, a przyszły  pracodawca 
będzie z Państwa rad. 
                   Autorzy    
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1. WSTĘP - OBLICZENIA PODSTAWOWE 
 
1.1. Jednostki ciśnienia 
Jednostką ciśnienia w układzie SI jest 1 Pa. Inne jednostki, które są używane, wraz z 
przelicznikami podane są w tablicy 1.1. 
 

Tablica 1.1.  
Jednostki ciśnienia i ich przeliczniki 

 Pa bar atm at mm Hg mm H2O psi 
Pa 1 1·10-5 9,869·10-6 1,0197·10-5 7,50·10-3 0,102 1,450·10-5 
bar 1·105 1 0,9869 1,0197 750 1,02·104 1,450 
atm 101325 1,01325 1 1,0333 760 1,033·104 14,696 
at 9,81·104 0,981 0,9682 1 735,5 1·104 14,223 
mm Hg 133,33 133,33·10-5 1,3158·10-3 1,3596·10-3 1 13,59 1,934·10-2 
mm H2O 9,81 9,81·10-5 9,682·10-5 1·10-4 0,0736 1 1,422·10-3 
psi 68950 0,6895 6,804·10-2 7,031·10-2 51,71 703,7 1 

 
 
Warunki standardowe są różnie definiowane przez organizacje standaryzujące, np. wg IUPAC 
(International Union of Pure and Applied Chemistry) warunki standardowe określa ciśnienie 
1·105 Pa (1 bar) i temperatura 273 K, według NIST (National Institute of Standard and 
Technology) i ISO 10780 w warunkach normalnych ciśnienie wynosi 101325 Pa (1 atm) a 
temperatura 273 K.  
 
1.2. Nadciśnienie i podciśnienie 
Nadciśnienie Δpnad i podciśnienie Δppod mierzone w instalacjach odnoszone jest do 
aktualnego ciśnienia atmosferycznego patm. Ciśnienie absolutne, znając ciśnienie 
atmosferyczne i nadciśnienie lub podciśnienie, można obliczyć następująco: 
     nadatm ppp  ,    (1.1) 
gdy dane jest nadciśnienie lub 
     podatm ppp  ,     (1.2) 
gdy mierzone jest podciśnienie.  
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1.3. Gęstość płynów 
Gęstość gazów zmienia się znacznie w zależności od temperatury i ciśnienia. Na podstawie 
równania stanu gazu doskonałego można wyprowadzić zależności na gęstość gazu w 
dowolnej temperaturze i pod dowolnym ciśnieniem: 
    RT

pM ,      (1.3) 

    lub 101325
273

4,22
1

10
1

1
0

01
p

T
M

p
p

T
T   ,  (1.4) 

W równaniach tych ρ oznacza gęstość gazu w temperaturze T i pod ciśnieniem p, M - masę 
molową gazu, a R - stałą gazową (8,314 J/(mol·K)). W przypadku gazów rzeczywistych i 
gazów w wysokich ciśnieniach, zwłaszcza w pobliżu punktu krytycznego należy zastosować 
odpowiednie poprawki [1]. Należy jednak podkreślić, że w przypadku gazów o ciśnieniach do 
15-20 atm w temperaturach umiarkowanych błąd wynikający z zastosowania prawa gazu 
doskonałego nie przekracza 2-3 procent, dlatego równanie to używane jest w wielu 
obliczeniach technicznych. 
Gęstość mieszanin gazowych można obliczyć na podstawie udziałów poszczególnych 
składników z zależności: 
    

i
iim y  ,      (1.5) 

gdzie yi to ułamek objętościowy i-tego składnika o gęstości ρi. 
Natomiast gęstość mieszaniny cieczy, zakładając, że po wymieszaniu nie występują istotne 
zmiany fizykochemiczne, w przybliżeniu obliczyć można ze wzoru: 
    

i i
i

m

a


1 ,      (1.6) 
gdzie ai oznacza ułamek masowy składnika i, a ρi jego gęstość. 
Podobnie można obliczyć gęstość zawiesiny ρz,: 
    

c
z

s
z

z

aa

 11 ,     (1.7) 

gdy znana jest gęstość ciała stałego ρs i cieczy ρc oraz ułamek masowy ciała stałego w 
zawiesinie az. 
 
1.4. Lepkość płynów 
Podczas przepływu płynów rzeczywistych, na skutek oddziaływań wewnętrznych, występuje 
tarcie sąsiednich warstw płynu. Siła tarcia wewnętrznego, odniesiona do 1 m2 powierzchni 
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zetknięcia warstw zwana też naprężeniem ścinającym τ, jest proporcjonalna do szybkości 
ścinania  , a współczynnikiem proporcjonalności jest dynamiczny współczynnik lepkości, 
nazywany często lepkością dynamiczną η: 
       ,      (1.8) 
Lepkość kinematyczna ν i lepkość dynamiczna η związane są ze sobą zależnością: 
    

  ,      (1.9) 
Jednostką lepkości dynamicznej w układzie jednostek SI jest kg/(m·s) lub Pa·s, zaś lepkość 
kinematyczna wyrażana jest w m2/s.  Dawniej używaną jednostką lepkości dynamicznej, którą 
jeszcze można spotkać w literaturze jest 1 P (puaz) (1 cP=1 mPa·s), a dla lepkości 
kinematycznej 1St (Stokes) (1 cSt = 1 mm2/s; 10000 St = 1 m2/s). 
 
Zgodnie z teorią kinetyczną gazów, dynamiczny współczynnik lepkości gazów w stałej 
temperaturze nie zależy od ciśnienia. Dla gazów rzeczywistych niezależność lepkości od 
ciśnienia słuszna jest dla umiarkowanych ciśnień. Zależność lepkości dynamicznej od 
temperatury dla gazów dana jest równaniem Sutherlanda: 

    2
3

0 273
273 





 T
CT
C

T   ,    (1.10) 
gdzie η0 jest lepkością dynamiczną w warunkach normalnych, a stała C jest stałą Sutherlanda, 
która zależy od rodzaju gazu i od temperatury. Przykładowe wartości stałej Sutherlanda dla 
wybranych gazów zamieszczono w tablicy 1.2, więcej można znaleźć w [10] i [13].  
 

Tablica 1.2. 
Wartości stałej Sutherlanda dla wybranych gazów 

Gaz C Zakres temperatur, ºC 
od do 

powietrze 
CH4 C2H4 Cl2 CO2 H2 H2S 
N2 NH3 O2 

114 
198 

225,9 
325 

239,7 
71,7 
331 
118 
377 
138 

0 
17 
-21 
13 
-21 
-21 
17 
15 
15 
17 

300 
100 
302 
99 
302 
302 
100 
100 
184 
186 
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SO2 416 18 100 
 
Dla mieszaniny dwuskładnikowej gazów można zastosować następujące zależności, aby 
obliczyć jej lepkość: 
- wzór Buddenberga i Wilkego 
   

2,12
2

2
1

2

2,11
1

1
2

1

385,11385,11 Dx
x

Dx
xm














  ,  (1.11) 

gdzie:  η1 i η2 - lepkości dynamiczne czystych składników, kg/(m·s) 
  ρ1 i ρ2 -  gęstości czystych składników, kg/m3 

 x1 i x2 - ułamki molowe gazów w mieszaninie, - 
 D1,2 - współczynnik dyfuzji dla gazów, m2/s 
- wzór Wilkego 
   

1,2
2
1
2

2,1
1
2
1

11 





x
x

x
xm

 ,    (1.12) 

w którym znaczenia symboli są jak w równaniu Buddenberga i Wilkego, zaś Φ1,2 i Φ2,1 są 
funkcjami lepkości i mas molowych M czystych składników: 

   5,0

2
1

225,0

1
2

5,0

2
1

2,1
122

1




 















M
M
M
M




,    (1.13a) 

   5,0

1
2

225,0

2
1

5,0

1
2

1,2
122

1




 















M
M
M
M




,    (1.13b) 

 
Lepkość cieczy w zakresie ciśnień umiarkowanych (od normalnych do kilkunastu MPa) nie 
zależy od ciśnienia. Lepkość cieczy maleje ze wzrostem temperatury. Lepkość cieczy w 
temperaturze t (w °C) można obliczyć ze wzoru Thorpego i Rodgera: 
 21 tt

c
    (1.14) 

Przykładowe wartości stałych c, α i β charakterystycznych dla danej cieczy przedstawiono w 
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tablicy 1.3, więcej można znaleźć np. w [1]. 
 

Tablica 1.3. 
Wartości stałych c, α i β dla wybranych cieczy 

Ciecz α β·104 c 
aceton 
benzen 

chloroform 
heksan 
toluen 

0,01064 
0,01861 
0,01149 
0,01122 
0,01462 

0,3115 
0,3181 
0,2588 
0,3337 
0,4220 

0,003949 
0,009055 
0,007006 
0,003965 
0,007684 

 
Lepkość mieszanin ciekłych może być obliczona: 
- w przypadku cieczy doskonałych ze wzoru Kendalla i Monroe: 
    3

1
223

1
113

1  xxm  ,     (1.15) 
- a dla cieczy niepolarnych i niezasocjowanych ze wzoru Arrheniusa: 
    2211 logloglog  xxm  ,    (1.16) 
gdzie x1 i x2 są ułamkami molowymi składników mieszaniny. 
Do obliczenia lepkości zawiesin lub emulsji o stężeniu fazy rozproszonej mniejszym niż 10% 
stosowany jest wzór Einsteina: 
    )5,21( Vcm x ,     (1.17) 
Natomiast lepkość zawiesiny o stężeniu fazy stałej do 40% można obliczyć ze wzoru: 
    )5,41( Vcm x ,     (1.18) 
w których xV jest ułamkiem objętościowym fazy rozproszonej w mieszaninie.   
Więcej zależności pozwalających na oszacowanie lepkości zawiesin i emulsji można znaleźć 
w [1] i [8]. 
 
 
ZADANIA 
 
1.1. Jaką objętość ma 100 kg tlenu pod ciśnieniem 4 at w temperaturze 35°C? 
 odp. 20,4 m3 
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1.2. Obliczyć gęstość powietrza pod ciśnieniem 772 mm Hg w temperaturze 23°C. 
 odp. 1,213 kg/m3 

 
1.3. Obliczyć gęstość CO2 pod ciśnieniem 2 barów w temperaturze 15°C. 
 odp. 3,675 kg/m3 

 
1.4. Obliczyć gęstość powietrza w temperaturze 28°C, gdy nadciśnienie wynosi 120 mm H2O, 
a  ciśnienie atmosferyczne 756 mm Hg. 
 odp.  1,182 kg/m3 

 
1.5. Obliczyć gęstość metanu w temperaturze 10°C, pod nadciśnieniem 2 at, gdy ciśnienia 
atmosferyczne wynosi 102,3 kPa. 
 odp. 2,030 kg/m3 

 
1.6. Jaka jest gęstość azotu w temperaturze -25°C, gdy podciśnienie wynosi 0,2 at, a ciśnienie 
atmosferyczne 102,1 kPa? 
 odp. 1,120 kg/m3 

 
1.7. Obliczyć gęstość mieszaniny gazowej o temperaturze 15°C i pod ciśnieniem 2 at, w 
której skład wchodzi powietrze i dwutlenek węgla, jeżeli ułamek objętościowy CO2 w 
mieszaninie wynosi 20%. 
 odp. 2,622 kg/m3 

 
1.8. Obliczyć gęstość mieszaniny gazowej, jeżeli zmieszano w stosunku molowym 
CO:CO2:N2=1:1:3. Zmierzone podciśnienie wynosi 440 mm Hg, ciśnienie atmosferyczne 1 
bar i temperatura 50°C 
 odp. 0,480 kg/m3 
 
1.9. Obliczyć gęstość mieszaniny powstałej po połączeniu: (a) 20 kg metanolu (ρ=790 kg/m3) 
i 50 kg wody (ρ=998 kg/m3); (b) 200 cm3 czterochlorku węgla (ρ =1595 kg/m3) i 500 cm3  
acetonu (ρ=791 kg/m3) 
 odp. a - 928 kg/m3, b - 1021 kg/m3 
 
1.10. Obliczyć gęstość ciekłej mieszaniny benzenu i toluenu w temperaturze 90°C, jeżeli 
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ułamek molowy benzenu w mieszaninie wynosi 0,5. Gęstości benzenu i toluenu w 
temperaturze 80°C wynoszą odpowiednio 815 i 810 kg/m3,  a w temperaturze 100°C  - 793 i 
791 kg/m3. 
 odp. 802 kg/m3 
 
1.11. Ile wynosi gęstość parowej mieszaniny benzenu i toluenu w temperaturze 101°C pod 
ciśnieniem 1 bar, jeżeli ułamek objętościowy składnika bardziej lotnego w mieszaninie 
wynosi 0,4? 
 odp. 2,78 kg/m3 
 
1.12. Obliczyć gęstość wodnej zawiesiny o stężeniu 15% (mas.) w temperaturze 30°C. 
Gęstość ciała stałego jest równa 2600 kg/m3. 
 odp. 1098 kg/m3 
 
1.13. Sporządzono zawiesinę dodając 100 kg proszku nierozpuszczalnego w wodzie do 450 
kg wody. Gęstość przygotowanej zawiesiny w temperaturze 20°C wynosi 1100 kg/m3. Jaka 
jest gęstość proszku? 
 odp. 2037 kg/m3 
 
1.14. Obliczyć współczynnik lepkości dynamicznej oleju wrzecionowego w temperaturze 
80°C i oleju sojowego w temperaturze 63°C 
 odp. 2,82·10-3 kg/(m·s); 13,6·10-3 kg/(m·s) 
 
1.15. Obliczyć współczynnik lepkości dynamicznej mieszaniny metanolu i etanolu w 
temperaturze 70°C, jeżeli zawartość metanolu w mieszaninie wynosi 40% (mas.). 
Współczynniki lepkości dynamicznej dla czystego metanolu i etanolu wynoszą odpowiednio 
0,311 cP i 0,503 cP. Obliczenia wykonać wykorzystując wzór Kendalla-Monroe i Arrheniusa. 
 odp. 0,401 cP, 0,398 cP 
 
1.16. Obliczyć lepkość kinematyczną ciekłej mieszaniny benzenu i toluenu w temperaturze 
100°C, jeżeli ułamek masowy benzenu w mieszaninie wynosi  0,2. Gęstości czystego benzenu  
i toluenu wynoszą odpowiednio 793 i 791 kg/m3, a lepkość dynamiczna czystych składników 
odpowiednio 0,261 i 0,271 mPa·s 
 odp. 3,4·10-7 m2/s 
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1.17. Obliczyć lepkość dynamiczną zawiesiny, jeżeli udział objętościowy ciała stałego w 
zawiesinie wynosi 12%, a lepkość czystej cieczy 2 cP. 
 odp. 3,08·10-3 kg/ (m·s) 
 
1.18. Obliczyć lepkość dynamiczną wodnej zawiesiny zawierającej 13% (mas.) ciała stałego, 
którego gęstość wynosi 2650 kg/m3. Temperatura zawiesiny jest równa 15°C. 
 odp. 1,310·10-3 kg/ (m·s) 
 
1.19. Ile wynosi współczynnik lepkości dynamicznej emulsji typu W/O o zawartości fazy 
olejowej 10% (obj.), przygotowanej z wody i oleju sojowego o temperaturze 25°C? 
 odp.  67,5·10-3 kg/ (m·s) 
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2. PRZEPŁYWY PŁYNÓW 
 
Przepływ płynu w przewodach można wyrazić za pomocą następujących wielkości: 
- strumień objętości lub objętościowe natężenie przepływu V  - określa objętość płynu V, 
która przepływa przez dany przekrój A w czasie τ: 
     

VV  ,     (2.1) 
- strumień masy lub masowe natężenie przepływu W - określa masę płynu m o gęstości ρ 
przepływającą przez dany przekrój w jednostce czasu: 
     

mW  ,     (2.2) 

     VW ,     (2.3) 
- średnia liniowa prędkość przepływu płynu u: 

     A
Vu


 ,     (2.4) 
- masowa prędkość przepływu płynu w: 
     A

Ww  ,     (2.5) 
 
2.1. Ciągłość strumienia 
Strumień masy płynu przepływającego w sposób ustalony przez przewód jest stały w każdym 
dowolnym przekroju przewodu (prostopadłym do kierunku ruchu płynu): 
     .constW  ,     (2.6) 
W przypadku nieściśliwego płynu, tzn. gdy jego gęstość jest stała, strumień objętości też jest 
stały i dla dwóch dowolnych przekrojów przewodu A1 i A2 można napisać następującą 
zależność: 
     2211 AuAu  ,     (2.7) 
 
2.2. Równanie Bernoulliego 
Równanie Bernoulliego wyraża bilans energetyczny dla ustalonego przepływu cieczy 
doskonałej i przedstawione może być w formie: 
     .2

2 constpghu   ,   (2.8) 
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gdzie: g - przyspieszenie ziemskie, m/s2 
 p - ciśnienie płynu w danym przekroju, Pa 
 h - wysokość odniesienia  środka geometrycznego przekroju, m. 
Równanie Bernoulliego dla dwóch dowolnych przekrojów, w którym poszczególne człony 
energii wyrażone są jako wysokości słupa cieczy ma postać: 
    g

phg
u

g
phg

u
 2

2
2
21

1
2
1

22  ,   (2.9) 
Dla płynów rzeczywistych, dla których występują straty energii równanie Bernoulliego 
przyjmuje postać: 
    strppghupghu  22

2
211

2
1

22  , (2.10) 
lub: 
    strhg

phg
u

g
phg

u   2
2

2
21

1
2
1

22 ,   (2.11) 
w których Δpstr i hstr wyrażają stratę ciśnienia podczas przepływu płynu. 
 
2.3. Wypływ cieczy ze zbiorników 
Prędkość wypływu cieczy ze zbiornika przez otwór, umiejscowiony w jego dnie, można 
obliczyć ze wzoru: 

    2

1
0

01

1

2








 


A
A

g
ppHg

u  ,    (2.12) 

gdzie: H - wysokość cieczy w zbiorniku, m 
 A0, A1 - powierzchnie odpowiednio otworu wypływowego i lustra cieczy na 
 wysokości H , m2 
 p1, p0 - ciśnienia na powierzchni cieczy w zbiorniku i na poziomie otworu 
 wylotowego, Pa 
 ρ - gęstość cieczy, kg/m3 

 g - przyspieszenie ziemskie, m/s2 

 
Jeżeli powierzchnia otworu wypływowego jest mała w stosunku do powierzchni lustra cieczy 
w zbiorniku to wartość wyrażenia [1-(A0/A1)2] jest w przybliżeniu równa 1 oraz jeżeli wypływ 
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cieczy odbywa się z odkrytego do atmosfery zbiornika, tj. p0=p1  wtedy obliczając prędkość 
wypływu cieczy ze zbiornika można posłużyć się wzorem Torricellego: 
     gHu 2 ,     (2.13) 
Rzeczywiste wartości prędkości wypływu cieczy ze zbiornika są nieco mniejsze od 
obliczonych teoretycznie na skutek tarcia wypływającej cieczy. Dlatego we wzorze (2.13) 
uwzględnia się współczynnik prędkości ψ: 
     gHu 2 ,      (2.14) 
Wartość współczynnika prędkości ψ jest mniejsza od 1 i zależy od wielkości otworu, 
gładkości rury wypływowej, rodzaju płynu, prędkości wypływu, obecności oporu 
miejscowego (np. zaworu). 
Czas wypływu cieczy ze zbiornika, obliczyć można z zależności: 
      1

2

1
0 2
1 H

H
dHH

A
gA ,   (2.15) 

gdzie: A0 - powierzchnia otworu wypływowego, m2 

 H1 i H2 - wysokości lustra cieczy na końcu i na początku wypływu względem poziomu 
 otworu wylotowego, m 
 A1 - pole przekroju lustra cieczy, które jest funkcją poziomu cieczy w zbiorniku 
 (A1=f(H)), m2 

 φ - współczynnik wypływu, - 
 
Wartość współczynnika wypływu jest zawsze mniejsza od 1 i zależy od współczynnika 
prędkości oraz od kontrakcji strugi (rzeczywisty przekrój poprzeczny strumienia cieczy 
wypływającej jest mniejszy od przekroju otworu wypływowego). Dla cieczy doskonałej 
wypływającej przez otwór o ostrych krawędziach φ=0,611 
 
2.4. Liczba Reynoldsa 
Charakter przypływu płynów określa kryterium nazywane liczbą Reynoldsa, którą oblicza się 
ze wzoru: 
     

 udud Re ,    (2.16) 
gdzie: u - średnia liniowa prędkość płynu, m/s 
 d - średnica przewodu, m 
 ρ - gęstość płynu, kg/m3 
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 η - współczynnik lepkości dynamicznej, kg/(m·s) 
 ν - lepkość kinematyczna, m2/s 
Dla liczb Re mniejszych od 2100 przepływ płynu jest laminarny (uwarstwiony), dla 
przepływów burzliwych liczba Re jest większa od 3000. Ruch płynu w zakresie liczb Re 
między 2100 a 3000 uważany jest za przejściowy. 
Dla przewodów o przekrojach poprzecznych niekołowych, np. kwadratowych, prostokątnych, 
pierścieniowych, do wzoru na liczbę Reynoldsa (2.16) za średnicę należy podstawić tzw. 
średnicę zastępczą de: 
     O

Ad e
4 ,     (2.17) 

gdzie: A - pole przekroju przewodu, którym przepływa płyn, m2 

 O - obwód przewodu omywany przez płyn, m 
 
2.5. Opory przepływu w przewodach 
Straty ciśnienia płynu rzeczywistego wynikające z jego tarcia wewnętrznego można obliczyć 
ze wzoru Darcy-Weisbacha: 
     2

2 u
d
Lpstr  ,    (2.18) 

gdzie: λ - współczynnik oporu przepływu, - 
 L - długość przewodu, m 
 d - średnica przewodu (uwaga: dla przewodów o przekroju poprzecznym niekołowym 
 należy zastosować średnicę zastępczą, obliczoną wg równania (2.17)), m 
 u - prędkość przepływu płynu, m/s 
 ρ - gęstość płynu, kg/m3 

 
Współczynnik oporu przepływu zależy od charakteru przepływu płynu λ=f(Re) i dla 
przepływów laminarnych (Re<2100) obliczany jest z zależności: 
     Re

a ,     (2.19) 
Wartość parametru a wynosi 64 dla przekrojów kołowych, 96 dla przekrojów 
pierścieniowych, 57 dla przekrojów kwadratowych (więcej wartości w [13]). 
Dla przepływów burzliwych, gdy 3000<Re<105, współczynnik oporu przepływu można 
wyznaczyć wykorzystując np. wzór Blausiusa: 
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     25,0Re
3164,0 ,     (2.20) 

a dla dużych wartości liczb Reynoldsa 4000<Re<3,2·106 ze wzoru Nikuradse: 
     237,0Re

221,00032,0  ,    (2.21) 
W przypadku przepływu o charakterze przejściowym należy wykorzystać odpowiednie 
wykresy zależności λ =f(Re) dostępne m. in. w [13]. 
 
2.6. Opory lokalne 
Straty ciśnienia płynu mogą być spowodowane przez opory lokalne (miejscowe). Terminem 
tym określa się nagłe zmiany przekroju przewodu, zmiany kierunku przepływu, zamontowane 
w przewodzie kurki, zawory, zasuwy, itp. W celu obliczenia strat ciśnienia związanych z 
obecnością oporów lokalnych można skorzystać z zależności: 
      2

2
..

 up ilo ,    (2.22) 
w której ξi jest współczynnikiem oporu lokalnego charakterystycznym dla danego oporu 
miejscowego. Wybrane współczynniki oporu lokalnego zawarte są w tablicy 2.1.  
Inną metodą obliczenia strat ciśnienia spowodowanych oporami lokalnymi jest zastosowanie 
zmodyfikowanego równanie Darcy-Weisbacha: 
     2

2
..

 u
d
Lp e

lo
 ,    (2.23) 

     ndLe  ,     (2.24) 
gdzie: Le - długość zastępcza przewodu prostego, mającego taki sam opór jak dany opór 
 lokalny, m 
 n - bezwymiarowy współczynnik charakterystyczny dla danego oporu, - 
Przykładowe wartości współczynników n znajdują się w tablicy 2.1. Więcej wartości 
współczynników ξi i n można znaleźć w literaturze [9] i [13]. 
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Tablica 2.1. 
Wartości współczynników oporu lokalnego ξ i n dla wybranych oporów miejscowych 

Rodzaj oporu Współczynnik ξ Współczynnik n 
wlot 0,5 25 
wylot 1 50 

nagłe rozszerzenie przewodu 
(A1 / A2 pole przekroju 

węższej /szerszej części) 

2

2
11 


  A
A   

kolanko 90o 0,7 35 
kolanko 45o 0,3 15 

zawór 3,2 150 
zasuwa 0,15 7 

kurek do pobierania prób 2  
 
W przypadku wężownicy stratę ciśnienia oblicza się tak jak dla przewodu prostego i 
uwzględnia się poprawkę ψ: 
     .. prprzeww pp   ,    (2.25) 
     D

d54,31 ,    (2.26) 
gdzie: d - średnica wewnętrzna rury, m 
 D - średnica zwoju wężownicy, m 
 
Całkowite straty ciśnienia płynu w przewodzie są sumą strat ciśnienia związanych z tarciem 
wewnętrznym płynu i oporami lokalnymi: 
     ..lostr ppp  ,    (2.27) 
 
2.7. Opory przepływu płynu przez warstwę wypełnienia 
Stratę ciśnienia płynu płynącego przez warstwę wypełnienia można obliczyć z równania 
Leva: 
      


  

3
332 1

2 
 nn

e

u
d
Lp ,   (2.28) 

gdzie: λ - współczynnik oporu przepływu zależny od liczby Re, - 
 L - wysokość warstwy wypełnienia, m 
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 de - średnica zastępcza ziarna,  m 
 u - pozorna prędkość przepływu płynu, m/s 
 ρ - gęstość przepływającego płynu, kg/m3 

 ε - porowatość wypełnienia, - 
 φ - czynnik kształtu ziarna, - 
 n - współczynnik zależny od liczby Re, - 
 
Liczba Reynoldsa definiowana jest następująco: 
     

eudRe ,     (2.29) 
gdzie: η - współczynnik lepkości dynamicznej przepływającego płynu, kg/(m·s) 
 pozostałe symbole jak w równaniu (2.28) 
 
Pozorna prędkość przepływu płynu liczona jest jako przepływ płynu przez pusty aparat (bez 
wypełnienia) o przekroju poprzecznym A: 

     A
Vu


 ,     (2.30) 
 
Średnica zastępcza ziarna jest liczona jako średnica kuli o tej samej objętości co objętość 
ziarna Vz: 
     3 6

 ze
Vd  ,     (2.31) 

 
Współczynnik oporu przepływu jest funkcją liczby Reynoldsa: 
- dla przepływów laminarnych Re<10 
     Re

400 ,     (2.32) 
- dla przepływów burzliwych Re>100 
     2Re  nb ,     (2.33) 
gdzie b jest współczynnikiem zależnym od szorstkości ziaren wypełnienia. Przyjmuje się, że: 
 b=7 dla powierzchni gładkich 
 b=10,5 dla powierzchni średnioszorstkich 
 b=16 dla powierzchni szorstkich 
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Dla przepływów w zakresie przejściowym należy skorzystać w zależności graficznej λ=f(Re) 
np. w [13]. 
 
Współczynnik n przyjmuje wartości z zakresu od 1 do 2. Dla przepływów laminarnych n=1. 
Zależność współczynnika n od liczby Reynoldsa w zakresie 10<Re<10000 przedstawiono w 
tablicy 2.2. 
 

Tablica 2.2. 
Wartości współczynnika n z równania 2.29 i 2.33 w zależności od liczby Reynoldsa 

Re 10 20 40 80 100 200 400 1000 2000 4000 10000 
n 1 1,15 1,30 1,45 1,55 1,70 1,80 1,85 1,90 1,93 1,96 
 
Porowatość wypełnienia definiowana jest jako ułamek objętości swobodnej Vsw w objętości 
całkowitej Vc wypełnienia i może być obliczony następująco: 
    

z
nas

c
z

c
sw

V
V

V
V


  11 ,    (2.34) 

gdzie: Vz - objętość ziaren wypełnienia, m3 
 ρnas - gęstość nasypowa (stosunek masy ziaren do całkowitej objętości zajmowanej 
 przez ziarna wraz z wszelkimi porami), kg/m3 

 ρz - gęstość ziaren (gęstość materiału cząstek złoża; stosunek masy ziaren do objętości 
 zajmowanej tylko przez ziarna), kg/m3 

 
Teoretycznie porowatość może zmieniać się w granicach 0≤ε≤ 1. Porowatość ε=0 oznacza 
zupełny brak porów między ziarnami (tylko ciało stałe), a ε=1 wskazuje na brak fazy stałej 
(czyli sam płyn). W praktyce sypkie materiały przemysłowe charakteryzują się porowatością 
w zakresie 0,1÷0,9, natomiast porowatość wypełnień w kolumnach wykorzystywanych do 
procesów wymiany masy może osiągać wartość ε=0,99. 
 
Czynnik kształtu ziaren wypełnienia jest to stosunek powierzchni ziarna do powierzchni kuli 
o tej samej objętości, co objętość ziarna: 
    3/22 205,0

z
z

e
z

k
z

V
A

d
A

A
A   ,   (2.35) 

Wartość czynnika kształtu może przyjmować wartości φ≥1, przy czym φ=1 dla cząstek 
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kulistych. 
 
2.8. Moc silnika pompy odśrodkowej 
Przyrost ciśnienia jaki musi wytworzyć pompa Δpc, aby przesłać ciecz od punktu zasilania do 
punktu przeznaczenia obliczany jest ze wzoru: 
    1212   pgHpppp tskc  ,  (2.36) 
gdzie: Δpk - ciśnienie związane z nadaniem prędkości, Pa 
 Δps - suma strat ciśnienia w przewodzie ssawnym, Pa 
 Δpt - suma strat ciśnienia w przewodzie tłocznym, Pa 
 H2-1 - geometryczna różnica wysokości między punktem przeznaczenia a punktem 
 zasilania, m 
 ρ - gęstość przepływającego płynu, kg/m3 

 g - przyspieszenie ziemskie, m/s2 

 Δp2-1 - różnica ciśnień w punkcie przeznaczenia i punkcie zasilania, Pa 
 
Gdy średnice przewodów w części ssawnej i tłocznej są jednakowe wtedy wzór 2.36 można 
przekształcić do postaci: 
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Moc silnika pompy odśrodkowej (N) potrzebnej do wytworzenia ciśnienia Δpc dana jest 
zależnością: 

     
p
c VpN 

 ,     (2.38) 

gdzie: V  - objętościowe natężenie płynu w instalacji, m3/s 
 ηp - sprawność instalacji pompowej, - 
 
 
 
 
 
ZADANIA 
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2.1. Przewodem o średnicy wewnętrznej 30 mm płynie 5000 kg/h wody o temperaturze 30°C. 
Obliczyć strumień objętościowy i średnią liniową prędkość przepływu wody w przewodzie. 
 odp. 1,39·10-3 m3/s; 1,97 m/s 
 
2.2. Obliczyć średnią liniową prędkość przepływu 10 t/h wody o temperaturze 15°C w kanale 
o wymiarach 0,6 x 1 m (wys. x szer.) wypełnionym w 75%. 
 odp. 6,18 ·10-3 m/s 
 
2.3. Cylindryczny reaktor o średnicy 1 m i wysokości 2 m ma zostać napełniony cieczą o 
gęstości 830 kg/m3. Wysokość cieczy w zbiorniku powinna być na poziomie 75% wysokości 
maksymalnej. Ile czasu zajmie napełnianie zbiornika cieczą, jeżeli jej strumień masowy 
wynosi 6000 kg/h? Jaką powinien mieć średnicę przewód doprowadzający ciecz, aby średnia 
liniowa prędkość przepływu wynosiła 1 m/s? 
 odp. 10 min; 51 mm 
 
2.4. W przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła typu rura w rurze o wymiarach 
Dz/δ=54/2,5 mm i dz/δ=29/2,5 mm przepływa powietrze ze średnią prędkością 8 m/s, którego 
średnia temperatura wynosi 10°C i nadciśnienie 2 at. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 745 
mm Hg. Obliczyć strumień masowy i objętościowy powietrza oraz objętościowe natężenie 
przepływu przeliczone na warunki normalne. 
 odp. 0,0356 kg/s; 9,80·10-3 m3/s; 0,0276 m3/s 
  
2.5. W przestrzeni międzyrurowej płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła płynie powietrze 
o średniej temperaturze 60°C, którego średnie ciśnienie wynosi 1,8 bar, natomiast rurkami 
płynie woda o średniej temperaturze  25ºC. Wymiary wymiennika są następujące: średnica 
płaszcza: Dz/δ=414/7 mm, średnica rury dz/δ'=25/2 mm, liczba rur 121. Obliczyć liniową 
prędkość przepływu powietrza i wody, jeżeli ich strumienie masowe wynoszą odpowiednio 
0,5 kg/s i 25 kg/s. 
 odp. 4 m/s; 0,47 m/s 
 
2.6. Przewodem o średnicy wewnętrznej 100 mm płynie 200 dm3/h wody o temperaturze 
15°C. Przewód ten łagodnie zwęża się do średnicy 60 mm. Obliczyć jaką różnicę ciśnień 
wskazuje rtęciowy manometr różnicowy podłączony do przewodu przed i za zwężeniem. W 
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obliczeniach założyć, że opory przepływu można pominąć. 
 odp. 54 mm 
  
2.7. Obliczyć wysokość i średnicę rury w skraplaczu barometrycznym, do którego dopływa 
1,5 kg/s pary wodnej. Ciśnienie w skraplaczu wynosi 0,4 bara, a ciśnienie atmosferyczne 760 
mm Hg. Założyć, że w skraplaczu zużywa się 25 kg wody na 1 kg pary, średnia liniowa 
prędkość przepływu wody w rurze wynosi 1 m/s, temperatura wypływającego strumienia 
wody 15°C, a opory przepływu można pominąć. 
  odp. 6,21 m; 0,223 m 
 
2.8. Obliczyć, z jakiej głębokości może być zassana woda przez inżektor, jeżeli natężenie 
przepływu wody o temperaturze 15°C wynosi  60 m3/h. Średnica przewodu w szerszej części 
inżektora jest równa 120 mm, a średnica dyszy 40 mm. Nadciśnienie w szerszej części 
przewodu wynosi 0,16 at, a ciśnienie atmosferyczne 772 mm Hg. 
Wskazówka: zapisać równanie Bernoulliego dla szerszej części przewodu i dla dyszy, 
zakładając, że opory przepływu można pominąć. 
 odp. 7,3 m 
 
2.9. W inżektorze wodno-wodnym zasysana jest woda ze zbiornika położnego 2 m poniżej osi 
przewodu. Jaką średnicę ma dysza inżektora, jeżeli w szerszej części przewodu średnica 
wynosi 110 mm, a woda o temperaturze 13°C przepływa z natężeniem 11 kg/s? Ciśnienie 
atmosferyczne wynosi 765 mm Hg, a nadciśnienie w szerszej części 0,06 bar. 
 odp. 0,044 m 
 
2.10. Z jakim natężeniem przepływa w inżektorze woda o temperaturze 10°C, jeżeli zasysana 
jest woda ze zbiornika umieszczonego 3 m poniżej osi przewodu? W przewodzie 
doprowadzającym o średnicy 110 mm  nadciśnienie wskazywane przez piezometr ma wartość 
0,8 m słupa wody, a średnica przewężenia (dyszy) wynosi 50 mm. Ciśnienie atmosferyczne 
wynosi 1,023 bara. 
 odp. 40 m3/h 
 
2.11. W pionowym zbiorniku o średnicy 600 mm i wysokości 2500 mm zebrano  0,5  m3 
filtratu. Obliczyć czas opróżniania zbiornika, jeżeli króciec odpływowy umieszczony w jego 
dnie ma średnicę 12 mm i długość 150 mm, a współczynnik wypływu 0,6. 
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 odp. 32 min. 
 
2.12. Zbiornik cylindryczny poziomy o średnicy 2 m i długości 5 m wypełniony jest do 
połowy wysokości wodą (10°C). W najniższym miejscu zbiornika umieszczony jest króciec o 
średnicy 60 mm i współczynniku wypływu 0,6. Obliczyć czas wypływu wody ze zbiornika. 
 odp. 574 s 
 
2.13. W dnie zbiornika o podstawie kwadratowej 400x400 mm, wypełnionym w całości wodą 
o temperaturze 15°C zmontowano króciec o długości 100 mm i średnicy 7 mm. Znajdź 
objętość zbiornika, jeżeli wiadomo, że po otwarciu króćca, po czasie 30 s, poziom wody w 
zbiorniku obniżył się o 60 mm. Współczynnik wypływu 0,6. 
 odp. 0,38 m3 

 
2.14. Zbiornik z dnem stożkowym ma średnicę 2,8 m, wysokości części cylindrycznej 8 m, z 
części stożkowej 1,5 m. W zbiorniku znajduje się 48 m3 roztworu. Średnica otworu 
odpływowego umieszczonego w dnie jest równa 100 mm. Współczynnik wypływu 0,62. 
Obliczyć o ile obniży się poziom cieczy w cylindrycznej części zbiornika, jeżeli zbiornik 
będzie opróżniany przez 8 min. Ile czasu potrzeba na całkowite opróżnienie zbiornika? 
 odp. 4,28 m; 1134 s 
 
2.15. Pionowy zbiornik o średnicy 3 m i wysokości 8 m wypełniony jest cieczą w 75%. 
Obliczyć średnicę otworu w dnie zbiornika, jeżeli czas jego opróżniania ma wynosić 20 min. 
Założyć współczynnik wypływu równy 0,62. 
 odp. 0,116 m 
 
2.16. Poziomy zbiornik o średnicy 270 mm i długości 600 mm ma zamontowany króciec 
odpływowy o średnicy otworu wylotowego 6 mm i długości 100 mm. Czas opróżnienia 
całkowicie wypełnionego zbiornika wynosi  920 s. Obliczyć współczynnik wypływu dla 
króćca. 
Wskazówka: należy wyznaczyć przebieg funkcji )(1 HfH

A  (wzór 2.15), gdzie H - jest 
wysokością mierzoną od poziomu otworu wylotowego i całkować graficzne w zakresie od 
0,1m do 0,37 m. 
 odp. 0,64 (całka liczona z dopasowanego do punktów równania wielomianu); 0,61 
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(całka liczona metodą trapezów) 
 
2.17.  Przewodem o średnicy wewnętrznej 50 mm przepływa para wodna o średnim ciśnieniu 
4 atm. Oblicz stratę ciśnienia wywołaną tarciem wewnętrznym, jeżeli rurociąg ma długość 
400 m, średnia prędkość przepływu wynosi 20 m/s. 
 odp. 56,4 kPa 
 
2.18. 760 kg/h powietrza o temperaturze 135°C i średnim ciśnieniu 1,6 bar płynie kanałem o 
wymiarach 10x15 cm (wys. x szer.). Obliczyć straty ciśnienia spowodowane tarciem 
wewnętrznym, jeżeli długość kanału wynosi 100 m. 
 odp. 1165 Pa 
 
2.19. 100 kg/h powietrza o temperaturze 23°C pod średnim ciśnieniem 1350 mm Hg 
przepływa przez przewód o przekroju kwadratowym. Spadek ciśnienia mierzony na długości 
200 m wynosi 560 Pa. Obliczyć wymiary przewodu, jeżeli przepływ jest burzliwy (Re<105). 
 odp. 0,061 m 
 
2.20. Jaka powinna być średnica prostoliniowego przewodu, w którym ma płynąć olej 
lotniczy o temperaturze 50°C, by straty ciśnienia nie przekroczyły wartości odpowiadającej 
ciśnieniu słupa oleju o wysokości 1 m. Przewód ma długość 4,4 m, a olej płynie z natężeniem 
równym 7,2 m3/h. Obliczenia wykonać zakładając przepływ a) laminarny i b) burzliwy i 
sprawdzić założenie. 
 odp. a) 0,049 m - założenie zgadza się; b) 0,040 m - założenie nie zgadza się - 
przepływ jest laminarny dla obliczonej średnicy 
 
 
2.21. Obliczyć wysokość rury barometrycznej w skraplaczu z zad. 2.7. z uwzględnieniem 
oporów przepływu wody w rurze i wahań ciśnienia atmosferycznego. 
Wskazówka: na wahania ciśnienia atmosferycznego dodać 1 m do obliczonej wysokości rury 
barometrycznej 
 odp. 7,34 m 
 
2.22. Olej silnikowy o średniej temperaturze 40°C płynie przestrzenią międzyrurową z 
natężeniem 3,5 kg/s. Długość przewodu wynosi 3 m, wymiary rury zewnętrznej Dz/δ=120/5 
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mm, wymiary rury wewnętrznej dz/δ'=50/2,5 mm. Obliczyć spadek ciśnienia spowodowanym 
tarciem wewnętrznym oleju podczas przepływu. 
 odp. 4290 Pa 
 
2.23. W płaszczowo-rurowym wymienniku ciepła w przestrzeni międzyrurowej przepływa 30 
t/h oleju transformatorowego o temperaturze średniej 80°C. Obliczyć straty ciśnienia 
spowodowane tarciem wewnętrznym podczas przepływu oleju przez wymiennik ciepła, jeżeli 
wymiary wymiennika są następujące: średnica zewnętrzna/grubość ścianki rurek dz/=25/2 
mm, średnica wewnętrzna płaszcza Dw=259 mm, liczba rurek 43, długość wymiennika 2500 
mm. 
 odp. 182 Pa 
 
2.24. Obliczyć spadek ciśnienia powietrza płynącego przewodem o przekroju prostokątnym o 
wymiarach 4 x 3 cm. Przewód ma długość 40 m. Natężenie przepływającego powietrza o 
temperaturze 80ºC i średnim ciśnieniu 2 at wynosi 80 m3/h. 
 odp. 7870 Pa 
 
2.25. Do płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła o średnicy wewnętrznej płaszcza 150 mm 
dopływa płyn z objętościowym natężeniem wynoszącym 6000 l/h. Średnica wewnętrzna 
przewodu doprowadzającego do wymiennika wynosi 40 mm. Płyn w wymienniku przepływa 
przez przestrzeń międzyrurową z średnimi parametrami (lepkość 0,3 cP, gęstość 1,3 g/cm3, 
ciepło właściwe 2 kJ/(kg·K), współczynnik przewodzenia 0,35 W/(m·K)). Liczba rur w 
wymienniku - 13, wymiar rur: średnica dz/=25/2 mm, długość 1,5 m. Obliczyć jaki jest 
współczynnik oporów lokalnych w wymienniku ciepła, jeżeli całkowity spadek ciśnienia w 
wymienniku ciepła wynosi 20 mm słupa wody. 
Wskazówka: uwzględnić wlot i wylot do wymiennika 
 odp. 11 
 
2.26. Ze zbiornika wypływa ciecz o gęstości 1,2 g/cm3 i lepkości 20 cP przewodem o średnicy 
wewnętrznej 110 mm. W zbiorniku utrzymywany jest stały poziom cieczy Oblicz jaka jest 
różnica wysokości cieczy pomiędzy piezometrami umieszczonymi w odległości 0,5 m i 15 m 
od wylotu cieczy ze zbiornika. Prędkość przepływu cieczy w rurociągu wynosi 0,1 m/s. 
 odp. 7 mm 
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2.27. Poziomym rurociągiem o średnicy dz/=178x20 mm płynie woda o temperaturze 14°C z 
masowym natężeniem 4,4·103 kg/h. Umieszczony w pierwszym punkcie kontrolnym 
piezometr wskazuje nadciśnienie wynoszące 45 cm słupa wody (w temperaturze przepływu). 
W odległości 34 m znajduje się drugi piezometr. Między piezometrami w rurociągu jest  8 
kolanek o współczynniku n=40. Obliczyć: a) charakter przepływu wody, b) współczynnik 
oporu tarcia wewnętrznego, c) długość zastępczą dla oporów lokalnych między piezometrami, 
d) wysokość słupa wody w drugim piezometrze. 
 odp. a) przepływ burzliwy; b) 0,0322; c) 44,2 m; d) 444 mm  
 
2.28. Kanałem o wymiarach 120x100 cm (szer.x wys.) przepływa woda o temperaturze 15°C 
z natężeniem 240 t/h. Kanał jest wypełniony cieczą do 3/4 wysokości. Jaki będzie całkowity 
spadek ciśnienia na długości 1000 m, jeżeli długości zastępcze dla oporów lokalnych wynoszą 
w sumie 5500 m? 
 odp. 390 Pa 
 
2.29.  Przewodem o przekroju prostokątnym 10x12 cm przepływa powietrze o temperaturze 
20°C z natężeniem 400 dm3/min. Na jakiej długości przewodu straty ciśnienia wynoszą 25 
mm słupa wody? Założyć średnie ciśnienie powietrza 1,1 atm. 
 odp. 3401 m 
 
2.30. Oblicz stratę ciśnienia (w mm słupa wody) podczas przepływu wody o temperaturze 
40°C w rurociągu o przekroju kołowym (dz/δ=110/5 mm) i długości 600 m oraz rurociągu 
typu „rura w rurze” o wymiarach Dz/δ= 200x5mm i dz/δ'=60x4mm i tej samej długości. 
Masowe natężenie w obu typach przewodów jest jednakowe i wynosi 300 kg/min. Który z 
rurociągów powinien być dłuższy i o ile aby straty ciśnienia były jednakowe? 
 odp.  2,2 m sł. H2O; 0,2 m sł. H2O; rura w rurze - o ok. 6000 m 
 
2.31. Obliczyć względną zmianę wielkości straty ciśnienia na tarcie w gazociągu, przez który 
przepływa metan, jeżeli przy stałym strumieniu masowym zwiększy się ciśnienie 
doprowadzanego gazu z 2 at do 10 barów przy niezmienionej temperaturze? Przepływ gazu 
jest burzliwy (Re<105). 
 odp. Δp2/ Δp1=0,2 
 
2.32. Przez przewód A o średnicy d i długości L przepływa woda z natężeniem WA kg/s.  Jaki 
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powinien być strumień masowy wody WB, aby w przewodzie B o średnicy równej 0,5d i 
długości 2·L straty ciśnienia były takie same jak w przewodzie A? Założyć, że obydwa 
przepływy są burzliwe i mieszczą się w zakresie 3·105<Re<105.  
 odp. WB=0,103WA 
 
2.33. Obliczyć opory przepływu oleju transformatorowego o średniej temperaturze 50°C 
przepływającego w przestrzeni międzyrurowej płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła. 
Natężenie przepływu oleju wynosi 8000 dm3/h. Wymiennik ciepła skonstruowany jest z 13 
rur o średnicy zewnętrznej 25 mm i grubości ścianki 2 mm umieszczonych w płaszczu o 
średnicy wewnętrznej 150 mm o długości 1500 mm. Opory lokalne w wymienniku ciepła 
wynoszą w sumie ξ=25. 
 odp. 577 Pa 
 
2.34. Do kolumny rektyfikacyjnej doprowadzana jest ciecz o gęstości 0,8 g/cm3, która 
wypływa z otwartego zbiornika pod wpływem własnego ciężaru. Nadciśnienie w kolumnie 
wynosi 0,35 at. Obliczyć wysokość poziomu cieczy w zbiorniku zasilającym w odniesieniu 
do miejsca zasilania kolumny, aby prędkość przepływu cieczy w przewodzie wynosiła 1,5 
m/s. Straty ciśnienia na tarcie i opory miejscowe wynoszą 3 m sł. cieczy, a ciśnienie 
atmosferyczne 765 mm Hg. 
 odp. 7,49 m 
 
2.35. Ciecz o gęstości 1,2 g/cm3 i lepkości 1,3 cP pod wpływem własnego ciężaru spływa ze 
zbiornika, w którym panuje ciśnienie atmosferyczne 752 mm Hg do reaktora. Nadciśnienie w 
reaktorze wynosi 0,5 bara. Na jakiej wysokości powinien znajdować się poziom cieczy w 
zbiorniku zasilającym reaktor w odniesieniu do miejsca zasilania, aby prędkość przepływu 
cieczy w przewodzie o średnicy 40 mm  wynosiła 1,2 m/s. Długość rurociągu zasilającego 
wynosi 35 m, są w nim zamontowane trzy kolanka 90º i zawór, uwzględnić też  wlot i wylot. 
 odp. 6,22 m 
 
2.36. Zbiornik o średnicy 1,2 m i wysokości 3,6 m napełniany jest aniliną o temperaturze 
45°C do wysokości 80% maksymalnej w czasie  30 min. Jakie powinno być nadciśnienie na 
wlocie przewodu o średnicy dz/δ=65/3 mm, którym doprowadzana jest ciecz do zbiornika, 
jeżeli jego długość wynosi 35 m, a długość zastępcza dla wszystkich oporów lokalnych to 60 
m? Gęstość aniliny w temperaturze 20°C wynosi 1023 kg/m3, a w temp. 60°C 990 kg/m3. 
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Lepkość w temperaturze 20°C 0,48 cP, a w temp. 60°C 0,17 cP. (1 cP=1 mPa·s). 
 odp. 5870 Pa 
 
2.37. Jaką moc powinna mieć pompa o sprawności 65%, aby przetłoczyć 3,8 kg/s oleju (o 
parametrach oleju wrzecionowego) o temperaturze średniej 65°C przewodem o długości 20 m 
i średnicy wewnętrznej 70 mm. Poziom rurociągu podnosi się o 4 m. Na rurociągu 
zamontowano 2 zawory o oporze lokalnym 5,5 każdy oraz 4 kolanka o oporze 0,7 każde. Dla 
pozostałych oporów lokalnych długość zastępcza wynosi 35 m. 
 odp. 380 W 
 
2.38. Obliczyć moc pompy, która będzie tłoczyła olej sojowy o temperaturze 60°C z 
otwartego zbiornika do filtra, w którym panuje nadciśnienie 2 at, znajdującego się 2 m 
powyżej zbiornika. Olej płynie przewodem o średnicy zewnętrznej 40 mm,  grubości ścianki 
2 mm i długości 30 m. Natężenie przepływu wynosi 5000 kg/h. Instalację zbudowano 
wykorzystując 15 kolanek, 3 zawory, a opór elementów pomiarowych odpowiada długości 
zastępczej równej 10 m. Założyć sprawność instalacji 80%. 
 odp. 530 W 
 
2.39. Chlorobenzen przetłacza się w ilości 20 t/h pompą z reaktora do zbiornika. W reaktorze 
utrzymywane jest podciśnienie wynoszące 200 mm Hg, w zbiorniku jest ciśnienie 
atmosferyczne. Rurociąg o średnicy dz/δ=76/4 mm ma długość ogólną 26,6 m. Na rurociągu 
zamontowano 2 kurki i 5 kolanek. Chlorobenzen tłoczy się na wysokość 15 m. Znaleźć moc 
pobieraną przez pompę, jeżeli przyjmuje się, że sprawność instalacji pompowej wynosi 70%. 
Gęstość i lepkość chlorobenzenu wynoszą odpowiednio: 1,13 g/cm3 i 0,7 cP. 
 odp. 1120 W 
 
2.40. Czy pompą o mocy 1,2 kW i sprawności 64% można przetłoczy 2,8 kg/s wody o 
temperaturze 15°C do zbiornika ciśnieniowego, w którym panuje nadciśnienie 2,2 at? Woda 
doprowadzana jest rurociągiem o długości 43 m i przekroju 45x50mm. Na rurociągu 
zamontowane są 3 zawory o oporze lokalnym 6,4 każdy i 8 kolanek o oporze lokalnym 0,7 
każde. Woda pobierana jest z jeziora, którego lustro wody znajduje się 21 m poniżej 
zbiornika. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 760 mm Hg. 
 odp. nie, potrzebna jest pompa o mocy 2 kW 
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2.41. 40 m3 wody należy przetłoczyć w ciągu godziny na wysokość 6 m. Rurociąg o średnicy 
wewnętrznej 100 mm i całkowitej długości 20 m ma 3 kolanka i 1 zawór. Obliczyć konieczną 
moc pompy o sprawności 0,6. Wartości współczynników oporów miejscowych wynoszą : dla 
kolanka n=60, dla zaworu n=120. Lepkość wody przyjąć 1cP, a gęstość 1 g/cm3. 
 odp. 1260 W 
 
2.42. Poziomym przewodem o przekroju kwadratowym o boku 0,02 m płynie 1800 dm3/h 
wody o temperaturze 15°C z odkrytego zbiornika do drugiego, w którym panuje ciśnienia 
atmosferyczne. Obliczyć jaką długość może mieć przewód łączący oba zbiorniki, jeżeli woda 
przetłaczana jest pompą o mocy 80 W i sprawności 75%. Długość zastępcza dla oporów 
lokalnych wynosi 30 m. 
 odp. 87 m 
 
2.43. Przewodem o przekroju prostokątnym 0,1x0,15 m płynie woda o temperaturze 10°C ze 
średnią prędkością 0,5 m/s. Obliczyć na jaką maksymalną odległość można przetłoczyć wodę 
pompą o mocy 1 kW i sprawności 75%. W rurociągu jest 10 kolanek i 4 zawory. 
 odp. 4329 m 
 
 2.44. Na jaką maksymalną wysokość można przetłoczyć roztwór chlorku wapnia pompą o 
mocy 0,5 kW i sprawności 80%?  Roztwór przepływa przewodem o średnicy 0,05 m ze 
średnią prędkością 0,5 m/s. Współczynnik wszystkich oporów miejscowych przyjąć równy 
ξ=23. Założyć, że długość przewodu jest równa wysokości tłoczenia. Gęstość i lepkość 
roztworu w warunkach zadania wynoszą odpowiednio 1100 kg/m3 i 1,72 cP. 
 odp. 37,2 m 
 
2.45. Ile kg/h wody o temperaturze 15°C można przetłoczyć pompą o mocy 3,5 kW ze 
zbiornika zasilającego do reaktora, przewodem o średnicy dz/δ=52/2 mm. W rurociągu o 
długości 80 m zamontowano 12 kolanek i 4 zawory. W reaktorze panuje nadciśnienie 0,5 at, a 
poziom wody w zbiorniku zasilającym znajduje się 5 m powyżej lustra cieczy w reaktorze. 
Współczynnik oporu tarcia wewnętrznego cieczy przyjąć równy 0,03. Sprawność pompy 
wynosi 65 %. Ciśnienie atmosferyczne 750 mm Hg. 
Wskazówka: równanie trzeciego stopnia można  rozwiązać numerycznie lub graficznie  
 odp. 5,405 kg/s 
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2.46. Obliczyć spadek ciśnienia wody o temperaturze 20°C płynącej z prędkością pozorną 
0,05 m/s przez kolumnę średnicy 0,5 m i wysokości 3 m, wypełnioną szorstkimi kulkami o 
średnicy 5 mm. Masa  wypełnienia w kolumnie wynosi 940 kg, a jego gęstość 2650 kg/m3. 
 odp. 21,4 kPa 
 
2.47. W kolumnie o średnicy 0,8 m wypełnionej średnioszorstkimi ziarnami do wysokości 3 
m, przepływa 0,65 kg/s powietrza o temperaturze 35°C i średnim ciśnieniu normalnym. 
Elementy wypełnienia są półkulami, powstałymi z kul o średnicy 5 mm. Obliczyć spadek 
ciśnienia na warstwie wypełnienia, jeżeli porowatość wypełnienia wynosi 0,42. 
 odp. 11,1 kPa 
 
 2.48. Obliczyć spadek ciśnienia podczas przepływu 200 dm3/h wody o średniej temperaturze 
20°C przepływającej przez wypełnienie składające z elementów o średnicy zastępczej 1,2 
mm, czynniku kształtu 1,3, znajdującego się w kolumnie o średnicy 0,5 m i wysokości 4 m. 
Gęstość ciała stałego, z którego zrobione jest wypełnienie wynosi 2650 kg/m3, a gęstość luźno 
nasypanych ziaren wypełnienia wynosi 1600 kg/m3. 
 odp. 15,7 kPa 
 
2.49. Kolumna o wysokości 7,5 m i średnicy 0,9 m jest wypełniona węglem aktywnym o 
przeciętnej średnicy ziarna 300 μm. Czynnik kształtu ziarna wypełnienia wynosi 1,25, a 
powierzchnia właściwa wypełnienia 10430 m2/m3. Przez kolumnę przepływa powietrze o 
temperaturze 15°C z natężeniem 100 dm3/s. Obliczyć ciśnienie powietrza pod warstwą 
wypełnienia, jeżeli u wylotu kolumny wypełnionej ciśnienie wynosi 1,5 bar.  
Wskazówka: Właściwości fizyczne powietrza potrzebne do obliczeń wziąć dla ciśnienia na 
wylocie kolumny, a następnie sprawdzić, czy obliczenia dla średniego ciśnienia w kolumnie 
zgadzają się. 
 odp. 215 kPa  
 
2.50. Przez kolumnę o średnicy 0,6 m przepływa 500 kg/h powietrza o temperaturze 35°C 
pod średnim ciśnieniem 1,4 at. Kolumna wypełniona jest średnioszorstkimi ziarnami w 
kształcie walców o wymiarach dxh=3x5 mm do wysokości 3 m. Obliczyć nadciśnienie 
powietrza pod złożem. Gęstość ciała stałego, z którego zrobione jest wypełnienie wynosi 
3150 kg/m3, a gęstość luźno nasypanych ziaren wypełnienia wynosi 1750 kg/m3. 
 odp. 37,7 kPa 
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2.51. Kolumna o wysokości 2 m i średnicy 0,2 m jest wypełniona ceramicznymi pierścieniami 
Raschiga o wymiarach 10x10x1,5 mm. 1 m3 wypełnienia zawiera 675 000 sztuk pierścieni. 
Przez kolumnę przepływa powietrze o temperaturze 15°C z natężeniem 25 m3/h. Obliczyć 
stratę ciśnienia powietrza na warstwie wypełnienia w mm słupa wody. Średnie ciśnienie 
powietrza w kolumnie wynosi 1,6 at.  
 odp. 3 mm sł. H2O 
  
2.52. Przez zbiornik o średnicy 35 cm i długości 1,2 m przepływa woda o temperaturze 15°C 
z masowym natężeniem 0,2 kg/s. Zbiornik jest wypełniony materiałem ziarnistym. Objętość 
jednego elementu wypełnienia wynosi 5 mm3, a powierzchnia 28,53 mm2. Porowatość złoża 
oszacowano w następujący sposób: zlewkę o pojemności 100 ml zważono samą, ze złożem, 
ze złożem i zawartą w porach wodą otrzymując następujące wyniki: 80g, 300g, 345g. Oblicz 
stratę ciśnienia w mm słupa H2O podczas przepływu wody przez warstwę wypełnienia. 
 odp. 177 mm sł. H2O 
 
2.53. Obliczyć spadek ciśnienia powietrza płynącego z natężeniem 5000 dm3/h przez kolumnę 
o średnicy 0,5 m z wypełnieniem usypanym na wysokość 3 m. Ziarna wypełnienia są 
sześcianami o boku 0,5 cm, a porowatość wypełnienia wynosi 0,47. Powietrze ma średnią 
temperaturę 20°C i średnie ciśnienie 1,7 bar. 
 odp. 446 Pa 
 
2.54. Obliczyć stratę ciśnienia podczas przepływu 1200 kg/h powietrza o średniej 
temperaturze 10ºC przepływającej przez wypełnienie w kolumnie o średnicy 0,5 m i 
wysokości 4 m. Wypełnienie tworzą elementy, których kształt można przybliżyć półkulami 
powstałymi z kul o średnicy 2 mm. Masa wody o temperaturze 20°C wypełniającej 
przestrzenie między ziarnami nasypanymi do zlewki o objętości 200 cm3 wynosi 96 g . 
Ciśnienie powietrza do obliczeń 772 mm Hg. 
 odp. 21,7 kPa 
 
2.55. Przez kolumnę o średnicy wewnętrznej 1 m i wysokości 8 m przepływa 500 kg/min 
wody o średniej temperaturze 10°C. Kolumna wypełniona jest średnioszorstkimi sześcianami 
o boku 1 cm do wysokości 2 m. Na każde 10 cm wysokości kolumny wsypywano 45000 
sztuk elementów wypełnienia. Obliczyć spadek ciśnienia na kolumnie, uwzględniając 
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dodatkowe opory lokalne wynoszące w sumie Σξ=30. 
 odp. 96 Pa 
 
2.56. Przewodem o średnicy 50 mm i długości 20 m doprowadzana jest do filtra piaskowego 
woda o temperaturze 12°C. Filtr piaskowy ma średnicę 1,5 m, a wysokość warstwy piasku 
wynosi 2 m. Ziarna piasku mają kształt kulisty o średnicy 2 mm, ich gęstość wynosi 2,65 
g/cm3, a gęstość luźno nasypanej warstwy 1,6 g/cm3. Natężenie doprowadzanej do filtra wody 
wynosi 12000 kg/h. Obliczyć spadek ciśnienia w przewodzie doprowadzającym oraz  
wysokość słupa wody równoważącego spadek ciśnienia na warstwie piasku. 
 odp. 9,8 kPa; 0,14 m sł. H2O 
 
2.57. Jaka powinna być moc pompy o sprawności 65%, aby przetłoczyć ciecz o parametrach 
oleju silnikowego w temperaturze 60°C przez warstwę wypełnienia o wysokości 1 m i 
średnicy 0,8 m z objętościowym natężeniem wynoszącym 5 m3/h. Wypełnienie stanowią 
kulki szklane o średnicy 2 cm, które zajmują 60% objętości warstwy wypełnienia. Pozostałe 
straty ciśnienia wynoszą 20 kPa. 
 odp. 1,61 kW 
 
2.58. Czy wentylator o mocy 3,5 kW i sprawności 75% jest w stanie przetransportować 0,05 
m3/s  powietrza o temperaturze 100°C i średnim ciśnieniu 1,5 at przez rurociąg i kolumnę z 
wypełnieniem. Wymiary rurociągu: długość 20 m; średnica 25 mm; wymiary kolumny: 
wysokość 2 m, średnica 25 cm. Wypełnienie stanowią pastylki - walce o średnicy 1 cm, 
wysokości 0,3 cm i porowatości 0,48. Obliczenia wykonać z uwzględnieniem, że straty 
ciśnienia na pozostałych elementach rurociągu i jego rozszerzeniu wynoszą 3 m sł. H2O. 
 odp.  tak, moc potrzebna 2,43 kW 
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3. MIESZANIE  
 
 
     Proces mieszania polega na wzajemnym przemieszczaniu się różnych cząstek środowiska 
w celu uzyskania lub utrzymania jego jednorodności [4]. Mieszanie może być samorzutne, np. 
poprzez wyrównywanie stężenia wskutek dyfuzji składników, lub wymuszone wskutek 
doprowadzenia energii z zewnątrz. 
Celem procesu mieszania jest: 

 otrzymanie jednorodnych roztworów, emulsji i zawiesin 
 intensyfikacja procesów wymiany ciepła  
 intensyfikacja procesów wymiany masy 

     Najważniejsze sposoby prowadzenia mieszania w środowisku ciekłym to:  
 mieszanie mechaniczne przy użyciu mieszadeł o różnej konstrukcji. Najczęściej 

stosowane typy mieszadeł mechanicznych to mieszadła łapowe, śmigłowe i turbinowe. 
 mieszanie pneumatyczne za pomocą przepływających przez ciecz pęcherzyków gazu. 
 mieszanie przepływowe, poprzez wielokrotne przetłaczanie strumieni cieczy przez 

aparat w obiegu zamkniętym [4, 13] 
 
3.1. Moc mieszania 
     W procesie mieszania energia jest zużywana na wprawienie w ruch cieczy w mieszalniku 
oraz na podtrzymanie tego ruchu. Moc mieszania jest to zapotrzebowanie mocy, przy 
ustalonej pracy mieszadła, wynikające jedynie z konieczności utrzymania ruchu cieczy [4, 
13]. O mocy mieszania mówimy zawsze w odniesieniu do określonego mieszalnika, czyli 
układu mieszadło - zbiornik. Dla danego mieszadła moc mieszania zmieni się wraz ze zmianą 
np. kształtu czy objętości zbiornika, w którym to mieszadło umieścimy.  
Na moc mieszania  N mają wpływ: 

 parametry fizyczne układu: gęstość L, lepkość L 
 parametry kinetyczne i dynamiczne układu: prędkość obrotowa mieszadła n, 

przyspieszenie ziemskie g 
 parametry geometryczne mieszadła i zbiornika: średnica mieszadła d, średnica 

zbiornika D, wysokość słupa cieczy w zbiorniku H, odległość mieszadła od dna 
zbiornika y, długość/wysokość przegród L, szerokość łopatek b, szerokość przegród a. 

     Ogólna postać zależności pomiędzy mocą mieszania a zmiennymi wpływającymi na 
proces mieszania ma postać: 
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     gnabLyHDdfN LL ,,,,,,,,,  ,    (3.1) 
     Po przeprowadzeniu analizy wymiarowej otrzymuje się zależność kryterialną w postaci: 
      MMM FrfL ,Re ,     (3.2) 
lub:  
     B

M
A
MM FrKL Re ,     (3.3) 

gdzie: K     - współczynnik uwzględniający wpływ parametrów geometrycznych mieszadła i 
  mieszalnika na moc mieszania, - 
 A, B - stałe, - 
     Liczby kryterialne występujące w równaniach (3.2) i (3.3) zdefiniowane są następująco: 

 liczba mocy mieszania LM, zwana również zmodyfikowaną liczbą Eulera lub 
zmodyfikowaną liczbą Newtona [14] 

     53dn
NLM  ,      (3.4) 

 liczba Reynoldsa dla procesu mieszania ReM 
     Prędkość obwodowa mieszadła u jest funkcją prędkości obrotowej n i średnicy mieszadła d 
     dnu  ,      (3.5) 
wychodząc z definicji liczby Reynoldsa dla przepływu płynu w przewodach i uwzględniając 
zależność (3.5) otrzymuje się  
     

L
L

L
L

L
L ndddnud








 2Re  ,    (3.6) 

po wyeliminowaniu stałej  liczba Reynoldsa dla mieszania wyrażona jest wzorem 
     

L
LM
nd


 2Re  ,     (3.7) 
 liczba Froude'a dla procesu mieszania FrM 

     g
dnFrM

2 ,      (3.8) 

Moc mieszania najczęściej jest wyznaczana na podstawie wykresów funkcji   MBM
M fFr

L Re  
lub  MM fL Re , uzyskiwanych na podstawie badań doświadczalnych (rys. 3.1)  
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Rys. 3.1 Wykres zależności  MBM

M fFr
L Re  

 
     Wartości wykładników potęg A i B (zależność 3.3) zmieniają się w zależności od wartości 
liczby Reynoldsa, rodzaju mieszalnika i mieszadła: 

 dla ReM 10 występuje uwarstwiony ruch cieczy w mieszalniku, dla którego proces 
mieszania jest niezależny od siły ciężkości, zatem B = 0 i  FrM =1 a wykładnik potęgi 
A = -1. Zależność (3.3) przyjmuje postać: 

     
M

M
KL Re ,      (3.9) 

     W układzie logarytmicznym zależność (3.9) jest linią prostą o nachyleniu 135 w stosunku 
do osi odciętych (Rys. 3.1), a moc mieszania wyrażona jest wzorem 
     32dnKN L ,     (3.10) 
     Z równania (3.10) wynika, że w zakresie ruchu uwarstwionego największy wpływ na moc 
mieszania ma średnica mieszadła, liczba obrotów i lepkość cieczy 

 zakres ReM = 10  104 odpowiada mieszaniu w zakresie przejściowym, w którym 
liczba Froude'a nie odgrywa większej roli (B = 0) a zależność (3.3) przyjmuje postać: 

    r
M

A
MM KKL  ReRe ,     (3.11) 

     Moc mieszania ujęta jest wzorem: 
    rrr

L
r

L dnKN 2531   ,     (3.12) 
     Na moc mieszania mają zatem wpływ średnica mieszadła i jego prędkość obrotowa a także 
gęstość i lepkość cieczy. 
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 dla ReM 104 w mieszalniku występuje burzliwy ruch cieczy.  
Jeżeli powierzchnia swobodna cieczy w mieszalniku nie tworzy głębokiego leja (poprzez np. 
wstawienie przegród), wówczas A=0 i B=0. Charakterystyka mocy jest linią prostą (Rys. 3.1) 
i równanie (3.3) przyjmuje postać: 
     KLM  ,      (3.13) 
oraz: 
     53dnKN L ,    (3.14) 
stąd moc mieszania zależy od średnicy mieszadła, liczby obrotów i gęstości cieczy, natomiast 
nie zależy od lepkości układu mieszanego.  
     W przypadku tworzenia na powierzchni cieczy leja (brak przegród) lub przy silnym 
falowaniu powierzchni cieczy, na wartość liczby mocy poza liczbą Reynoldsa, ma wpływ 
również liczba Froude'a (równanie 3.3). 
 
3.2. Kryteria służące ocenie efektu procesu mieszania 
3.2.1. Stopień zmieszania  
     Stopień zmieszania I, nazywany również indeksem mieszania, jest miarą jednorodności 
układu. Zdefiniowany jest wzorem: 
     





 n

i k
i

cc
cc

nI
1 0

01 ,           (3.15) 
gdzie:  n                  - liczba pobranych próbek 
 ci, c0, ck,    - stężenie lub inna cecha charakteryzująca badany układ odpowiednio dla 
                       czasów , =0, oraz dla końca procesu mieszania k 
 
3.2.2. Intensywność mieszania  
     Intensywność mieszania w danym mieszalniku i dla danego układu mieszanego 
charakteryzowana jest przy pomocy następujących wielkości [14]: 

 liczba obrotów mieszadła n, 
 prędkość obwodowa końca łopatek mieszadła u, 
 liczba Reynoldsa dla mieszania ReM, 
 moc mieszania, liczona na jednostkę objętości mieszanej cieczy N/V  

 
3.2.3. Efektywność mieszania 
     Efektywność mieszania określana jest nakładem energii niezbędnej do osiągnięcia 
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żądanego efektu technologicznego. Im mniejszy nakład energii, przy którym osiągany jest 
określony efekt technologiczny, tym efektywność mieszania jest lepsza. Efektywność 
mieszania oceniana jest na podstawie przebiegu następujących funkcji: 

 zależność pomiędzy stosunkiem indeksu mieszania do mocy mieszania a liczbą 
obrotów mieszadła  

      nfN
I  ,                  (3.16) 

 zależność między indeksem mieszania a mocą zużywaną na jednostkę objętości 
mieszanego układu 

     


 V
NfI  ,                                 (3.17) 

 zależność między indeksem mieszania a mocą zużywaną na jednostkę objętości 
mieszanego układu dla różnej liczby obrotów mieszadła 

     


 V
NfI  ,                                  (3.18) 

 
3.3. Pomiar mocy mieszania 
     Pomiary mocy mieszania maja na celu wykreślenie charakterystyki mocy dla danego 
układu mieszadło - zbiornik, czyli przebiegu zależności mocy mieszania od prędkości 
obrotowej mieszadła N=f(n). Wyróżniamy następujące metody pomiaru mocy mieszania [4]: 
3.3.1. Metody elektryczne polegające na pomiarze: 

 mocy użytecznej silnika elektrycznego napędzającego mieszadło wbudowane do 
danego zbiornika. Moc elektryczna silnika mierzona jest watomierzem. Moc 
użyteczną oblicza się jako różnicę mocy elektrycznej silnika pracującego pod 
obciążeniem i na biegu jałowym (łożyska, podparcie mieszadła), przy tej samej 
prędkości obrotowej. 

 momentu obrotowego na wale silnika Mm dla różnych wartości natężenia prądu i 
prędkości obrotowej. Moc mieszania obliczana jest z zależności: 

     nMN m2 ,                                   (3.19) 
3.3.2. Metody mechaniczne polegające na pomiarze momentu obrotowego mieszalnika za 
pomocą dynamometrów. Zasada działania dynamometru jest oparta na pomiarze 
odkształcenia sprężystego jakiegoś elementu. Na skutek działania siły następuje np. 
wydłużenie sprężyny (dynamometry sprężynowe) lub zmiana długości drutu metalowego i w 
konsekwencji zmiana jego rezystancji (dynamometry tensometryczne). Deformacja elementu 
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przekształcana jest najczęściej w dogodny do mierzenia sygnał elektryczny   
3.3.3. Metody kalorymetryczne polegające na pomiarze wzrostu temperatury cieczy 
mieszanej w zaizolowanym mieszalniku. Moc mieszania liczona jest z bilansu 
kalorymetrycznego mieszalnika: 
     

 TcmN ,                               (3.20) 
gdzie: c   - średnie ciepło właściwe cieczy mieszanej w zakresie zmiany temperatury cieczy 
         na skutek mieszania, J/(kgK) 
 m   - masa cieczy w mieszalniku, kg 
 T - przyrost temperatury cieczy w czasie mieszania, K 
   - czas pomiaru, s 
 
 
3.4. Pomiar czasu mieszania 
     Czas mieszania to czas potrzebny do osiągnięcia stopnia jednorodności układu, 
niezbędnego dla danego procesu technologicznego. Metody pomiaru czasu mieszania 
polegają na spowodowaniu lokalnego zaburzenia układu homogenicznego oraz pomiarze 
czasu potrzebnego do ponownego osiągnięcia stanu równowagi i są to: 

 metody termiczne. Do cieczy mieszanej wtłaczana jest niewielka porcja gorącej cieczy 
lub wytwarzany jest za pomocą elementu grzejnego impuls cieplny. Czas mieszania 
jest to, zmierzony w różnych punktach mieszalnika, czas wyrównywania się 
temperatury cieczy 

 metody chemiczne, w których wykorzystuje się: 
 - reakcje barwną. Do mieszanego układu wprowadza się wskaźnik, który zmienia 
barwę na skutek zachodzącej reakcji chemicznej. Czas mieszania jest to czas potrzebny na 
zmianę barwy w całej objętości mieszanego układu. 
 - zmianę pH roztworu. Czas mieszania wyznacza się na podstawie kontroli odczynu 
układu mieszanego do uzyskania jego stałej wartości. 
 - zmianę przewodności elektrycznej cieczy. Jako znacznik wprowadza się porcje 
elektrolitu (np. roztworu NaCl lub KCl) i rejestruje zmiany przewodności w jednym lub kilku 
punktach mieszanego układu. Czas mieszania jest to czas jaki upłynął od momentu 
wprowadzenia znacznika do zaniku wahań przewodności elektrycznej mieszanej cieczy. 

 metody optyczne, polegające na pomiarze ekstynkcji (adsorpcja i promieniowanie 
przez ciecz) lub refleksji (współczynnika załamania światła) po wprowadzeniu do 
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mieszalnika porcji cieczy o gęstości znacznie różniącej się od gęstości mieszanego 
płynu. Czas jaki upłynie od chwili wprowadzenia znacznika do chwili uzyskania stałej 
wartości mierzonej wielkości optycznej jest czasem mieszania.  
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4. OPADANIE CZĄSTEK STAŁYCH W PŁYNACH 
 W wielu operacjach technicznych i przemysłowych mamy do czynienia z 

koniecznością rozdzielenia cząstek ciała stałego od płynu, w którym te cząstki się znajdują. 
Układy złożone z fazy rozpraszającej (faza płynna) i fazy rozproszonej (faza stała) nazywamy 
układami niejednorodnymi. Rozdzielenie układów niejednorodnych prowadzi się w celu 
oczyszczenia fazy płynnej, bądź w celu wyodrębnienia fazy stałej. Do podstawowych operacji 
rozdzielenia ciała stałego od płynu  można zaliczyć: klasyfikację hydrauliczną czy odpylanie 
gazów. Klasyfikacja hydrauliczna polega na występowaniu w środowisku płynnym różnic w 
prędkościach opadania cząstek ciała stałego różniących się wielkością i gęstością. Metod 
odpylania gazów jest kilka i ich wybór podyktowany jest wielkością cząsteczek pyłu, 
temperaturą gazów odpylanych, możliwością lub brakiem nawilżania gazów. Do najczęściej 
stosowanych metod należy zaliczyć: metody mechaniczne, filtracyjne i elektryczne. W 
metodach mechanicznych można wyróżnić metody wykorzystujące siłę ciężkości lub siłę 
odśrodkową. 

 
4.1. Podstawowe zależności teoretyczne 

Wszystkie przedstawione zależności i równania dotyczą cząstek kulistych ciała stałego. 
4.1.1 Opór ruchu cząstek ciała stałego 
     2

2
0uAR  ,     (4.1) 

gdzie: R – siła oporu ośrodka płynnego, N 
  - współczynnik oporu zależny od liczby Reynoldsa, - 
 A – powierzchnia rzutu cząstki na płaszczyznę prostopadłą do kierunku opadania, m2 

  - gęstość płynu, kg/m3 

 u0 – prędkość opadania cząstki ciała stałego w płynie, m/s 
4.1.2 Charakter ruchu cząstek ciała stałego i współczynnik oporu 

Charakter opadania cząstek ciała stałego w płynie opisuje liczba Reynoldsa: 
     

du0Re  ,     (4.2) 
gdzie: d – średnica cząstki ciała stałego, m 
  - lepkość dynamiczna płynu, kg/(m·s) 
Wartość liczby Reynoldsa determinuje charakter opadania cząstek ciała stałego w płynie. 
Wyróżniamy opadanie ruchem: laminarnym (uwarstwionym), przejściowym, burzliwym 
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(turbulentnym). Tablica 4.1. przedstawia zakres wartości liczby Reynoldsa dla 
poszczególnego charakteru opadania cząstki ciała stałego oraz zależności współczynnika 
oporu  od liczby Reynoldsa. 
 

Tablica 4.1. 
Zakres wartości liczby Reynoldsa i zależność współczynnika oporu od charakteru opadania 

cząstki ciała stałego w płynie. 
Charakter opadania 
cząstek ciała stałego Zakres liczby Reynoldsa Współczynnik oporu 

Laminarny 10-4<Re<0,4 Re
24  

Przejściowy 0,4<Re<1000 6,0Re
5,18  

Burzliwy 1000<Re<2·105 44,0  
 
4.1.3. Opadanie ruchem laminarnym 

Prędkość opadania cząstek ciała stałego w płynie w przypadku opadania laminarnego 
opisuje zależność:  
      




18
2

0
 sgdu ,    (4.3) 

gdzie: g – przyspieszenie ziemskie, m/s2 
 s – gęstość cząstki ciała stałego, kg/m3 

Cząstki ciała stałego opadają ruchem laminarnym gdy ich średnica spełnia następującą 
zależność: 
      3

293,1 



sgd ,   (4.4) 
4.1.4. Opadanie ruchem burzliwym 

 Prędkość opadania cząstek ciała stałego w płynie w przypadku opadania burzliwego 
opisuje zależność:  
      


  sdgu 74,10 ,   (4.5) 

Cząstki ciała stałego opadają ruchem burzliwym gdy ich średnica spełnia zależność: 
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      3
269 




sgd ,    (4.6) 
4.1.5. Opadanie ruchem przejściowym 

 Prędkość opadania cząstek ciała stałego w płynie w przypadku opadania 
przejściowego opisuje równanie:  
     

43,028,0
71,071,014,1

0
153,0


  sgdu ,   (4.7) 

Cząstki ciała stałego opadają ruchem przejściowym gdy ich średnica spełnia zależność: 
     3

293,1 

sg < d <  3

269 

sg ,  (4.8) 

4.1.6. Opadanie pod wpływem siły ciężkości (grawitacyjne) 
 W przypadku braku informacji o charakterze opadania cząstki ciała stałego w płynie 
prędkość opadania cząstek o znanej średnicy oblicza się wartość wyrażenia: 
      

2
32

3
4Re 

  sgd ,   (4.9) 
po czym, przy pomocy tablic odczytuje się wartość liczby Re z funkcji Re2 = f(Re) i określa 
się prędkość opadania na podstawie znanej wartości liczby Re (równanie 3.2): 
     



 du Re

0 ,     (4.10) 
Do określenia średnicy cząstki ciała stałego opadającego ze znaną prędkością oblicza się 
wartość λ/Re z równania: 
      

23
03

4
Re 


u

g s  ,    (4.11) 
a następnie odczytuje się wartość liczby Re z tablic zawierających dane /Re = f(Re) i określa 
się średnicę cząstki ciała stałego przekształcając równanie 4.2: 
     





0
Re
ud ,     (4.12) 

 
4.2. Klasyfikacja hydrauliczna 
 Zasada klasyfikacji hydraulicznej polega na rozdzieleniu mieszaniny ciał stałych 
różniących się średnicą i gęstością w strumieniu przepływającego płynu na podstawie różnic 
w prędkościach opadania cząstek w tymże płynie. Czas opadania cząstek w klasyfikatorze 
powinien być co najwyżej równy czasowi unoszenia najlżejszych cząstek w klasyfikatorze 
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zgodnie z zależnością: 
     u

L
u
h 

0
 ,     (4.13) 

gdzie:  - czas opadania najlżejszych cząstek ciała stałego, s 
 h – wysokość płynu w klasyfikatorze, m 
 L – długość klasyfikatora, m 
 u0 – prędkość przepływu płynu, m/s 
 u – prędkość przepływu płynu, m/s 
Stosunek prędkości opadania dwóch cząstek o tej samej średnicy lecz innej gęstości 
opadających ruchem laminarnym w płynie można opisać zależnością: 
     





2
1

02
01

s
s

u
u ,    (4.14) 

Stosunek średnic dwóch cząstek różniących się gęstością, a opadających ruchem laminarnym 
z jednakową prędkością w płynie opisuje równanie: 
     





1
2

2
1

s
s

d
d ,    (4.15) 

Stosunek prędkości opadania dwóch cząstek o tej samej średnicy lecz innej gęstości 
opadających ruchem burzliwym w płynie można opisać zależnością: 
     





2
1

02
01

s
s

u
u ,    (4.16) 

Stosunek średnic dwóch cząstek opadających ruchem burzliwym z jednakową prędkością w 
płynie lecz o innej gęstości opisuje zależność: 
     





1
2

2
1

s
s

d
d ,    (4.17) 

4.3. Odpylanie gazów 
 Metody mechaniczne odpylania gazów polegają na wykorzystaniu siły ciężkości lub 
siły odśrodkowej. W pierwszym przypadku aparatami wykorzystywanymi do odpylania 
gazów są różnego rodzaju komory pyłowe. W drugim przypadku wykorzystuje się cyklony. 
4.3.1 Komory pyłowe 
 Cząstki ciała stałego poruszające się ze strumieniem gazu w komorze ulegają 
opadaniu na dno albo na umieszczone poziomo półki. Czas opadania cząstek powinien być 
krótszy lub równy czasowi przepływu zapylonego gazu przez komorę: 
     τ0≤τG,     (4.18) 
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Najdłuższy czas opadania cząstki w komorze pyłowej można obliczyć z zależności: 
     

0
0 u

H ,    (4.19a) 
gdzie:  H - wysokość komory, m 
Analogicznie można obliczyć najdłuższy czas opadania cząstki w komorze półkowej: 
     

0
0 u

h ,    (4.19b) 
gdzie: h - odległość między półkami, którą można określić, gdy dana jest wysokość komory H 
i liczba półek w komorze n: 
     n

Hh  ,    (4.20) 
Średnia prędkość przepływu gazu w komorze pyłowej wynosi: 
     BH

V
A

Vu GG
G  ,   (4.21) 

gdzie: VG - strumień objętościowy zapylonego gazu, m3/s 
 A - przekrój poprzeczny komory (prostopadły do przepływu gazu), m2 
 B - szerokość komory, m 
 H - wysokość komory, m 
Czas przepływu zapylonego gazu w komorze o długości L można obliczyć jako: 
     

G
G u

L ,    (4.22) 
Prędkość przepływu gazu w komorze, aby opadły w niej cząstki o prędkości opadania u0 musi 
spełniać następującą nierówność dla komór pyłowych: 
     H

LuuG 0 ,    (4.23a) 
a dla komór półkowych: 
     h

LuuG 0 ,    (4.23b) 
 
4.3.2 Cyklony 
 Gaz zapylony doprowadzany jest stycznie do cylindrycznej części cyklonu, gdzie pod 
wpływem siły odśrodkowej cząstki ciała stałego osiągają ścianę cyklonu i wytrącają energię. 
Pod wpływem siły ciężkości opadają w dół do stożkowej części cyklona. Średnicę 
najmniejszych cząstek ciała stałego, które opadną w cyklonie można obliczyć z zależności: 
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uRn
rRd

s

2

9 22  ,   (4.24) 
gdzie: R – promień cyklonu, m 
 r – promień rury środkowej (odlotowej), m 
 n – liczba zwojów spirali, którą cząstka przebywa w cyklonie, - 
 u – prędkość gazu zapylonego, m/s 
 
ZADANIA 
 
4.1. Pionową rurą o średnicy wewnętrznej 15 cm płynie do góry woda o temperaturze 22C z 
natężeniem 3,6 kg/s. Woda zanieczyszczona jest pyłem gipsowym (=2650 kg/m3). Obliczyć, 
jaka powinna być minimalna średnica ziaren gipsu, aby nie były one unoszone w strumieniu 
wody. Obliczyć, jakiemu oporowi ośrodka podlegają ziarna o tej średnicy. 
 odp. dmin. = 1,34 mm, R = 1,96·10-5 N 
 
4.2. Mieszanina kwarcu i galeny ma być rozdzielona na zasadzie swobodnego opadania. 
Woda (15C) zawierająca minerały płynie pionowym strumieniem w górę. Największe ziarna 
mają średnicę 0,8 mm. Obliczyć średnicę najdrobniejszych ziaren mieszaniny minerałów, dla 
której możliwe jest ich całkowite rozdzielenie. Z jaką prędkością  powinna płynąć woda? 
Gęstość kwarcu 2,5 g/cm3, galeny 7,5 g/cm3. 
 odp. dmin= 0,31 mm, u = 0,114 m/s 
 
4.3. Pionowym kanałem o przekroju 22 m i długości 50 m odprowadza się 1800 m3/h gazu o 
masie cząsteczkowej 20 kg/kmol w temp. 5C i pod ciśnieniem 0,9 bara. Gaz jest zapylony 
cząstkami o gęstości 1500 kg/m3. Jaka powinna być minimalna średnica cząstek, aby gaz 
został odpylony. Lepkość gazu przyjąć jak dla powietrza w danej temperaturze. 
 odp. dmin. = 52 m 
 
4.4. Pionowym przewodem o średnicy wewnętrznej 55 cm i długości 100 m odprowadza się 
90 m3/h amoniaku w temperaturze 8C i pod ciśnieniem 1,2 bara. Gaz jest zapylony 
cząstkami o gęstości 960 kg/m3. Jaka powinna być minimalna średnica cząstek, aby gaz został 
odpylony. Lepkość gazu przyjąć jak dla powietrza w danej temperaturze. 
Odp. dmin. = 61,4 m 
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4.5. Obliczyć średnicę największych cząstek minerału opadających ruchem laminarnym w 
wodzie o temperaturze 27C. Wyznaczyć opór ośrodka. Czy zmieni się charakter opadania 
tych cząstek (podać wartość liczby Reynoldsa), jeżeli cząstki te będą swobodnie opadały w 
oleju wrzecionowym o temperaturze 70C. Gęstość minerału 2600 kg/m3. 
 odp. dmax. = 70 m, R = 2,9·10-9 N, nie, Re = 0,022 (opadanie laminarne) 
 
4.6. Obliczyć średnicę najmniejszych kulek szklanych opadających ruchem burzliwym w 
wodzie o temperaturze 18C. Obliczyć opór ośrodka. Gęstość szkła 2650 kg/m3. 
 odp. dmin. = 2,85 mm, R = 1,96·10-4 N 
 
4.7. Ile razy większa jest masa kulistej cząstki kwarcu opadającej z taką samą prędkością co 
kulista cząstka złota o średnicy 0,1 mm i gęstości 19,6 g/cm3. Cząstki opadają w oleju 
wrzecionowym o temperaturze 80C.  Gęstość kwarcu 2,6 g/cm3. 
 odp. 7,9 razy 
 
4.8. Obliczyć czas sklarowania zawiesiny CaCO3 w wodzie o temperaturze 20C, w 
odstojniku, w którym poziom wody wynosi 2m. Średnica cząstek jest równa 35 m, gęstość 
CaCO3 wynosi 2710 kg/m3. 
 odp. 27,55 min. 
 
4.9. Z komina o wysokości 25 m wydostaje się pył zawierający cząstki A i B o gęstościach 
odpowiednio 1920 kg/m3  i 1100 kg/m3. Zakres średnic dla obu rodzajów cząstek wynosi od 
28 do 50 m. Największe cząstki A opadają, przy pewnej prędkości wiatru, w odległości 
1000 m od komina. Obliczyć, czy będzie wówczas opadać frakcja mieszana (A + B) oraz, w 
jakiej odległości od komina kończy się obszar zapylany. Temperaturę powietrza przyjąć 
równą 20C. 
 odp. Nie, cząstki B o średnicy 50 m zaczną opadać w odległości 1,7 km, obszar 
zapylenia kończy się w odległości ok. 5,4 km 
 
4.10. Czy możliwe jest rozdzielenie w klasyfikatorze hydraulicznym o szerokości 0,8 m i 
długości 6 m  mieszaniny rudy (=5800 kg/m) o średnicach 0,31,3 mm od ziaren złoża 
(=2600 kg/m) o średnicach 0,20,9 mm. Woda o temperaturze 10C wypełnia klasyfikator 
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do wysokości 25 cm. Natężenie przepływu wody wynosi 0,035 m3/s.  
 odp. Frakcja pierwsza: cząstki rudy o średnicach w zakresie od 0,46 mm do 1,3 mm, 
frakcja druga: mieszanina rudy i złoża (średnice cząstek rudy w zakresie od 0,3 mm do 0,46 
mm, średnice cząstek złoża w zakresie od 0,65 mm do 0,9 mm); frakcja trzecia: cząstki złoża 
o średnicach od 0,2 mm do 0,65 mm. 
 
4. 11. Czy możliwe jest rozdzielenie w klasyfikatorze hydrauliczny mieszaniny rudy i złoża 
na czyste frakcje. Średnice ziaren mieszaniny wynoszą od 0,2 do 1,4 mm. Gęstość rudy  5200 
kg/m3, gęstość złoża 2700 kg/m3. Temperatura wody 10C. 
 odp. Nie, prędkość opadania cząstek rudy o średnicy 0,2 mm jest mniejsza od 
prędkości opadania cząstek złoża o średnicy 1,4 mm. 
 
4.12. Woda o temperaturze 30C zanieczyszczona cząstkami kwarcu (=2650 kg/m3) płynie 
poziomym korytem o szerokości 1 m, długości 5 m, wypełniając koryto do wysokości 0,5 m. 
Masowe natężenie przepływu wody wynosi 600 kg/s. Czy woda opuszczająca koryto będzie 
zawierała cząstki kwarcu? Przyjąć dla cząstek kwarcu: prędkość opadania 0,1 m/s i kształt 
kulisty. Jaka jest średnica tych cząstek? 
 odp. Tak, opuszczająca woda zawiera cząstki kwarcu o średnicy mniejszej od 0,74 
mm. 
 
4.13. Kanałem o szerokości 0,5 m płynie 0,142 m3/s wody o temperaturze 20C 
zanieczyszczonej ziarnami boksytu o średnicach 0,61,8 mm. Gęstość boksytu wynosi 2550 
kg/m3. Woda wypełnia kanał do wysokości 30 cm. Obliczyć, jaka powinna być długość 
kanału, aby możliwe było skuteczne oczyszczenie wody od ziaren boksytu. Jakiemu oporowi 
ośrodka podlegają najmniejsze cząstki boksytu ? 
 odp. L = 3,09 m, skuteczna długość 3,7 m, R = 1,73·10-6 N. 
 
4.14. Klasyfikator hydrauliczny o szerokości 0,6 m i długości 4 m służy do rozdzielania 
mieszaniny rudy ( = 5800 kg/m3) o średnicach 0,21,3 mm od ziaren złoża (=2600 kg/m3) 
o średnicach 0,21,1 mm. Woda o temperaturze 10C wypełnia klasyfikator do wysokości 25 
cm. Natężenie przepływu wody wynosi 0,035 m3/s. Określić miejsca osadzania się frakcji 
składającej się z czystej rudy. 
 odp. w odległości od 0,163 m do 0,382 m od zasobnika 
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4.15. Obliczyć, jaką minimalną długość powinien mieć klasyfikator hydrauliczny, aby 
osadzały się w nim cząstki piasku, których średnice są w zakresie od 0,5 do 5 mm, jeżeli 
przepływ wody o temperaturze 15oC wynosi 0,5 m/s. Woda w klasyfikatorze ma głębokość 
0,5 m. Gęstość piasku 2650 kg/m3. 
 odp. Lmin. = 3,35 m. 
 
4.16. W klasyfikatorze hydraulicznym o skutecznej długości 7,5 m opadają cząstki A o 
średnicy 0,2 mm i gęstości 4850 kg/m3 oraz cząstki B o średnicy 0,25 mm i gęstości  2560 
kg/m3. Wysokość cieczy w klasyfikatorze wynosi 900 mm. Obliczyć, z jaką prędkością 
liniową powinna przepływać ciecz w klasyfikatorze (lepkość 0,72 cP, gęstość 921 kg/m3). W 
obliczeniach uwzględnić 20% nadwyżkę długości klasyfikatora do zapewnienia skutecznego 
oczyszczenia. 
 odp. u = 0,28 m/s. 
 
4.17. W komorze Howarda planuje się odpylanie zanieczyszczonego mąką kartoflaną powietrza. 
Średnica ziaren mąki wynosi 50 μm, a ich gęstość 1,03 g/cm3. Wymiary komory są następujące: 
długość 3 m, szerokość 0,65 m, ilość półek 6, wysokość 1,5 m. Jaki powinien być przepływ 
powietrza (t=20C) w m/s aby zapewnić skuteczne odpylanie? W obliczeniach uwzględnić 20% 
nadwyżkę długości komory do zapewnienia skutecznego odpylenia. 
 odp. u = 0,77 m/s. 
 
4.18. Obliczyć liczbę półek w komorze Howarda, jeżeli odpylane jest w niej powietrze (35C) 
od pyłu węglowego o średnicy ziarna równej 10 m i gęstości 3200 kg/m3. Wymiary komory: 
wysokość 3,7 m, szerokość 3 m, długość 4,74 m. Strumień masowy doprowadzanego 
powietrza wynosi 14 t/h. W obliczeniach uwzględnić 20% nadwyżkę długości komory do 
zapewnienia skutecznego odpylenia. 
 odp. n = 31 półek. 
 
4.19. W komorze Howarda o wymiarach: długość 3,5 m, szerokość 1m, wysokość 1,8 m, ilość 
półek 10; planuje się odpylanie zanieczyszczonego pyłem gipsowym (gęstość gipsu 2600 
kg/m3) powietrza o temperaturze 20C. Powietrze przepływa przez komorę z natężeniem 2,5 
m3/s. Obliczyć minimalną średnicę ziaren gipsu, które pozostaną w komorze. W obliczeniach 
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uwzględnić 20% nadwyżkę długości komory do zapewnienia skutecznego odpylenia. 
 odp. dmin. = 34,4 m 
 
4.20. W komorze Howarda o wymiarach: długość 2 m, szerokość 0,7 m, wysokość 0,6 m, 
ilość półek 15; planuje się odpylanie zanieczyszczonego pyłem powietrza o temperaturze 
50C. Najmniejsza średnica ziaren pyłu wynosi 25 m, a ich gęstość 1,7 g/cm3. Obliczyć, 
jaką objętość powietrza można dostarczyć w ciągu godziny do komory aby zapewnić 
skuteczne odpylenie od ziaren pyłu. W obliczeniach uwzględnić 20% nadwyżkę długości 
komory do zapewnienia skutecznego odpylenia. 
 odp. 1951 m3 



 57

5. FLUIDYZAC JA 

Fluidyzacja jest to proces powstawania dynamicznej zawiesiny drobnych cząsteczek 
ciała stałego w strumieniu gazu lub cieczy, poruszających się z dołu do góry. Zawiesinę tę 
tworzy się w urządzeniach zwanych fluidyzatorami. Cząstki w fazie fluidalnej są w stałym 
ruchu, przemieszczając się stale po całej objętości naczynia co sprawia wrażenie jakby 
warstwa ta zachowywała się jak wrząca ciecz. Jeżeli płyn będziemy przepuszczać z niewielką 
prędkością, wtedy warstwa sypkiego ciała stałego pozostaje nieruchoma na dnie fluidyzatora 
(rys. 5.1a). Obserwowany spadek ciśnienia jest zależny od wysokości warstwy ciała stałego, 
kształtu cząstek ciała stałego oraz prędkości przepływającego płynu. Gdy prędkość płynu 
osiągnie pewna wartość zwaną krytyczną, nastąpi wtedy, wzbicie cząstek ciała stałego i 
utworzy się warstwa fluidalna (rys 5.1b). Zależność między spadkiem ciśnienia 
przepływającego płynu przez warstwę ciała stałego a prędkością przepływu płynu 
przedstawia rys. 5.1c.  

 

 

Rys. 5.1. a) Ciało sypkie w stanie nieruchomym; b) Ciało sypkie w stanie fluidalnym; c)  
Zależność spadku ciśnienia płynu przepływającego przez warstwę ciała stałego od prędkości 

płynu. 

Dalszy wzrost prędkości przepływu płynu powoduje częściowy lub całkowity wypływ 
cząstek ciała stałego z fluidyzatora. Takie zjawisko wykorzystywane jest w procesie 
transportu pneumatycznego.  
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Spadek ciśnienia p przepływającego płynu zależy od prędkości przepływu płynu u, kształtu 
 i wielkości cząstek (stała wielkość) de ciała stałego oraz porowatości warstwy sypkiego 
ciała stałego . Zależność tych wielkości ujmuje równanie Leva, które dla laminarnego 
przepływu płynu spełniającego warunki: liczba Reynoldsa Re < 10 i współczynnik oporu  
równy 400/Re przyjmuje następującą zależność: 

  


  2
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uLp                                                    (5.1) 

gdzie: L – wysokość (złoża) warstwy sypkiego ciała stałego, m 
  - lepkość dynamiczna przepływającego płynu, kg/(m·s)  
Ciśnienie wywierane przez nieruchome złoże na powierzchnie dna fluidyzatora wynosi: 

  gLP s   1                                                        (5.2) 
gdzie: s – gęstość cząstek ciała stałego, kg/m3 

  – gęstość przepływającego płynu, kg/m3 
 g – przyspieszenie ziemskie, m/s2 

Porównanie obu równań (5.1) i (5.2) umożliwia wyznaczenie prędkości krytycznej uK 
powyżej której następuje powstanie warstwy fluidalnej: 
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W przypadku gdy cząstki ciała stałego składają się z cząstek o różnej wielkości, wówczas 
zawiesina fluidalna powstaje, gdy prędkość porywania cząstek ciała stałego przez płyn jest 
równa prędkości ich opadania pod wpływem grawitacji. 

W toku procesu fluidyzacji występują często zakłócenia, które można podzielić na trzy 
główne grupy: zjawisko tworzenia dużych pęcherzy płynu, zjawisko pulsowania warstw ciała 
stałego i zjawisko kanałowania. Mechanicznie można zlikwidować niepożądane zakłócenia. 

Fluidyzacja intensyfikuje procesy fizyczne i chemiczne. Zjawisko fluidyzacji 
wykorzystuje się do prowadzenia procesów technologicznych wymagających dużej 
powierzchni międzyfazowej i szybkiej wymiany ciepła, takich jak: 

 spalanie miału węglowego w elektrowniach i elektrociepłowniach w kotłach 
fluidalnych, 

 kalcynacja, prażenie utleniające w piecach fluidyzacyjnych, 
 spalanie rud siarki przy produkcji kwasu siarkowego, 
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 suszenia sypkich półproduktów spożywczych - np. cukru i mąki 
 prowadzenia reakcji chemicznych w fazach gazowych, katalizowanych przy pomocy 

związków chemicznych znajdujących się na podłożach stałych. 
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6. FILTRACJA 

Filtracja jest operacją technologiczną stosowaną do rozdzielana mieszaniny cieczy i cząstek 
ciała stałego. W czasie filtracji cząstki stałe zatrzymywane są na przegrodzie filtracyjnej, 
tworząc placek filtracyjny, a oczyszczona ciecz odprowadzana jest jako przesącz (filtrat). 
Placek filtracyjny jest porowaty i zawiera w przestrzeniach międzyziarnowych filtrowaną 
ciecz. Przepływ cieczy przez porowatą warstwę placka filtracyjnego i przez przegrodę 
filtracyjną wywołany jest różnicą ciśnień. Przyjmuje się, że spadek ciśnienia w filtrze jest 
sumą spadków ciśnienia w warstwie osadu i przegrodzie filtracyjnej. 
Osady tworzone podczas filtracji można podzielić na osady nieściśliwe i ściśliwe. Porowatość 
osadów nieściśliwych nie zależy od ciśnienia i nie zmienia się podczas filtracji. Natomiast 
struktura osadów ściśliwych ulega zmianom podczas filtracji, tj. grubość osadu i jego 
porowatość zmniejsza się, może wystąpić odkształcenie cząstek. Empiryczna zależność 
masowego oporu właściwego osadu od spadku ciśnienia w warstwie filtracyjnej ma postać: 
     sp 0 ,     (6.1) 
gdzie: α - masowy opór osadu, m/kg 
 α0 - masowy opór osadu, gdy nie podlega on ściskaniu, m/kg 
 Δp - różnica ciśnień, Pa 
 s - współczynnik ściśliwości, - 
Uwaga: Δps jest empiryczną poprawką nie wnoszącą udziału do miana oporu osadu.  
Dla osadów nieściśliwych wartość współczynnika s jest równa 0, natomiast dla osadów 
ściśliwych 0<s<1. 
 
Ogólne równanie filtracji można przedstawić w postaci: 
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 ,    (6.2) 

gdzie: (dV/(A·dτ) - szybkość filtracji (strumień objętościowy filtratu z jednostkowej 
 powierzchni filtra), m3/(m2·s)=m/s 
 A - powierzchnia filtracyjna, m2 

 Δp - spadek ciśnienia, Pa 
 ηL - lepkość filtratu, kg/(m·s) 
 α - opór osadu, m/kg 
 V - objętość filtratu, m3 
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 x - masa wilgotnego osadu przypadająca na jednostkę objętości otrzymanego czystego 
 filtratu, kg/m3 

 rtk  -opór przegrody filtracyjnej, m/m2 
 
Filtracja może być prowadzona dwoma sposobami. W pierwszym utrzymywana jest stała 
różnica ciśnień w filtrze (Δp=const) i wtedy wraz ze wzrostem oporu filtracji szybkość 
procesu maleje. Drugim sposobem jest filtracja przy stałej szybkości filtracji, w której  trzeba 
zwiększać różnicę ciśnień w filtrze, aby utrzymać stałą szybkość procesu. 
W praktyce przemysłowej spotyka się filtrację dwustopniową, w której pierwszym etapem 
jest filtracja prowadzona przy stałej szybkości filtracji, co pozwala na powstawanie warstwy 
osadu w warunkach stosunkowo niskiego ciśnienia. W drugim etapie filtracja prowadzona jest 
pod stałym ciśnieniem. 
 
 
6.1. Filtracja pod stałym ciśnieniem 
6.1.1. Równanie Rutha 
Filtrację pod stałym ciśnieniem opisuje równanie Rutha: 
    KVCV  22 ,     (6.3) 
gdzie: K  i C - stałe filtracji dane zależnościami: 
    x
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0 ,      (6.5) 

dla których oznaczenia symboli wyjaśniono w równaniach (6.1) i (6.2). 
Szybkość filtracji dV/dτ można obliczyć różniczkując równanie (6.3): 
    )(2 CV

K
d
dV

 ,     (6.6) 
 
6.1.2. Wyznaczanie stałych filtracji 
Stałe filtracji K i C można wyznaczyć dla danego procesu na podstawie wyników filtracji 
doświadczalnej. Z serii danych τ=f(V) wyznacza się odwrotność szybkości filtracji 
wykorzystując do obliczeń skończone przyrosty objętości filtratu i czasu filtracji Δτ/ΔV, a 
następnie sporządza się wykres Δτ/ΔV=f(V) i prowadzi prostą przechodzącą przez środki 
odcinków ΔVi (przedstawiających przyrosty objętości filtratu w danym pomiarze). Równanie 
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linii prostej dla skończonych przyrostów czasu i objętości powstałe z przekształcenia 
równania (6.6) ma postać: 
    K

CVKV
22 

  ,    (6.7) 
Stałe filtracji wyznaczane są z zależności:  
    tgK 2 ,      (6.8) 

    2
bKC  ,      (6.9) 

Znaczenie β i b pokazano na rys. 6.1. 
 

 
Rys. 6.1. Wykres Δτ/ΔV=f(V) do doświadczalnego wyznaczania stałych K i C. 

 
W przypadku, gdy znamy tylko dwa punkty pomiarowe, tzn. objętość filtratu V1 otrzymaną po 
czasie τ1 i objętość V2 otrzymaną po czasie  τ2, stałe K i C możemy znaleźć rozwiązując układ 
równań: 
    11

2
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6.1.3. Obliczanie współczynnika ściśliwości 
Współczynnik ściśliwości dla danego osadu może być obliczony na podstawie znanych 
stałych filtracji K1 i C1 oraz K2 i C2 wyznaczonych dla dwóch filtracji tej samej zawiesiny 
prowadzonych dla różnych różnic ciśnienia - odpowiednio Δp1 i Δp2 - z wzoru: 
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lub: 
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6.1.4. Przeliczanie wartości stałych filtracji 
Stałe filtracji K i C są wyznaczone dla konkretnego procesu prowadzonego na filtrze o znanej 
powierzchni A i przy różnicy ciśnień Δp. W przypadku zmiany warunków prowadzenia 
filtracji, tj. zmiany ciśnienia Δp', powierzchni filtra A' lub lepkości filtratu η' (np. podczas 
filtracji w innej temperaturze) należy obliczyć stałe K' i C' z następujących równań: 
    '
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6.1.5. Przemywanie osadu 
Zakłada się, że objętościowe natężenie przepływu cieczy myjącej przez utworzoną podczas 
filtracji warstwę osadu nie zmienia się, czyli: 
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 ,      (6.15) 
gdzie: (ΔV/Δτ)p =f(V) - szybkość przemywania osadu, m3/s 
 Vp - objętość cieczy myjącej, m3 

 τp  - czas przemywania, s 
 
Gdy podczas przemywania placka filtracyjnego cieczy myjąca przepływa tą samą drogą, co 
filtrat, wtedy szybkość przemywania, można obliczyć na podstawie końcowej szybkości 
filtracji uwzględniając różnicę lepkość filtratu i cieczy myjącej z wzoru: 
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gdzie: (ΔV/Δτ)f  - szybkość filtracji w końcowym momencie procesu, m3/s 
 Vf - końcowa objętość filtratu, m3 

 K i C - stałe filtracji, m6/s i m3 

 ηL - lepkość filtratu, kg/(m·s) 
 ηP - lepkość cieczy przemywającej, kg/(m·s) 
 
Gdy ciecz przemywająca osad jest podawana na co drugą ramę, wtedy szybkość przemywania 
może być obliczona z zależności: 
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6.1.6. Wydajność filtracji 
Wydajność procesu filtracji (η) jest to objętość filtratu przypadająca na przeciętną jednostkę 
pracy filtra: 
    

df
fV
  ,      (6.18) 

gdzie: Vf - końcowa objętość filtratu, m3 
 τf - końcowy czas filtracji, s 
 τd - czas operacji dodatkowych, t.j. przemywanie, rozkręcenie, czyszczenie, skręcenie 
 filtra, s 
 
6.2. Filtracja dwustopniowa 
Podczas filtracji dwustopniowej w pierwszym okresie filtracji proces przebiega przy stałym 
natężeniu przepływu filtratu, natomiast w drugim okresie utrzymywana jest stała różnica 
ciśnień. Przebieg procesu filtracji dwustopniowej przedstawiono na rys. 6.2. 
 
Pierwszy etap filtracji dwustopniowej prowadzony jest do momentu otrzymania objętości 
filtratu VI w czasie τI. Szybkość filtracji w pierwszym stopniu może być obliczona ze wzoru: 
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 ,     (6.19) 
w którym V jest objętością filtratu otrzymana po czasie τ w dowolnej chwili pierwszego 
stopnia filtracji. 
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Rys. 6.2. Zależność objętości filtratu od czasu filtracji dla procesu dwustopniowego 

 
Szybkość filtracji w drugim etapie filtracji obliczana jest ze wzoru 6.6, w którym V oznacza  
objętość filtratu otrzymana od rozpoczęcia procesu (od czasu τ=0).  
W punkcie przejścia między pierwszym i drugim stopniem filtracji, szybkość filtracji dla 
stałego natężenia przepływu filtratu i stałej różnicy ciśnień jest jednakowa, czyli: 
    )(2 CV
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I  ,     (6.20) 
gdzie K i C są stałymi filtracji dla procesu prowadzonego przy stałej różnicy ciśnienia 
utrzymywanej w drugim etapie filtracji dwustopniowej. 
 
Równanie Rutha dla filtracji pod stałym ciśnieniem prowadzonej od punktu, w którym  
otrzymano objętość filtratu VI w czasie τI (koniec okresu filtracji przy stałej szybkości 
filtracji) można napisać w postaci: 
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ZADANIA 
 
6.1. Filtrowano 2084 kg zawiesiny o stężeniu masowym substancji stałej 10%. Obliczyć ile 
m3 zawiesiny przefiltrowano i jaką objętość filtratu otrzymano. Gęstość ciała stałego wynosi 
2500 kg/m3, a gęstość filtratu  950 kg/m3, porowatość placka filtracyjnego jest równa 0,4. 
 odp. VZ=2,06 m3; VF=1,92 m3 

 
6.2. Obliczyć liczbę ram o wymiarach 45x45x2,5 cm potrzebnych do przeprowadzenia 
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filtracji 3 m3 zawiesiny o stężeniu ciała stałego 18% mas. Gęstość ciała stałego wynosi 2800 
kg/m3 a gęstość filtratu 980 kg/m3. Porowatość placka filtracyjnego równa jest 0,41. Założyć, 
że osad całkowicie wypełnia przestrzenie między ramami. 
 odp. 72 ramy 
 
6.3. Oblicz objętość przesączu otrzymaną po 10 minutach filtracji prowadzonej pod stałym 
ciśnieniem wynoszącym 2 bary, jeżeli powierzchnia filtra wynosi 4 m2, a stałe filtracji 
wynoszą odpowiednio 1·10-6 m6/s i 2·10-3 m3. 
 odp. 0,0226 m3 

 
6.4. W procesie filtracji przy stałym ciśnieniu uzyskano 100 dm3 przesączu. Wyznaczone dla 
warunków prowadzenia filtracji stałe filtracji i współczynnik ściśliwości osadu wynoszą 
odpowiednio: 1·10-6 m6/s; 0,01 m3 i 0,5. Jak zmieni się czas uzyskania 100 dm3 przesączu na 
tym samym filtrze, jeżeli filtracja będzie prowadzona pod ciśnieniem 2 razy większym. 
 odp. czas zmniejszy się z 200 min do 135 min 
 
6.5. Podczas filtracji prowadzonej przy stałej różnicy ciśnień 200 kPa na filtrze 
laboratoryjnym otrzymano po 8 minutach 10 dm3  filtratu, a po 16 minutach 16 dm3 filtratu. 
Filtracja przemysłowa prowadzona będzie na filtrze 20 razy większym i przy różnicy ciśnień 
trzy razy większej. Obliczyć objętość filtratu otrzymaną po 20 minutach prowadzenia filtracji 
na filtrze przemysłowym. Osad jest nieściśliwy. 
 odp. 720 dm3 

  
6.6. Prowadząc filtrację pod stałym ciśnieniem 1,1 at na filtrze laboratoryjnym o powierzchni 
0,5 m2 otrzymano po 5 minutach prowadzenia filtracji  10 dm3  a po 8 minutach 15 dm3. 
Obliczyć objętość filtratu otrzymanego podczas filtracji tej samej zawiesiny pod stałym 
ciśnieniem 2,2 at na filtrze o powierzchni 15 m2 po czasie 30 minut. Współczynnik 
ściśliwości osadu wynosi 0,25. 
 odp. 1,92 m3 

 
6.7. Podczas filtracji wodnej zawiesiny o temperaturze 20oC na filtrze laboratoryjnym pod 
stałym ciśnieniem 150 kPa otrzymano po 8 minutach 10 dm3  filtratu, a po 16 minutach 16 
dm3 filtratu. Filtracja przemysłowa prowadzona będzie na filtrze o powierzchni 20 razy 
większej pod stałym ciśnieniem 350 kPa. Obliczyć objętość filtratu otrzymaną po 20 
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minutach prowadzenia filtracji na filtrze przemysłowym tej samej zawiesiny, jeżeli jej 
temperatura wynosi 10ºC, a współczynnik ściśliwości osadu jest równy 0,3. 
 odp. 479 dm3 

 
6.8. Obliczyć czas, po którym objętość otrzymanego filtratu będzie wynosiła 400 dm3  
podczas filtracji prowadzonej na filtrze o powierzchni 20 m2 i przy różnicy ciśnienia 4 bary. 
Stałe filtracji wyznaczone dla tej samej zawiesiny  na prasie o powierzchni 1 m2 i pod 
ciśnieniem 2 bary wynoszą: K=0,05 dm6/s, C=0,08 dm3. Osad jest nieściśliwy. 
 odp. 4032 s (ok. 67 min) 
 
6.9. Obliczyć czas filtracji wodnej zawiesiny o gęstości 1150 kg/m3, temperaturze 10ºC i 
zawartości 20% (mas.) fazy stałej na filtrze o powierzchni 50 m2, jeżeli otrzymano 1,5 m3 
filtratu. Stałe filtracji otrzymane dla filtra laboratoryjnego o powierzchni 1,5 m2 i przy takiej 
samej różnicy ciśnień, jak podczas filtracji na dużym filtrze, dały następujące wyniki: C= 
0,022 dm3, K=1,2 dm6/s. Ile osadu otrzymano w przeliczeniu na suchą masę, jeżeli wilgotność 
osadu jest równa 30% (mas.)? 
 odp. 1689 s (ok.. 28 min); 420 kg 
 
6.10. Jak długo będzie prowadzona filtracja na filtrze o powierzchni 4 m2 jeżeli objętościowe 
natężenie przepływu filtratu w ostatnim momencie filtracji ma wynosić 1 dm3/s. Stałe filtracji 
wyznaczone na filtrze laboratoryjnym o powierzchni 0,8 m2 dla tego samego ciśnienia dały 
następujące wyniki: K=0,8·10-5 m6/s, C= 4 dm3. Współczynnik ściśliwości osadu wynosi 0,1. 
 odp. 48 s 
 
6.11. Filtrację prowadzono na filtrze o powierzchni 1,7 m2 pod ciśnieniem 1 bar uzyskując 
następujące dane: 8 dm3 po 20 s i dalsze 4 dm3 po kolejnych 20 s. Oblicz po ilu minutach od 
rozpoczęcia filtracji chwilowe natężenie przepływu filtratu będzie wynosić 0,1 dm3/s, jeżeli 
filtrację przeprowadzono na filtrze o powierzchni 2,9 m2 pod ciśnieniem 2,2 bar. Założyć 
nieściśliwość osadu. 
 odp. ok. 12 min 
 
6.12. Oblicz średnią wydajność filtratu po czasie 0,5 h prowadzenia filtracji pod ciśnieniem 
200 kPa. Podczas próbnego rozdziału takiej samej zawiesiny przeprowadzonego na tym 
samym filtrze i pod tym samym ciśnieniem otrzymano 2 dm3 przesączu po 30 s i kolejne 2 
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dm3 po kolejnych 40 s. 
 odp. 0,0185 dm3/s 
  
6.13. Jak długo powinna trwać filtracja na filtrze o powierzchni 4 m2 aby średnie natężenie  
przepływu filtratu wynosiło 2 dm3/s. Filtracja prowadzona pod ciśnieniem 2 razy większym 
na filtrze laboratoryjnym o powierzchni 0,8 m2 dała następujące wyniki: K=0,8·10-5 m6/s, 
C=0,5 dm3, s=0,35. 
 odp. 27 s 
 
6.14. Podczas prowadzenia filtracji pod stałym ciśnieniem, chwilowe objętościowe natężenie 
przesączu po 10 minutach wyniosło 6,4·10-5 m3/s. Jakie będzie chwilowe objętościowe 
natężenie przesączu po kolejnych 20 min. Założyć że opór tkaniny filtracyjnej jest pomijalnie 
mały w porównaniu do oporu osadu. 
 odp. 3,7·10-5 m3/s 
 
6.15. Oblicz czas przemywania osadu, jeżeli filtracja trwała 1 h, a objętość cieczy 
przemywającej stanowi 30% otrzymanego przesączu. Podczas prowadzenia procesu pod 
stałym ciśnieniem w tych samych warunkach otrzymano 2 dm3 przesączu po 20 s i kolejne 2 
dm3 po kolejnych 30 s. Przemywanie osadu prowadzone było tą sama drogą, co filtracja. 
 odp. 144 s 
 
6.16. Filtracja pewnej zawiesiny wodnej będzie prowadzona na filtrze o powierzchni 10 m2 i 
przy różnicy ciśnienia 3 bary. Podczas filtracji  tej samej zawiesiny na prasie o powierzchni 1 
m2 i przy różnicy ciśnienia 1 bar otrzymano 5 dm3 filtratu po 8 minutach, 8 dm3 po 16 
minutach prowadzenia filtracji. Obliczyć czas przemywania placka filtracyjnego otrzymanego 
po 30 minutach prowadzenia filtracji 50 dm3 wody o tej samej temperaturze. Współczynnik 
ściśliwości osadu wynosi 0,15. 
 odp. 12,6 min = 757 s 
 
6.17. Obliczyć czas przemywania osadu utworzonego na prasie filtracyjnej złożonej z 30 ram 
o wymiarach 450x450 mm i grubości 50 mm, po 2 godzinach filtracji potrzebnej do 
całkowitego zapełnienia ram. Do przemywania stosuje się wodę w ilości 15% w stosunku do 
objętości przesączu. Ciśnienie w czasie filtracji i przemywania jest jednakowe i stałe, a 
przemywanie jest prowadzone tą samą drogą co filtracja. Objętość osadu wynosi 8% w 
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stosunku do objętości filtratu, a opór tkaniny można pominąć. 
 odp. 0,6 h 
 
6.18. Podczas filtracji na filtrze laboratoryjnym pod ciśnieniem 2,5 bara otrzymano po 6 
minutach 8 dm3 filtratu, a po 12 minutach 12 dm3 filtratu. Filtracja przemysłowa ma być 
prowadzona na filtrze o 10 razy większej powierzchni i pod ciśnieniem 4 bary. Obliczyć 
objętość  filtratu otrzymaną  po 30 minutach w warunkach przemysłowych oraz czas 
przemywania utworzonego osadu, jeżeli objętość cieczy myjącej wynosi 15% objętości 
otrzymanego filtratu, a lepkość cieczy myjącej jest 1,2 razy mniejsza od lepkości filtratu. 
Współczynnik ściśliwości osadu wynosi 0,25. 
 odp. 7,5 min 
 
6.19. Obliczyć dobową liczbę cykli filtracji prowadzonych na prasie filtracyjnej złożonej z 40 
ram o wymiarach 500x500 mm i grubości 50 mm. Czas filtracji potrzebny do całkowitego 
zapełnienia ram podczas jednego cyklu wynosi 1,5 godz. Do przemywania stosuje się wodę w 
ilości 15% w stosunku do objętości przesączu. Ciśnienie w czasie filtracji i przemywania jest 
jednakowe i stałe, a przemywanie jest prowadzone tą samą drogą co filtracja. Dodatkowe 
czynności związane z czyszczeniem i rozkręceniem ram zajmują 30 minut dla każdego cyklu. 
Stałe filtracji dla filtru o powierzchni 1 m2 i ciśnienia takiego samego jak prowadzonego 
procesu wynoszą: K=20 dm6/s, C=1,5 dm3. 
Wskazówka: 1/ obliczyć pole powierzchni filtracyjnej dla prasy ramowej i przeliczyć dla niej 
stałe filtracji; 2/ liczba cykli filtracji jest całkowitą liczbą przeprowadzonych cykli (czyli 
zaokrąglonych w dół) 
 odp. 9 cykli 
 
6.20. W wyniku badań procesu filtracji pewnej zawiesiny wodnej o temp. 20°C na prasie 
filtracyjnej o powierzchni 1,2 m2, pracującej pod stałym ciśnieniem 0,6 at, w czasie 8 minut 
uzyskano 5 dm3 przesączu, a w czasie 24 minut 11 dm3 przesączu. Obliczyć dobową 
wydajność prasy o powierzchni 10 m2, pracującej pod ciśnieniem 1,4 at i w temp. 45°C, jeżeli 
jeden cykl filtracyjny, podczas którego uzyskuje się 250 dm3 przesączu trwa łącznie z 
czyszczeniem i płukaniem 70 minut. Obliczyć czas filtracji podczas jednego cyklu 
filtracyjnego. Jaka będzie końcowa szybkość filtracji? Współczynnik ściśliwości wynosi 0,4. 
Wskazówki: 1/ dobowa wydajność prasy filtracyjnej jest sumą objętości filtratu 
otrzymywanego w czasie wszystkich cykli filtracji w ciągu 24 h; 2/ liczba cykli filtracji jest 
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liczbą całkowitą zaokrągloną w dół 
 odp. 5 m3/dobę; ok. 40 min; 3,5 dm3/min 
  
6.21. W wyniku badań procesu filtracji pewnej zawiesiny wodnej o temp. 15C na prasie 
filtracyjnej o powierzchni 0,8 m2, pracującej pod stałym ciśnieniem 0,5 at, w ciągu 10 minut 
uzyskano 4,3 dm3 przesączu, a w ciągu 30 minut 10 dm3 przesączu. Obliczyć dobową 
wydajność prasy o powierzchni 6 m2, pracującej pod ciśnieniem 1,5 at i w temp. 50C, jeżeli 
czas filtracji jest równy 45 minut a jeden cykl filtracyjny trwa 90 minut. Jaka będzie końcowa 
szybkość filtracji. Współczynnik ściśliwości wynosi 0,38. 
Wskazówki: jak w zad. 6.20 
 odp. 4,2 m3/dobę; 3,3 dm3/min  
 
6.22. Prowadząc badania doświadczalne procesu filtracji uzyskano następujące dane: dla 
p=0,2 bara otrzymano 200 dm3 filtratu w ciągu 96 s i 600 dm3 filtratu w ciągu 768 s; dla  
p=0,3 bara w ciągu 100 s otrzymano 245 dm3 filtratu a w ciągu 380 s otrzymano 495 dm3 
filtratu. Tą samą, co w badaniach doświadczalnych, zawiesinę wodną poddaje się filtracji na 
tym samym filtrze przy różnicy ciśnień równej 0,5 bara. Obliczyć, po jakim czasie uzyska się 
800 dm3 filtratu.  
 odp. s=0,19; 635 s 
 
6.23. Badania wstępne filtracji na filtrze o powierzchni 0,9 m2 pracującym w temperaturze 
10C dały następujące wyniki : 
 
p, at 0,5 1,5 
V, dm3 5 10 5 10 
τ, min 69 235 32 114 

 
Filtrację przemysłową prowadzi się na filtrze o powierzchni 1,8 m2 pod ciśnieniem 1 at i w 
temperaturze 20C do uzyskania 20 dm3 przesączu. Obliczyć czas mycia osadu, jeżeli 
objętość wody myjącej o temperaturze 10C stanowi ¼ objętości uzyskanego filtratu. a) 
Przepływ wody myjącej ma ten sam kierunek co przepływ filtratu. b) Woda myjąca jest 
podawana na co drugą ramę. 
 odp. s=0,4; a) 69 min; b) 276 min 
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6.24. W czasie doświadczalnej filtracji na filtrze przemysłowym pod ciśnieniem 0,2 MPa  
otrzymano 1 m3 przesączu w czasie 540 s, a 1,5 m3 w czasie 1200 s, zaś pod ciśnieniem 0,3 
MPa  te same objętości przesączu otrzymano odpowiednio w czasie 386,7 i 860 s. Filtracja 
przemysłowa ma być prowadzona przy stałym ciśnieniu 0,4 MPa . Czas filtracji w jednym 
cyklu będzie wynosił 0,5 h, a do przemywania wykorzystywana będzie ciecz o lepkości 
równej lepkości filtratu, płynąca tą samą drogą co filtrat w ilości ¼ objętości otrzymanego 
filtratu. Czas czyszczenia filtru zaplanowano na 45 minut. Obliczyć wydajność dobową 
filtracji. 
Wskazówki: jak w zad. 6.20 
 odp. s=0,18; 39,2 m3/dobę 
 
6.25. Do filtra doprowadza się 8,5 m3 wodnej zawiesiny zawierającej 17,6% (mas.) fazy 
stałej. Końcowa wilgotność osadu wynosi 34% (mas.). Gęstość zawiesiny jest równa 1120 
kg/m3, a gęstość wody 1000 kg/m3. Stałe filtracji wyznaczone dla 1 m2  powierzchni filtra i 
ciśnienia 1 bar wynoszą K=1,12x10-5 m6/s i C=0,006 m3. Obliczyć czas filtracji tej zawiesiny 
prowadzonej na filtrze o powierzchni 12 m2 i pod ciśnieniem 1,2 bara oraz czas przemywania 
osadu, jeżeli objętość wody używanej do przemywania to 500 dm3, a woda myjącą podawana 
jest na co drugą ramę. Współczynnik ściśliwości wynosi 0,12. 
 odp. czas filtracji: 6 h; czas przemywania: 3 h 24 min 
 
6.26. W czasie badań doświadczalnych na prasie filtracyjnej o powierzchni filtracji 0,72m2 
pracującej pod ciśnieniem 0,3 at po 10 minutach prowadzenia filtracji uzyskano 35 dm3 
przesączu a po 20 minutach - 54 dm3 przesączu. Filtrację przemysłową tej samej co w 
badaniach wstępnych zawiesiny prowadzi się na prasie płytowo-ramowej zawierającej 10 ram 
o wymiarach 30302 cm. Stężenie zawiesiny: 0,25 g/cm3 (masa suchego osadu ma objętość 
filtratu), porowatość osadu 0,3, gęstość ciała stałego 2 g/cm3, lepkość filtratu 5 cP. Należy 
obliczyć objętość uzyskanego filtratu, jeżeli prasa pracuje pod ciśnieniem 0,3 at do 
całkowitego napełnienia ram osadem. Obliczyć czas mycia osadu, jeżeli woda myjąca (10°C) 
stanowi ¼ objętości uzyskanego filtratu. Woda jest podawana na co drugą ramę. 
Wskazówka: dla pras filtracyjnych płytowo-ramowych powierzchnia filtracyjna jednej ramy 
jest równa 2xa2  

 odp. 100,8 dm3; 5,2 min 
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6.27. Obliczyć, jaki będzie czas uzyskania 0,5 m3 filtratu na prasie filtracyjnej o powierzchni 
60 m2, jeżeli proces będzie prowadzony dwustopniowo: najpierw przy stałym objętościowym 
natężeniu przepływu do momentu otrzymania 0,1 m3 filtratu, a później pod stałym ciśnieniem 
1,5 at. Badania laboratoryjne przeprowadzone na filtrze o powierzchni 3 m2 i pod ciśnieniem 
0,5 at tej samej zawiesiny wykazały, że 5 dm3 filtratu otrzymuje się po 100 s, a 20 dm3 filtratu 
po 1200 s prowadzenia filtracji. Współczynnik ściśliwości osadu wynosi 0,3.  
 odp. 14,3 min 
 
6.28. Obliczyć objętość filtratu otrzymanego w czasie dwustopniowej filtracji na prasie 
filtracyjnej o powierzchni 12 m2 w czasie 2 h filtracji. Pierwszy okres filtracji jest 
prowadzony przy stałym objętościowym natężeniu przepływu 5 dm3/min i trwa 32 min, 
później filtracja prowadzona jest pod stałym ciśnieniem 1,5 at. Badania laboratoryjne 
przeprowadzone na filtrze o powierzchni 1 m2 i pod ciśnieniem 1 at tej samej zawiesiny 
pozwoliły wyznaczyć stałe filtracji K=1,12x10-5 m6/min i C=0,006 m3 oraz współczynnik 
ściśliwości osadu 0,12. 
 odp. 3,42 m 3 

 
6.29. Obliczyć objętość filtratu uzyskaną w procesie filtracji dwustopniowej pewnej 
zawiesiny wodnej. I okres filtracji przy stałym strumieniu objętościowym równym 4,210-4 
m3/s prowadzi się do uzyskania różnicy ciśnień równej 0,5 bara i przy tej różnicy ciśnień 
prowadzi się przez 20 minut II okres filtracji. Prowadząc badania doświadczalne procesu 
filtracji tej samej zawiesiny wodnej na filtrze o powierzchni dwukrotnie większej przy p= 
0,3 bara w ciągu 100 s otrzymano 245 dm3 filtratu, a w ciągu 380 s otrzymano 495 dm3 
filtratu. Założyć nieściśliwość osadu. 
 odp. 673 dm3 

 
6.30. Prowadząc badania doświadczalne filtracji pod stałym ciśnieniem, otrzymano po 10 
minutach 35 dm3 filtratu a po 20 minutach 50 dm3 filtratu. Proces filtracji ma być prowadzony 
dwustopniowo. W I okresie objętościowe natężenie przepływu filtratu jest stałe i wynosi 2,5 
dm3/min. W II okresie ciśnienie będzie takie samo, jak w czasie badań laboratoryjnych. 
Obliczyć objętość filtratu otrzymanego po 30 minutach od rozpoczęcia procesu filtracji. 
 odp. 56,3 dm3 

 
6.31. Podczas filtracji na filtrze laboratoryjnym pod stałym ciśnieniem 2 barów otrzymano po 
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8 minutach 10 dm3  filtratu, a po 16 minutach 16 dm3 filtratu. Filtracja przemysłowa ma być 
prowadzona dwustopniowo na filtrze dziesięć razy większym. Pierwszy okres filtracji przy 
stałym objętościowym natężeniu przepływu wynosi 10 minut, a drugi będzie prowadzony pod 
stałym ciśnieniem 4 barów. Obliczyć objętość filtratu otrzymaną po 40 minutach prowadzenia 
filtracji w warunkach przemysłowych. Współczynnik ściśliwości osadu wynosi 0,2. 
 odp. 551 dm3 
 
6.32. Prowadząc badania doświadczalne procesu filtracji otrzymano następujące dane: 
p, bar 0,2 0,3 
V, dm3 200 600 245 495 

τ, s 96 768 100 380 
Procesowi filtracji dwustopniowej poddaje się tą samą co w badaniach doświadczalnych 
zawiesinę wodną. I okres filtracji przy stałym strumieniu objętościowym równym 8,310-4 
m3/s prowadzi się do uzyskania różnicy ciśnień równej 0,5 bara i przy tej różnicy ciśnień 
prowadzi się II okres filtracji. Obliczyć, po jakim czasie od rozpoczęcia procesu filtracji 
uzyska się 1200 dm3 filtratu. 
 odp. 29,5 min 
 
6.33. Procesowi filtracji dwustopniowej poddaje się zawiesinę wodną o temp. 35C. W I 
okresie objętościowe natężenie przepływu filtratu jest stałe i wynosi 4,1710-5  m3/s. II okres 
filtracji jest prowadzony przy stałej różnicy ciśnień, dla której stałe filtracji są równe: 
C=0,00125 m3/m, K=2,210-6 m6/(m4·s). Obliczyć czas po jakim uzyska się 60 dm3 filtratu z 
jednego m2 powierzchni filtracyjnej. Jak zmieni się czas filtracji, jeżeli temperatura zawiesiny 
będzie wynosiła 20C? 
 odp. 30,2 min; czas filtracji zwiększy się  o 12,4 min 
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7. WYMIANA CIEPŁA 
  
 Wymiana ciepła (transport ciepła lub przenoszenie ciepła) jest to jeden ze sposobów 
(obok pracy) przekazywania energii od jednego ciała do drugiego, o ile te ciała różnią się 
temperaturą. Miejsce ciepła w bilansie energetycznym zjawiska określa I zasada 
termodynamiki, wynikająca z zastosowania zasady zachowania energii. Natomiast z II zasady 
termodynamiki wynika, że ciepło nie może samorzutnie przejść od ciała o niższej 
temperaturze do ciała o temperaturze wyższej oraz, że przepływ ciepła w kierunku spadku 
temperatury jest zjawiskiem nieodwracalnym. Jeżeli rozpatrywany obiekt ma inną 
temperaturę niż jego otoczenie lub znajdujące się z pobliżu inne ciała, wymiana ciepła 
odbywać się będzie do momentu osiągnięcia stanu równowagi termicznej. Nie jest możliwe 
powstrzymanie procesu przekazywania ciepła pomiędzy sąsiadującymi obiektami o różnej 
temperaturze.  
Jednostką ilości ciepła w układzie SI  jest dżul (1J).  
Ilość ciepła dQ w jednostce czasu dτ to tzw. strumień ciepła (natężenie przepływu ciepła, 
moc cieplna) Q  , J/s=W: 
     d

dQQ ,      (7.1) 
Strumień ciepła dla ścianek płaskich odniesiony do jednostki powierzchni dA nazywany jest 
gęstością strumienia ciepła q, W/m2: 

     dA
Qdq


  ,     (7.2) 
W przypadku ścianek cylindrycznych, gęstość strumienia ciepła wyznaczamy odnosząc 
strumień ciepła do jednostki długości przegrody (rury, cylindra): 
     dL

dQqL  ,     (7.2a)  
Jednostką qL jest W/m. 
 
Ruch ciepła może zachodzić na drodze trzech mechanizmów: 

- przewodzenia ciepła 
- wnikania ciepła (konwekcji) 
- promieniowania. 

 Przewodzenie ciepła polega na przenoszeniu energii wewnątrz ośrodka materialnego 
drogą bezpośredniej styczności molekuł, nie wykazujących większych zmian położenia. W 
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ciałach stałych energia przenoszona jest przez swobodne elektrony oraz drgania atomów w 
siatce krystalicznej. W cieczach i gazach polega na bezładnych zderzeniach molekuł. 
 Konwekcja – proces przekazywania ciepła związany z makroskopowym ruchem 
materii w płynie. Energia przenoszona jest z miejsc o temperaturze wyższej do miejsc o 
temperaturze niższej poprzez ruch całych elementów objętości (pakietów, cząstek) płynu. 
Konwekcja swobodna – ruch płynu, a w konsekwencji ruch ciepła jest samoistny i jest 
skutkiem różnicy gęstości elementów płynu spowodowanej różnicą temperatury. W 
konwekcji wymuszonej – ruch jest wywołany sztucznie przy pomocy pompy lub wentylatora. 
 Promieniowanie polega na przenoszeniu energii poprzez fale elektromagnetyczne. 
Każde ciało, które ma temperaturę wyższą od zera bezwzględnego pochłania energię i ją 
wypromieniowuje. 
 
7.1. Przewodzenie ciepła 
 Równanie opisujące gęstość strumienia ciepła dla ustalonego, jednokierunkowego 
przewodzenia ciepła ma postać: 
     dx

dTq   ,     (7.3) 
Znak (-) wynika stąd, że ciepło przepływa z miejsca o temperaturze wyższej do miejsca o 
temperaturze niższej, a więc odcinkowi dx mierzonemu wzdłuż kierunku przepływu ciepła 
odpowiada ujemna wartość przyrostu /gradientu/ temperatury – dT. 
Współczynnik proporcjonalności  nosi nazwę współczynnika przewodzenia ciepła i jest 
wielkością charakteryzującą dany ośrodek pod względem zdolności do przewodzenia ciepła: 
       Km

W
 ,     (7.4) 

Jeżeli A, tak jak w równaniu (7.2), oznacza wielkość powierzchni prostopadłej do kierunku 
przepływu ciepła, to strumień ciepła wynosi:  
     xd

TdAQ  ,     (7.5) 
W przypadku ustalonego przewodzenia ciepła przez ściankę płaską o grubości ,  
współczynniku przewodzenia   (przy założeniu, że  nie zależy od temperatury) oraz gdy 
wartości temperatury na powierzchniach są stałe i wynoszą  Tw1 oraz Tw2 , gęstość strumienia 
ciepła można wyliczyć z zależności: 
     )( 21 ww TTq  

  ,    (7.6) 
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Sytuację tą przedstawia rys. 7.1  
 

 
Rys. 7.1. Zmiana temperatury wewnątrz płaskiej ścianki podczas przewodzenia ciepła 

 
Dla ścianki płaskiej wielowarstwowej wartość strumienia ciepła wyniesie 
    

  n

i i
i

ww TTAQ
1

21 )(

  ,     (7.7) 

gdzie: n – liczba warstw 
 (i/i) – opór przewodzenia ciepła i-tej warstwy, (m2K)/W 
Podczas przewodzenia ciepła przez ściankę cylindryczną zmiana temperatury wewnątrz 
ścianki nie jest liniowa. Otrzymujemy wówczas dla pojedynczej ścianki: 
    

1
2

21
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D
D

TTLQ ww   ,     (7.8) 

gdzie: L  – jest długością cylindra, m 
 D1 – średnicą wewnętrznej powierzchni cylindra, m 
 D2 – średnicą zewnętrznej powierzchni cylindra, m. 
Dla cylindrycznej ścianki wielowarstwowej powyższe równanie przybiera postać: 
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  ,    (7.9) 

gdzie i, Di, oraz Di+1 odnoszą do kolejnej warstwy cylindrycznej. 
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Problemy obliczeniowe  - przykład 1 
Bilansowanie strumienia ciepła przewodzonego przez ściankę ze strumieniem ciepła 
pobieranym lub oddawanym przez strumień płynu przepływający przez rurociąg 
W rurociągu o długości L, zewnętrznej średnicy Dz, grubości ścianki δ1 i współczynniku 
przewodzenia ciepła λ1 płynie płyn o gęstości ρ i cieple właściwym cw z prędkością u. 
Rurociąg jest zaizolowany warstwą izolacji o grubości δ2 i współczynniku przewodzenia 
ciepła λ2. Temperatura wewnętrznej powierzchni rurociągu wynosi Tw. W czasie przepływu 
temperatura płynu obniża się (lub wzrasta w zależności od kierunku przepływu ciepła) o ΔTP. 
Obliczyć temperaturę Ti na zewnętrznej powierzchni izolacji. 
 Strumień ciepła przewodzony przez rurociąg i izolację musi być równy strumieniowi 
ciepła, który pobiera lub oddaje przepływający rurociągiem płyn. Bilansujemy te strumienie. 
     oddprzew qq   

  PwwPwrPw

z
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w
z

iw TcDuTcuATWc
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1ln2
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gdzie: 12 zw DD  i 22 zi DD  
W zapisanym wyżej wyrażeniu jedyną niewiadomą jest poszukiwana temperatura Ti 
zewnętrznej powierzchni izolacji. 
 
Z tego samego bilansu możemy obliczyć spadek lub wzrost temperatury płynu pod 
warunkiem, że będzie znana temperatura zewnętrznej powierzchni izolacji. 
 
7.2. Wnikanie ciepła 
Konwekcyjny ruch ciepła jest zdecydowanie szybszy niż przenoszenie ciepła przez 
przewodzenie, a decydują o tym dwa czynniki: 

- duża wielkość elementów płynu biorących udział w ruchu ciepła w porównaniu do 
pojedynczych atomów drgających w siatce krystalicznej lub zderzających atomów czy 
cząsteczek przekazujących energię cieplną w granicach ośrodka materialnego; 

- duże odległości na które przekazywana jest konwekcyjnie energia  w odróżnieniu od 
wymiaru siatki krystalograficznej czy długości średniej drogi swobodnej. 

Dla przepływu laminarnego istnieją ścisłe rozwiązania bilansowych równań pędu, masy i 
ciepła oraz odpowiednich równań kinetycznych dla opływu ciał o różnej geometrii np. 
przepływy przez przewody, opływ walca, kuli czy płaskiej płyty. Znalezienie ścisłego 
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rozwiązania podobnego układu równań bilansowych dla przepływu burzliwego nie jest 
możliwe.  
Najważniejszym zagadnieniem w praktyce inżynierskiej jest przekazywanie ciepła od 
poruszającego się strumienia płynu nieruchomej warstwie płynu przylegającego do ścianki. 
Jest to tzw. wnikanie ciepła, które zachodzi w fazie płynnej. 
Gęstość strumienia ciepła przekazywanego na drodze wnikania ciepła opisuje równanie 
Newtona: 

     TTqAd
Qd

w 


 ,     (7.10) 
gdzie   – współczynnik wnikania ciepła, W/(m2K) 

 Tw – temperatura powierzchni ścianki, K 
 T   – temperatura płynu w rdzeniu, K 
 A   – powierzchnia ścianki, m2 

 
7.2.1. Konwekcja wymuszona 
7.2.1.1. Ruch burzliwy 
Za ruch burzliwy w pełni rozwinięty w zagadnieniach wymiany ciepła przyjmuje się taki, w 
którym liczba Re>104. 
Wnikanie ciepła od płynu do ścianki lub od ścianki do płynu podczas wymuszonego 
przepływu płynu rurociągiem o przekroju kołowym opisywane jest ogólnym równaniem 
kryterialnym: 
    


 L

dC ba PrReNu ,     (7.11) 
gdzie:  Nu – liczba Nusselta: 
     

 lNu  ,      (7.12) 
 Re – liczba Reynoldsa: 
     

 duRe ,     (7.13) 
 Pr – liczba Prandtla: 
     

 cPr  ,     (7.14) 
 (d/L) – simpleks geometryczny 
Symbole w równaniach 7.12-7.14 mają następujące znaczenie: 
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  – współczynnik wnikania ciepła, W/(m2K) 
 l – charakterystyczny wymiar liniowy, w tym przypadku wewnętrzna średnica 
 rurociągu, m 
  – współczynnik przewodzenia ciepła płynu, W/(mK) 
 u – liniowa prędkość przepływu płynu, m/s 
 d – wewnętrzna średnica rurociągu, m 
  – gęstość płynu, kg/m3 
  – współczynnik lepkości dynamicznej płynu, kg/(ms) 
 c – ciepło właściwe płynu, J/(kgK) 
 L – długość rurociągu, m 
 
 Współczynniki C, a i b przyjmują różne wartości w różnych równaniach 
kryterialnych. Zależą również od innych czynników, w tym na przykład lepkości 
poruszającego się płynu czy geometrii ścianki. 
 W przypadku przepływu w przewodach o przekroju różnym od kołowego, w 
przestrzeni zewnętrznej wymienników ciepła typu rura w rurze lub w przestrzeni 
międzyrurowej wymienników ciepła płaszczowo-rurowych, charakterystycznym wymiarem 
liniowym w obliczeniach wymiany ciepła jest zastępcza średnica hydrauliczna (równanie 
2.17): 

     O
Ad re

4  
gdzie:  Ar – powierzchnia poprzecznego przekroju strumienia, m2 

 O – obwód omywany, m 
Wyznaczona w ten sposób średnica zastępcza jest charakterystycznym wymiarem liniowym 
podstawianym zarówno do liczby Re jak i do liczby Nu. 
Temperaturą charakterystyczną w obliczeniach (temperaturą, w której przyjmuje się wartości 
parametrów fizykochemicznych płynu) jest średnia temperatura strumienia – średnia 
arytmetyczna między temperaturą płynu na wlocie i wylocie. 

 
 Poniżej podano kilka najczęściej stosowanych równań kryterialnych dla wybranych 
zagadnień w konwekcji wymuszonej: 
 

  dla Re > 104 i L/d > 50 : 
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    4,08,0 PrRe023,0Nu  ,    (7.15) 
  dla Re > 104,  L/d > 50, dla cieczy o dużej lepkości (>2H2O): 

    
14,0

33,08,0 PrRe027,0Nu 



śc
 ,  (7.16) 

gdzie:  – współczynnik lepkości dynamicznej płynu w temperaturze rdzenia płynu, kg/(ms) 
 śc – współczynnik lepkości dynamicznej płynu w temperaturze ścianki, kg/(ms) 
 
Jeżeli L/d<50, wartość współczynnika wnikania ciepła należy pomnożyć przez współczynnik 
poprawkowy   uwzględniający efekty wlotowe: 
      ' ,     (7.17) 
     

7,0
1 


 L

d ,    (7.18) 
 
7.2.1.2. Ruch laminarny 
Wartość liczby Re dla przepływów laminarnych jest mniejsza od 2100 (Re < 2100). W tym 
zakresie liczby Re dobór równania kryterialnego opisującego wnikanie ciepła zależy od 
wartości iloczynu Re·Pr·(d/L): 
dla  13PrRe  L

d   333,0
PrRe86,1Nu 


  L

d ,   (7.19) 

dla  5,4PrRe13  L
d   333,0

PrRe62,1Nu 


  L
d ,   (7.20) 

dla  5,4PrRe  L
d   L

d PrRe5,0Nu ,    (7.21) 
 
7.2.2. Konwekcja swobodna 
Ogólne równanie kryterialne opisujące wnikanie ciepła podczas konwekcji swobodnej 
(naturalnej) w przypadku płynu dla którego wartość liczby Pr  0,5 ma postać: 
      nC PrGrNu  ,    (7.22) 
W równaniu tym oprócz wyjaśnionych wcześniej liczb kryterialnych Nusselta Nu i Prandtla 
Pr pojawia się liczba Grashofa Gr:  
    tlgtlg  

 2
23

2
3Gr ,    (7.23) 
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gdzie:  l  charakterystyczny wymiar liniowy, m 
   lepkość kinematyczna płynu, m2/s 
   współczynnik rozszerzalności objętościowej płynu, K-1  
 t = Tw  T   różnica temperatury między temperaturą powierzchni ścianki a 
 temperaturą ośrodka, K 
Wszystkie parametry fizykochemiczne określa się dla średniej temperatury warstwy 
przyściennej płynu Tm obliczonej jako średnia arytmetyczna z temperatury powierzchni 
ścianki Tw i temperatury ośrodka T. 
Współczynnik rozszerzalności objętościowej płynu dla gazów może być w przybliżeniu 
obliczony z zależności: 
 

mT
1  , (7.24) 

natomiast dla cieczy wartość współczynnika  należy odczytać z tablic danych 
fizykochemicznych. 
Charakterystyczny wymiar liniowy l występujący w liczbach Nusselta i Grashofa jest 
wymiarem pionowym danego elementu omywanego przez płyn, gdyż ruch płynu podczas 
konwekcji naturalnej zachodzi w kierunku przeciwnym niż oddziaływanie grawitacyjne. 
 Szczegółowa postać równania (7.22) zależy od wartości kryterium, którym w tym 
przypadku jest iloczyn liczb GrPr. Wartości współczynnika C oraz wykładnika potęgi n w 
tym równaniu zamieszczono w Tablicy 7.1. 
 

Tablica 7.1. 
Wartości współczynników liczbowych występujących w ogólnym równaniu kryterialnym 

dotyczącym wnikania ciepła podczas konwekcji naturalnej płynu. 
zakres iloczynu liczb 

Gr  Pr C n 

< 10-3 0,45 0 
10-3  5102 1,18 1/8 

5102  2107 0,54 1/4 
2107  1013 0,135 1/3 

 
 



 82

Problemy obliczeniowe  - przykład 2 
Konwekcja wymuszona. Obliczanie współczynnika wnikania ciepła przy przepływie płynu 
przez rurociąg  
Przez rurociąg stalowy o długości L, zewnętrznej średnicy Dz, grubości ścianki δ płynie 
strumień cieczy o masowym natężeniu przepływu W. Średnia temperatura strumienia płynu 
wynosi t, temperatura wewnętrznej powierzchni ścianki rurociągu tść. Obliczyć współczynnik 
wnikania ciepła dla płynącej cieczy. 
 Pierwszym krokiem jest określenie charakteru ruchu (liczby Re) w czasie przepływu 
przez rurociąg. W tym celu należy obliczyć prędkość przepływu cieczy przez rurociąg: 
     A

Wu    
gdzie: A jest polem poprzecznego przekroju rurociągu 
    4

)2(
4

22   zw DDA   
Obliczyć wartość liczby Re: 
     

 wDuRe  
W zależności od wartości liczby Re kwalifikujemy przepływ do ruchu laminarnego lub 
burzliwego, następnie należy wybrać odpowiednie równanie kryterialne, z którego obliczyć 
można wartość liczby Nu. 
Mając wartość liczby Nu należy przekształcić wyrażenie definiujące tą liczbę i obliczyć 
wartość współczynnika wnikania ciepła: 
     

wD
Nu    

 
Problemy obliczeniowe  - przykład 3 
Konwekcja swobodna. Obliczanie współczynnika wnikania ciepła od zewnętrznej powierzchni 
rurociągu parowego 
Poziomym rurociągiem stalowym o zewnętrznej średnicy Dz płynie para grzejna. Temperatura 
zewnętrznej powierzchni rury wynosi Tw, a temperatura otaczającego powietrza T.  
 Charakterystycznym wymiarem liniowym l jest w tym przypadku zewnętrzna średnica 
rurociągu – wymiar zgodny z grawitacją. Aby obliczyć współczynnik wnikania ciepła od 
zewnętrznej powierzchni rurociągu do otaczającego powietrza, należy kolejno wyznaczyć: 
a) wartość liczby Gr 
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    tlg  

2

23Gr  
Wartość współczynnika lepkości dynamicznej powietrza podstawiamy w temperaturze Tm, 
gęstość powietrza należy obliczyć uwzględniając temperaturę Tm i aktualne ciśnienie 
atmosferyczne. 
b) wartość liczby Pr dla powietrza (można obliczyć lub odczytać z tablic danych 
fizykochemicznych dla temperatury Tm) 
c) wartość iloczynu liczb Gr·Pr  
Znając wartość Gr Pr należy wybrać odpowiednie równanie kryterialne i obliczyć wartość 
liczby Nu, a następnie przekształcając wyrażenie określające tą liczbę, obliczyć wartość 
współczynnika wnikania ciepła: 
     l

Nu     
 
7.3. Przenikanie ciepła 
Jeżeli dwa ośrodki płynne: grzejny i ogrzewany, o temperaturach odpowiednio T1 i T2, 
przedzielone są płaską ścianką o powierzchni A to przepływ ciepła między tymi ośrodkami 
można obrazowo przedstawić tak, jak na rys. 7.2 jako kolejno: wnikanie w ośrodku 1, 
przewodzenie w ściance oraz wnikanie w ośrodku 2. 

 

 
Rys. 7.2. Przenikanie ciepła przez płaską ściankę 

 
Strumień ciepła przepływającego między tymi ośrodkami oblicza się ze wzoru: 

      21 TTAKQ  ,   (7.25) 
gdzie: K - współczynnik przenikania ciepła, W/(m2K), 
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który dla ścianki płaskiej jednowarstwowej oblicza się w oparciu o zależność:  
     

21

11
1




 
K ,    (7.26) 

zaś dla ścianki płaskiej wielowarstwowej: 
     

211

11
1




 
 

n

i i
i

K ,    (7.27) 

Jeśli oba ośrodki oddzielone są od siebie przegrodą o kształcie cylindrycznym to wzory 7.25 
 7.26 przyjmują postać: 

      21 TTLKQ d   ,   (7.28) 
    

221
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11

1
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 ,   (7.29) 

gdzie:  Kd – współczynnik przenikania ciepła przez ściankę cylindryczną, W/(mK) 
 d1 – średnica wewnętrznej powierzchni cylindra, m 
 d2 – średnica zewnętrznej powierzchni cylindra, m 

 1,  2 – odpowiednie współczynniki wnikania ciepła po obu stronach ściany  
 cylindrycznej, W/(m2K) 
   – współczynnik przewodzenia ciepła ściany cylindrycznej, W/(mK) 
 
Charakter równań pozwalających na obliczenie wartości współczynnika przenikania ciepła 
dla jedno- i wielowarstwowej ścianki cylindrycznej jest dość skomplikowany. Z tego też 
powodu równania te stosuje się tylko w przypadku ścian cylindrycznych o dużej grubości. 
Dla rur cienkościennych, gdy stosunek średnic d2/d1  2 błąd popełniony poprzez zastąpienie 
współczynnika Kd przez współczynnik K nie przekracza 4%. 
 
7.4. Wymienniki ciepła 
Strumień ciepła wymieniany pomiędzy dwoma czynnikami - grzejnym i ogrzewanym, które 
poruszają się w wymienniku ciepła oddzielone stałą przegrodą nie zmieniając stanu skupienia, 
przy założeniu braku strat ciepła do otoczenia, można określić przy pomocy równania 
bilansowego: 
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      pkkp ttcWttcWQ 22221111  ,    (7.30) 
Po uwzględnieniu strat ciepła do otoczenia równanie przyjmie postać: 
       strpkkp QttcWttcWQ   22221111  ,  (7.31) 
gdzie: Q   strumień ciepła, W 
 W1 i W2  strumienie masy odpowiednio czynnika grzejnego (1) i ogrzewanego (2),
 kg/s 
 c1 i c2  średnie ciepło właściwe czynników w przedziale ich temperatur 
 początkowych i końcowych, J/(kgK) 

 t1p, t1k, t2p i t2k  początkowe (p) i końcowe (k) temperatury czynnika grzejnego (1) i 
 ogrzewanego (2), °C 
 strQ  strumień ciepła odprowadzany do otoczenia – straty ciepła, W 

Straty ciepła poprzez płaszcz wymiennika ciepła (izolację płaszcza) do otoczenia będą miały 
miejsce na drodze konwekcji swobodnej i promieniowania. 
Schematycznie przepływ obu czynników wraz z ich temperaturami przedstawiono na rys. 7.3 
na przykładzie wymiennika ciepła typu „rura w rurze”. 
 

 
Rys. 7.3. Schemat przepływu czynnika grzejnego i ogrzewanego w wymienniku ciepła typu 

„rura w rurze” :  a) we współprądzie,  b) w przeciwprądzie 
 

Powierzchnię wymiany ciepła oblicza się w oparciu o równanie: 

     ztAKQ   ,    (7.32) 
gdzie: tz  jest zastępczą różnicą temperatury w K (lub °C, bo różnica temperatury w obu 
przypadkach jest jednakowa), a pozostałe symbole mają takie samo znaczenie jak we wzorze 
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7.25. 
 
Problem obliczenia różnicy temperatury pomiędzy dwoma czynnikami jest ważny, gdyż 
temperatura obu czynników, a w konsekwencji i różnica temperatury pomiędzy nimi, nie jest 
stała i zmienia się wzdłuż drogi ich przepływu (wzdłuż wymiennika). Przykładowy rozkład 
temperatury w wymienniku typu „rura w rurze” dla dwóch różnych, skrajnych kierunków 
przepływu tj. współprądu i przeciwprądu został przedstawiony na rys. 7.4. 
 

 
Rys. 7.4. Zmiana temperatury czynnika grzejnego i ogrzewanego: 

a) we współprądzie b) w przeciwprądzie 
 

Do obliczenia przenikania ciepła w wymienniku ciepła używa się zastępczej różnicy 
temperatury tz, która określona jest jako średnia logarytmiczna: 
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ln  ,    (7.33) 

W równaniu 7.32 symbole oznaczają dokładnie te same różnice temperatury, co na rys. 7.4. 
 
Wymienniki ciepła ze zmianą stanu skupienia jednego lub obu strumieni 
 Obok wymienników ciepła, w których przepływają strumienie płynów bez zmiany 
stanu skupienia, istnieją wymienniki ciepła, w których jeden lub oba strumienie zmieniają 
stan skupienia.  
a) Najbardziej typowym przykładem są tutaj wymienniki ciepła ogrzewane parą wodną. 
Czynnikiem grzejnym jest nasycona para wodna skraplająca się w wymienniku, oddawane 
ciepło powoduje ogrzewanie strumienia płynu przepływającego przez wymiennik. Zapisując 

Pow ierzchnia wymiany ciepła

t

ΔtkΔtp

t2p

t1p

t1k

t2k

a)

Pow ierzchnia wymiany ciepła

t

Δtk

Δtp

t2p

t1p

t1k

t2k

b)

Pow ierzchnia wymiany ciepła

t

ΔtkΔtp

t2p

t1p

t1k

t2k

a)

Pow ierzchnia wymiany ciepła

t

ΔtkΔtp

t2p

t1p

t1k

t2k

a)

Pow ierzchnia wymiany ciepła

t

Δtk

Δtp

t2p

t1p

t1k

t2k

b)

Pow ierzchnia wymiany ciepła

t

Δtk

Δtp

t2p

t1p

t1k

t2k

b)



 87

bilans ciepła dla takiego wymiennika założymy, że skropliny pary wodnej opuszczają 
wymiennik ciepła w temperaturze skraplania (kondensacji): 
     kp ttcWrWQ 22221  ,  (7.34) 
gdzie: r – ciepło przemiany fazowej (skraplania) pary wodnej pod odpowiednim ciśnieniem, 
 J/kg 
 pozostałe oznaczenia zgodne z opisem pod zależnością (7.31) 
 
b) Znacznie rzadziej spotykanym przypadkiem jest chłodzenie strumienia gorącej cieczy 
poprzez odparowanie (wrzenie) czynnika chłodzącego. Równanie bilansu przyjmie postać: 
      rWttcWQ pk 21111  ,    (7.35) 
gdzie: r – ciepło przemiany fazowej (parowania) czynnika chłodzącego pod odpowiednim 
 ciśnieniem, 
 
c) Ostatnim tego typu przypadkiem jest wymiennik ciepła, w którym po obu stronach 
przegrody mamy do czynienia ze zmianą stanu skupienia. Wymienniki takie występują np. w 
aparatach wyparnych i kotłach kolumn rektyfikacyjnych. Równanie bilansu będzie miało 
postać: 

     2211 rWrWQ  ,     (7.36) 
gdzie:  r1 – ciepło skraplania czynnika grzejnego pod odpowiednim ciśnieniem, J/kg 

r2 – ciepło parowania czynnika ogrzewanego pod odpowiednim ciśnieniem, J/kg 
 
Rozkład temperatury w wymiennikach, w których mamy do czynienia ze zmianą stanu 
skupienia jednego lub obu strumieni przedstawia rys. 7.5. 
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Rys. 7.5. Rozkład temperatury w wymiennikach ciepła ze zmianą stanu skupienia: 
a) czynnika grzejnego b) czynnika ogrzewanego c) obu czynników 

 
Zastępczą różnicę temperatury w przypadkach a i b należy obliczyć z zależności 7.33. W  
przypadku c, różnica temperatury w wymienniku ciepła jest stała wzdłuż całej powierzchni 
wymiany ciepła, więc zastępcza różnica temperatury jest różnicą temperatury czynnika 
grzejnego i ogrzewanego. Temperaturę czynnika ulegającego przemianie fazowej (t1, t2) 
odczytujemy z tablic fizykochemicznych dla odpowiedniego ciśnienia.  
 
7.5. Promieniowanie 
Natężenie przepływu ciepła w postaci energii promienistej 21

Q  między równoległymi 
płytami o jednakowej powierzchni oblicza się ze wzoru: 
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gdzie:  A1 – powierzchnia płyty, m2 
 C0 – techniczna stała promieniowania ciała doskonale czarnego wynosząca 5,67, 
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 W/(m2·K4) 
 T1 i T2 – temperatury powierzchni płyty cieplejszej i zimniejszej, K 
 1-2 – zastępczy stopień czarności dany równaniem: 
    

111
1

21

21 



  ,     (7.38) 

W przypadku, gdy jedna powierzchnia tworzy powierzchnię zamkniętą dokoła drugiej, 
zastępczy współczynnik emisji obliczany jest ze wzoru: 
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1
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A
A

 ,    (7.39) 

gdzie: A1  powierzchnia mniejsza, m2 
 A2  powierzchnia większa, m2 
 T1  temperatura powierzchni mniejszej, K 
 T2  temperatura powierzchni większej, K 
 1  stopień czarności ciała o temperaturze T1 
 2  stopień czarności ciała o temperaturze T2 
 
 
 
 
ZADANIA 
 
7.1. Ściana z cegieł o grubości 25 cm i przewodności cieplnej 0,69 W/(m·K) posiada 
temperaturę 20°C na jednej powierzchni i 10°C na drugiej. Określić przepływający strumień 
ciepła dla powierzchni 5 m2. 
 odp. 138 W 
 
7.2. Pokrycie izolacyjne z włókien szklanych o współczynniku przewodzenia ciepła 0,05 
W/(m·K) jest używane do ograniczenia strat ciepła do 100 W/m2 dla różnicy temperatur 
150°C na grubości pokrycia. Określić grubość maty izolacyjnej. 
 odp. 75 mm 
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7.3. Ściana budynku jest wykonana z cegieł o grubości 25 cm,  1 = 0,69 W/(m·K),  5 cm 
izolacji – styropian, 2 = 0,048 W/(mK) i 2 cm okładziny drewnianej, 4 = 0,16 W/(m·K). 
Określić grubość dodatkowej izolacji styropianem, 3 = 0,038 W/(m·K), aby ograniczyć straty 
ciepła (gęstość strumienia ciepła) o 50%. Opory wnikania ciepła pominąć. 
 odp. 58 mm 
 
7.4. Ściana chłodni o grubości 20 cm ( = 13 W/(m·K)) pokryta jest od wewnątrz 5 mm 
warstwą szronu ( = 0,45 W/(m·K)). Temperatury wewnątrz i na zewnątrz chłodni wynoszą 
odpowiednio -40 i 3 °C. Obliczyć straty ciepła przez ścianę, temperaturę na styku warstw oraz 
sumaryczny opór cieplny. 
 odp. 1623 W/m2; 22C; 0,0265 (m2K)/W 
 
7.5. Płaska ściana aparatu, wykonana z blachy stalowej ( = 45 W/(mK)) o grubości 5 mm, 
wyłożona jest wewnątrz warstwą cegieł kwasoodpornych o grubości 50 mm ( = 0,8 
W/(mK)) a z zewnątrz warstwą cegły ogniotrwałej ( = 0,14 W(mK)) o grubości 80 mm. 
Obliczyć straty ciepła z 1 m2 ściany, jeżeli temperatura wewnętrznej powierzchni ściany 
trójwarstwowej jest równa 200C, a temperatura powierzchni zewnętrznej wynosi 25C. 
Obliczyć temperaturę wewnętrznej powierzchni blachy stalowej. 
 odp.:  276 W/m2, 183C 
  
7.6. Przewód stalowy ( = 45 W/(m·K)) o średnicach 92/88 mm i długości 3m pokryty jest od 
wewnątrz osadem ( = 0,27 W/(m·K)) o grubości 2 mm. Temperatury wewnątrz i na 
zewnątrz przewodu wynoszą odpowiednio 98 i 93C. Obliczyć straty ciepła przez ściankę, 
temperaturę na styku warstw oraz sumaryczny opór cieplny. 
 odp. 543,6 W; 93,03C; 0,0276 (m2K)/W 
 
7.7. Rurociąg stalowy o długości 20 m, średnicy zewnętrznej 60 mm i grubości ścianki 3 mm 
(=45 W/mK) ma być zaizolowany watą szklaną (=0,04 W/(m·K)). Jaka powinna być 
grubość izolacji, aby straty ciepła nie przekraczały 100 W? Temperatura wewnętrznej ścianki 
rurociągu wynosi 125oC, a na zewnętrznej warstwie izolacji powinna nie przekraczać 40oC. 
 odp. 5,1 mm 
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7.8. Kanałem o przekroju prostokątnym 200 x 300 mm przepływa powietrze z prędkością 
liniową 12 m/s. Obliczyć współczynnik wnikania ciepła od powietrza do ścianek kanału, 
jeżeli średnia temperatura powietrza jest równa 40oC. 
 odp. 33 W/(m2K) 
 
7.9. W wymienniku ciepła rurkami o średnicy wewnętrznej 32 mm płynie woda z prędkością 
liniową 1,2 m/s. Obliczyć współczynnik wnikania ciepła od wody do rurek, jeżeli średnia 
temperatura wody równa jest 80oC. Parametry fizyczne wody w temp. 80oC:  = 971,8 kg/m3, 
c = 4,194 kJ/(kg·K),  = 0,673 W/(m·K),  = 352,06·10-6 Pa·s. 
 odp. 6904 W/(m2K) 
 
7.10. Powietrze przepływa prostokątnym kanałem o przekroju 80 x 600 mm i długości 3 m z 
objętościowym natężeniem przepływu 0,384 m3/s. Średnia temperatura ścian kanału wynosi 
300oC a temperatura średnia powietrza 180oC. Obliczyć współczynnik wnikania ciepła od 
ścian kanału do powietrza. 
 odp. 24,1 W/(m2K) 
 
7.11. Rurkami o średnicy 10 cm i długości 3 m przepływa CO2 pod ciśnieniem 
atmosferycznym. Temperatura CO2 wynosi 200C, masowe natężenie przepływu 0,178 kg/s, 
współczynnik przewodzenia ciepła 0,04 W/(m·K), lepkość 0,21 cP, ciepło molowe 116 
J/(molK). Obliczyć współczynnik wnikania ciepła dla CO2. 
 odp. 48,5 W/(m2K) 
 
7.12. Przewodem stalowym o średnicach 104/100 mm i długości 4,5 m przesyłany jest olej 
transformatorowy w ilości 12 dm3/s. Średnia temperatura oleju wynosi 91C, temperatura na 
wewnętrznej powierzchni przewodu stalowego wynosi 89C. Obliczyć współczynnik 
wnikania ciepła od oleju do ścianki przewodu. 
 odp. 588,1 W/(m2K); 1662 W 
 
7.13. Poziomym przewodem stalowym ( = 45 W/(m·K)) o średnicach 102/98 mm i długości 
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4m przesyłany jest olej transformatorowy w ilości 720 l/min. Średnia temperatura oleju 
wynosi 85C, temperatura na wewnętrznej powierzchni przewodu stalowego wynosi 83C. 
Zewnętrzna powierzchnia przewodu pokryta jest warstwą izolacji o grubości 10 mm i 
współczynniku przewodzenia ciepła  = 0,172 W/(m·K). Obliczyć temperaturę na 
zewnętrznej powierzchni izolacji. 
 odp. 58C 
 
7.14. Przez klatkę schodową, wewnątrz której panuje temperatura 10C, biegnie rurociąg 
wykonany ze stali ( = 45 W/(m·K)). Średnica wewnętrzna rurociągu 51 mm, grubość ścianki 
3,5 mm, długość 10 m. Rurociągiem płynie woda o średniej temp. 80C z prędkością 2 m/s. 
Rurociąg pokryty jest warstwą izolacji o grubości 60 mm. Współczynnik wnikania ciepła 
wewnątrz rurociągu wynosi 1860 W/m2K, na zewnątrz 5,8 W/m2K. Obliczyć współczynnik 
przewodzenia materiału izolacji, jeżeli spadek temperatury wody na podanym odcinku 
rurociągu wynosi 0,02 K. 

 odp. 0,1 W/(mK) 
 
7.15. W wymienniku ciepła typu rura w rurze w przestrzeni międzyrurowej przepływa 5 m3/h 
wody, która ogrzewa się od 5 do 75oC. Obliczyć współczynnik wnikania ciepła od wody do 
ścianek wymiennika. Wymiary wymiennika ciepła są następujące: średnica 
zewnętrzna/grubość ścianki dla rury wewnętrznej dz/=50/2 mm, dla rury zewnętrznej 
Dz/‘=120/5 mm, długość wymiennika 2500 mm. 
Wskazówka: uwzględnić poprawkę na stosunek d/L 
 odp. 1118 W/(m2·K) 
 
7.16. W zbiorniku znajduje się anilina o temperaturze 80 oC. Ściany boczne zbiornika 
wyposażone są w płaszcz grzejny, którego wysokość wynosi 650 mm. Temperatura ścianki 
zbiornika od strony cieczy wynosi 110 oC. Obliczyć współczynnik wnikania ciepła od ścianki 
do aniliny. Właściwości fizyczne aniliny podane są w tabeli: 
 
 
t, °C , kg/m3 , kg/(m·s) cw, kJ/(kg·K) , W/(m·K) , 1/K 
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80 972 1,1·10-3 2,221 0,174 85·10-5 
120 952 0,48·10-3 2,304 0,167 85·10-5 
 odp. 352  W/(m2·K) 
 
7.17. W wymienniku ciepła typu rura w rurze, rurą wewnętrzną przepływa 1060 kg/h 
metanolu, który chłodzi się od temperatury 60 do 30 oC. Obliczyć współczynnik wnikania 
ciepła od metanolu do rury, jeżeli wymiary wymiennika są następujące: średnica 
zewnętrzna/grubość ścianki dla rury wewnętrznej dz/=50/2 mm, dla rury zewnętrznej 
Dz/‘=120/3 mm, długość wymiennika 2500 mm. Właściwości fizyczne metanolu podane są 
w tabeli: 
t, °C , kg/m3 , m2/s cw, kJ/(kg·K) , W/(m·K) 
30 783 0,674·10-6 2,514 0,2047 
60 756 0,476·10-6 2,682 0,2117 
 odp. 533 W/(m2·K) 
 
7.18. W dużej hali produkcyjnej znajduje się cylindryczny aparat o średnicy 1,6 m i 
wysokości 4 m. Temperatura zewnętrznej powierzchni ścianki aparatu wynosi 60oC, zaś 
temperatura otaczającego powietrza 20oC. Obliczyć współczynnik wnikania ciepła od ścianki 
aparatu do otoczenia zakładając, że wymiana ciepła zachodzi wyłącznie na drodze konwekcji 
swobodnej. 
 odp. 5,40 W/(m2·K) 
 
7.19. Obliczyć współczynnik wnikania ciepła na drodze konwekcji swobodnej od nie 
izolowanego poziomego przewodu parowego o zewnętrznej średnicy 89 mm do powietrza. 
Temperatura zewnętrznej powierzchni przewodu wynosi 120oC zaś średnia temperatura 
powietrza 20oC. 
 odp. 7,78 W/(m2·K) 
 
7.20. Element grzejny w postaci pionowej płytki o wymiarach 250 (wysokość) x 100 
(szerokość) x 8 (grubość) mm ogrzewa powietrze (pod ciśnieniem 760 mm Hg). Obliczyć 
teoretyczną wartość współczynnika wnikania ciepła dla konwekcji swobodnej od płytki do 
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powietrza jeżeli średnia temperatura ścianki płytki wynosi 22oC a otaczającego płytkę 
powietrza 18oC. 
 odp. 2,82 W/(m2·K) 
 
7.21. Pionowa płyta o wysokości 1,5 m i szerokości 0,5 m ma temperaturę 150C. Oblicz 
straty ciepła z powierzchni tej płyty, jeżeli jest ona zanurzona w zbiorniku z wodą o średniej 
temperaturze 60 C. 
 odp. 150 kW 
 
7.22. Stalowy ( = 45W/mK) poziomy kanał o przekroju prostokatnym 0,6  0,5 m i długości 
5 m biegnie przez halę, w której temperatura powietrza wynosi 18C. Obliczyć straty ciepła z 
powierzchni kanału do otoczenia, jeżeli temperatura ścian kanału wynosi 45C. 
 odp. 1,42 kW 
 
7.23. Rura  o średnicach 92/88 mm i długości 3m biegnie pionowo przez zbiornik wypełniony 
olejem sojowym o średniej temp. 70C. Oblicz straty ciepła z powierzchni rury, jeżeli 
temperatura na jej powierzchni wynosi 120 C. 

 odp. 7,6 kW 

 

7.24. W hali fabrycznej znajduje się poziomy rurociąg stalowy o średnicy zewnętrznej 60 
mm. Temperatura na zewnętrznej powierzchni rurociągu wynosi 50°C, a temperatura 
powietrza w hali 20°C. Obliczyć strumień ciepła od rurociągu do powietrza przypadający na 1 
m rurociągu tracony w wyniku konwekcji swobodnej. 
 odp. 37,4 W/m 
 
7.25. Okno składa się z dwóch szyb o grubości 5 mm, oddzielonych przestrzenią powietrzną 
grubości 10 mm. Współczynnik przewodzenia ciepła szkła wynosi 0,78 W/(m·K), a powietrza 
0,025 W/(m·K). Współczynniki wnikania ciepła dla powietrza wynoszą odpowiednio 10 
W/(m2·K) i 50 W/(m2·K). Określić straty ciepła (gęstość strumienia) dla opisanej szyby 
zespolonej przy różnicy temperatury na wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni okna 20 K 
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dla powietrza na zewnątrz i wewnątrz. Porównać otrzymany wynik z ciepłem traconym w 
przypadku okna z pojedynczą szybą o grubości 5 mm, gdy różnica temperatury jest taka sama 
jak dla pierwszej części zadania. 
 odp.  48,4 W/m2, 3120 W/m2  
 
7.26. W skraplaczu rurkami o średnicy 32/38 mm przepływa woda chłodząca, zaś w 
przestrzeni międzyrurowej kondensuje para wodna. Współczynniki wnikania ciepła od 
kondensującej pary do zewnętrznej powierzchni rur oraz od wewnętrznej powierzchni rur do 
wody wynoszą odpowiednio: 1 = 8 000 W/(m2K) oraz 2 = 4200 W/(m2K). Współczynnik 
przewodzenia ciepła dla stali  = 45 W/(mK). Obliczyć współczynnik przenikania ciepła. 
Wskazówka: sprawdzić stosunek dz/dw 
 odp. 2264 W/(m2·K) 
 
7.27. Aby ogrzać wstępnie roztwór soli nieorganicznej, kierowany do pierwszego działu 
wyparki, wykorzystuje się kondensat pary grzejnej. Roztwór ogrzewany jest od temperatury 
początkowej 15°C do temperatury 110°C. Przepływający przez wymiennik kondensat 
ochładza się od temperatury 210°C do 125°C. Obliczyć zastępcze różnice temperatur we 
współprądowym i przeciwprądowym wymienniku ciepła. 
 odp. przeciwprąd: 105°C, współprąd: 70,2°C 
 
7.28. Poziomym rurociągiem stalowym o średnicach 120/115 mm i długości 5 m płynie 
roztwór o temperaturze 80C. Przewód zaizolowany jest warstwą waty mineralnej ( = 0,09 
Wm-1K-1) o grubości 32mm Obliczyć współczynnik przenikania ciepła i strumień cieplny 
wymieniany pomiędzy roztworem a powietrzem na zewnątrz rurociągu, jeżeli średnia 
temperatura powietrza wynosi 25C. Należy przyjąć współczynniki wnikania ciepła: dla 
roztworu 1250 Wm-2K-1, dla powietrza 18 Wm-2K-1.  Opór cieplny stali można pominąć. 
 odp. 2,43 W/(m2K); 386 W 
 
7.29. W wymienniku ciepła pionową rurą stalową ( = 45 Wm-1K-1) o średnicach 44/50 mm 
i długości 5 m płynie para przegrzana o temperaturze 120C. Zewnętrzna powierzchnia rury 
omywana jest wodą, która ogrzewa się do temperatury 88C. Obliczyć współczynnik 
przenikania ciepła i strumień cieplny wymieniany pomiędzy parą  a wodą chłodzącą. Należy 
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przyjąć współczynniki wnikania ciepła: dla pary wodnej 10500 W/(m2K), dla wody 950 
W/(m2K). 
 odp. 823 W/(m2K); 20,7 kW 
  
7.30. Poziomym przewodem stalowym ( = 45 W/(mK)) o średnicach 82/90 mm i długości 3 
m, przesyłany jest olej wrzecionowy w ilości 66,5 m3/h. Średnia temperatura oleju wynosi 
95C a temperatura na wewnętrznej powierzchni przewodu stalowego wynosi 93C. Przewód 
jest zaizolowany warstwą korka  ( = 0,22 W/(mK)) o grubości 5 mm. Obliczyć straty ciepła 
rurociągu, jeżeli temperatura otoczenia wynosi 18C oraz współczynnik przenikania ciepła od 
oleju do powietrza na zewnątrz izolowanego przewodu. 
 odp. 2564 W; 4 W/(m2K) 
 
 
7.31. Dach zbudowany jest z dwóch warstw: dachówki o grubości 10 mm (=0,7 W/(m·K)) i 
warstwy izolacji o grubości 15 cm (=0,05 W/(m·K)). Jaka temperatura będzie na granicy 
dachówka-izolacja, jeżeli w domu temperatura wynosi 20°C, a na zewnątrz 10°C? 
Współczynnik wnikania ciepła od powietrza wewnątrz domu do izolacji wynosi 3 W/(m2·K), 
a współczynnik wnikania ciepła od dachówki do powietrza na zewnątrz 5 W/(m2·K). 
 odp. 10,6°C 
 
7.32. Poziomymi rurami nagrzewnicy, za pomocą której ogrzewane jest otaczające powietrze 
o temperaturze 20°C, przepływa kondensat o średniej temperaturze 80°C. Nagrzewnica 
zbudowana jest z rur stalowych o średnicy dz/δ=57/3,5 mm, a prędkość przepływu kondensatu 
w rurach wynosi 1 m/s. Obliczyć współczynnik przenikania ciepła od kondensatu do 
powietrza. Założyć, że wnikanie od powierzchni nagrzewnicy do powietrza następuje tylko na 
drodze konwekcji swobodnej. Współczynnik przewodzenia ciepła dla stali przyjąć równy 45 
W/(m·K). 
 odp. 7,83 W/(m2·K) 
 
7.33. W przestrzeni międzyrurkowej wymiennika ciepła z płaszczem o średnicy wewnętrznej 
0,098 m płynie woda ciepła o objętościowym natężeniu przepływu 750 dm3/h ochładzając się 
od temperatury 72,6oC do temperatury 65,7oC. Rurki, o średnicy zewnętrznej 22 mm i 
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wewnętrznej 16 mm w liczbie 7 sztuk, ułożone są symetrycznie wewnątrz płaszcza. 
Wewnątrz rurek płynie przeciwprądowo woda zimna z natężeniem przepływu 210 dm3/h 
ogrzewając się od temperatury 10,5oC do temperatury 31,9oC. Obliczyć teoretyczny  
współczynnik przenikania ciepła dla tego wymiennika, jego sprawność oraz wartość 
doświadczalnego współczynnika przenikania ciepła wiedząc, że długość wymiennika wynosi 
1 m. Współczynnik przewodzenia ciepła materiału rurki wynosi 45 W/(m·K). 
Wskazówka: teoretyczny współczynnik przenikania ciepła obliczany jest na podstawie 
teoretycznych współczynników wnikania ciepła w wodzie ciepłej i zimnej; sprawność 
wymiennika ciepła można obliczyć jako stosunek strumienia ciepła pobieranego przez wodę 
zimną do strumienia ciepła oddawanego przez wodę ciepłą; doświadczalny współczynnik 
przenikania ciepła obliczany jest ze strumienia ciepła pobieranego przez wodę zimną. 
 odp. Kteoret=140 W/(m2·K); 88,4%; Kdośw=262 W/(m2·K) 
 
7.34. Współprądowy wymiennik ciepła płaszczowo-rurowy zbudowany jest z siedmiu rurek 
miedzianych (λ=380 W/(m·K)) o wymiarach dz/δ =22/3 mm, umieszczonych wewnątrz rury o 
średnicy Dz/δ'=106/4 mm i długości 1 m. Wewnątrz rurek płynie woda z natężeniem 150 
dm3/h, która ogrzewa się od temperatury 10 do 50oC. Czynnikiem ogrzewającym jest woda o 
temperaturze początkowej 80oC przepływająca z natężeniem 800 dm3/h w przestrzeni 
międzyrurowej. Temperatura wody ciepłej na wylocie jest równa 70oC. Obliczyć teoretyczny 
współczynnik przenikania ciepła w wymienniku ciepła, tj. na podstawie obliczonych 
współczynników wnikania ciepła. 
 odp. 136 W/(m2·K) 
 
7.35. W wymienniku ciepła o współczynniku przenikania ciepła  270 W/(m2·K) należy 
ochłodzić 0,32 kg/s cieczy o cieple właściwym 3,7 kJ/(kgK) od temperatury 98 do 
temperatury 43C. Czynnikiem chłodzącym jest woda o temperaturze początkowej 12C. 
Zużycie wody wynosi 0,60 kg/s. Obliczyć konieczną powierzchnię wymiany ciepła dla 
wymiennika współ- i przeciwprądowego. 
 odp. współprąd 8,5 m2; przeciwprąd 5,5 m2 
 
7.36. Obliczyć współczynnik przenikania ciepła współprądowego wymiennika ciepła o 
powierzchni grzejnej 56 m2. W wymienniku gorącą wodą ogrzewany jest roztwór soli 
nieorganicznej od temperatury 12C do 38C. Zużycie wody wynosi 4100 dm3/h a jej 
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temperatura spada z 90C do 42C. 
 odp. 161 W/(m2K) 
 
7.37. W wymienniku ciepła o powierzchni wymiany ciepła 7 m2 należy ogrzać 2 t roztworu 
chlorku potasu o temperaturze początkowej 13C, ciepło właściwe roztworu 2,5 kJ(kgK). 
Czynnikiem grzewczym jest para wodna nasycona pod ciśnieniem 1,95 atm. Zużycie pary 
wodnej wynosi 200 kg w ciągu 2,5 godziny, w tym samym czasie zużycie ciepła na ogrzanie 
ścianek aparatu oraz straty ciepła wynoszą 2030 J. Obliczyć końcową temp. roztworu oraz 
współczynnik przenikania ciepła wymiennika. 
 odp. 129 W/(m2K); 97,5C 
 
7.38. W przeciwprądowym wymienniku ciepła ogrzewa się 0,8 t/h roztworu soli 
nieorganicznej o temperaturze początkowej 12C. Średnie ciepło właściwe roztworu wynosi 
2,5 kJ/(kgK). Czynnikiem grzewczym jest gorąca woda, której temperatura spada z  90C do 
40C. Obliczyć końcową temperaturę roztworu oraz powierzchnię wymiany ciepła, jeżeli 
zużycie czynnika grzewczego wynosi 411 dm3/h a współczynnik przenikania ciepła dla 
wymiennika jest równy 310 W/(m2K). Oszacować końcową temperaturę roztworu oraz 
odpowiadające jej zużycie gorącej wody (temperatury początkowa i końcowa wody jak dla 
przeciwprądu), jeżeli oba strumienie będą dopływały do wymiennika we współprądzie. 
Wskazówka: temperatura roztworu na wylocie z wymiennika współprądowego musi być 
niższa od temperatury wody  wylotowej; należy założyć temperaturę roztworu (około 10 K 
niższą od temperatury wody) i na tej podstawie obliczyć zużycie wody 
 odp. przeciwprąd: 54C; 2,4 m2 
 
7.39. W wymienniku ciepła o powierzchni grzejnej 15 m2 ochładza się roztwór o cieple 
właściwym 3,7 kJ/(kgK) od temperatury 95C do 45C. Czynnikiem chłodzącym jest woda o 
temperaturze na wlocie 10C i na wylocie 40C. Współczynnik przenikania ciepła dla 
wymiennika wynosi 250 W/(m2K). Obliczyć zużycie wody chłodzącej oraz strumień masowy 
chłodzonego roztworu dla wymiennika współ. i przeciwprądowego, jeżeli straty ciepła przez 
płaszcz wymiennika wynoszą 15%. 
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 odp. współprąd WH2O=0,86 kg/s, WR=0,51 kg/s; przeciwprąd WH2O=1,32 kg/s, 
 WR=0,78 kg/s 
 
7.40. W wymienniku ciepła należy skroplić 250 kg/h nasyconej pary alkoholu etylowego.  Do 
chłodzenia będzie używana woda o temperaturze początkowej 100C, która będzie podgrzana 
do 400C. Zakładając, że współczynnik przenikania ciepła wynosi 650 W/(m2·K), obliczyć 
potrzebną powierzchnię wymiany ciepła i zapotrzebowanie wody chłodzącej. Kondensacja 
alkoholu przebiega pod ciśnieniem atmosferycznym, a ciekły alkohol odprowadzany jest w 
temperaturze kondensacji Firma dysponuje płaszczowo-rurowym wymiennikiem ciepła 
składającym się z 13 rur mosiężnych o średnicy dz/δ=25/2 mm i długości 1,5 m. Czy ten 
wymiennik może być wykorzystawany do tego procesu? Temperatura wrzenia etanolu 
78,30C, ciepło parowania r60=879,9 kJ/kg i r100=812,9 kJ/kg. 
 odp. 1,75 m2; 0,47 kg/s; nie, ponieważ powierzchnia wymiennika jest za mała -1,41 
 m2   
 
7.41. W wymienniku ciepła są skraplane pary metanolu pod ciśnieniem atmosferycznym. 
Obliczyć ile kg metanolu można skroplić w ciągu godziny, jeżeli czynnikiem chłodzącym jest 
solanka, która ogrzewa się od 5 do 35°C. Powierzchnia wymiennika ciepła wynosi 15 m2, 
współczynnik przenikania ciepła można przyjąć jako równy 550 W/(m2·K). Temperatura 
wrzenia metanolu i ciepło parowania wynoszą odpowiednio: 64,7°C i 1089 kJ/kg. 
 odp. 0,326 kg/s 
 
7.42. W wymienniku ciepła płaszczowo rurowym jest ogrzewany olej wrzecionowy od 
temperatury 15°C do 85°C. Czynnikiem grzewczym jest para wodna pod ciśnieniem 0,35 
MPa. Obliczyć zużycie pary wodnej na ogrzanie 500 kg/h oleju i powierzchnię wymiennika 
ciepła jeżeli współczynnik przenikania ciepła wynosi 450 W/(m2·K). 
 odp. 32,2 kg/h, 0,51 m2 

 
7.43. W wymienniku ciepła jest ogrzewana ciecz od 18 do 105°C. Obliczyć ile kilogramów 
pary o ciśnieniu 0,65 MPa. skropli się w wymienniku ciepła w ciągu godziny, jeżeli 
powierzchnia wymiennika wynosi 15 m2, a współczynnik przenikania ciepła można przyjąć 
jako równy 300 W/(m2·K) 
 odp. 731 kg/h 
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7.44. Eter etylowy jest schładzany od temperatury 33oC do 6oC płynąc w pierścieniowej 
przestrzeni międzyrurowej wymiennika ciepła typu „rura w rurze” z natężeniem 800 kg/h. 
Czynnikiem chłodzącym jest solanka, płynąca z prędkością 0,9 m/s rurą wewnętrzną o 
wymiarach dz/δ=38/2 mm, która ogrzewa się od –6oC do –2oC. Rura zewnętrzna wymiennika 
ma wymiary Dz/δ'=76/3 mm. Obliczyć teoretyczny współczynnik przenikania ciepła, 
zastępcze różnice temperatur dla przypadku współprądowego i przeciwprądowego 
wymiennika ciepła, strumień ciepła pobierany przez solankę, doświadczalny współczynnik 
przenikania ciepła dla przeciwprądowego wymiennika ciepła , jeżeli wymiennik ma długość 8 
m. Parametry fizyczne: ciepło właściwe eteru 2,15 kJ/kg i solanki 3,40 kJ/kg; lepkość 
dynamiczna eteru 0,25·10-3 Pa·s i solanki 3,23·10-3 Pa·s; gęstość eteru 716 kg/m3 i solanki 
1150 kg/m3; współczynnik przewodzenia ciepła eteru 0,13 W/(m·K) i solanki 0,53 W/(m·K) 
oraz stali = 45 W/(m· K). 
 odp. 237 W/(m2·K); współprąd: 19,6 K; przeciwprąd: 21,5 K; 12,9 kW; 663 W/(m2·K) 
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8. DESTYLACJA I REKTYFIKACJA 
 
8.1. Destylacja 
Destylacja to proces rozdzielania mieszanin ciekłych, wykorzystujący różnice lotności 
poszczególnych składników mieszaniny w danej temperaturze. Podczas częściowego 
odparowywania roztworu wyjściowego (surówki) powstaje para, której skład jest inny niż 
skład cieczy wrzącej. Stężenie składników o większej lotności (o niższej temperaturze 
wrzenia) jest wyższe w parze y*A, niż w roztworze wyjściowym xA (rys. 8.1.1). Ciecz 
pozostała w kotle po destylacji jest bogatsza w składniki o niższej lotności. 

 Rys. 8.1.1. Równowaga ciecz - para; a) - izobary cieczy wrzącej i pary nasyconej o składzie 
równowagowym, b) - linia równowagi ciecz - para w kwadracie jednostkowym y = f(x) 

 
Skład mieszaniny dwuskładnikowej A-B wyraża się za pomocą ułamka molowego lub ułamka 
masowego składnika niżej wrzącego A. Wzory pozwalające przeliczać stężenia wyrażone są 
w postaci: 
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BBAA
AAyA yMyM

yMa   ,    (8.1.4) 
 
dla układu dwuskładnikowego 
     1 BA xx ,     (8.1.5) 
     1 BA yy ,      (8.1.6) 
oraz 
     1 xBxA aa  ,     (8.1.7) 
     1 yByA aa  ,     (8.1.8) 
gdzie:  axA  - ułamek masowy składnika bardziej lotnego A w cieczy, kgA/kg(A+B) 
 axB  - ułamek masowy składnika mniej lotnego B w cieczy, kgB/kg(A+B) 
 ayA  - ułamek masowy składnika A w fazie gazowej, kgA/kg(A+B) 
 ayB  - ułamek masowy składnika B w fazie gazowej, kgB/kg(A+B) 
 MA  - masa cząsteczkowa składnika A, kgA/kmolA 
 MB  - masa cząsteczkowa składnika B, kgB/kmolB 
 xA    - ułamek molowy składnika A w cieczy, kmolA/kmol(A+B) 
 xB    - ułamek molowy składnika B w cieczy, kmolB/kmol(A+B) 
 yA    - ułamek molowy składnika A w fazie gazowej, kmolA/kmol(A+B) 
 yB    - ułamek molowy składnika B w fazie gazowej, kmolB/kmol(A+B) 
 
Masę molową mieszanin  Mm obliczamy z wzoru 
     i

i
im MxM   ,    (8.1.9) 

gdzie:  xi    - ułamek molowy składnika i, kmol/kmol 
 Mi  - masa molowa składnika i, kg/kmol 
 
Dla mieszaniny dwuskładnikowej wzór (8.1.9) przyjmuje postać 
    BBAAm MxMxM   ,    (8.1.10) 
 
Roztwory doskonałe, utworzone z cieczy o wzajemnej nieograniczonej rozpuszczalności, 
spełniają prawo Raoulta mówiące, że ciśnienie cząstkowe danego składnika w fazie gazowej 
nad roztworem jest proporcjonalne do ułamka molowego tego składnika w roztworze 
     AAA xPp   ,     (8.1.11) 
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     BBB xPp   ,     (8.1.12) 
ułamek molowy danego składnika w fazie gazowej jest równy 
     P

py AA   ,     (8.1.13) 

     P
py BB   ,     (8.1.14) 

Uwzględniając prawo Daltona 
     BA ppP   ,     (8.1.15) 
i korzystając z równań od (8.1.9) do (8.1.13), skład cieczy wrzącej oraz pary nad mieszaniną 
liczymy z zależności 
     

BA
BA PP

PPx 
  ,    (8.1.16) 

     
BA

BAA PP
PP

P
Py 

  ,    (8.1.17) 
gdzie:  pA, pB  - prężność cząstkowa danego składnika nad roztworem, Pa 
 P         - ciśnienie całkowite, Pa  
 PA, PB - prężność pary nasyconej danego składnika, Pa 
 
Lotność  danego składnika jest to stosunek prężności cząstkowej danego składnika do jego 
ułamka molowego w roztworze 
     

A
AA x

p  ,     (8.1.18) 

     
B
BB x

p  ,     (8.1.19) 
Dla roztworów spełniających prawo Raoulta lotność jest równa prężności pary nasyconej  
    A

A
AA

A
AA Px

xP
x
p   ,    (8.1.20) 

    B
B

BB
B
BB Px

xP
x
p   ,    (8.1.21) 

Lotność względna AB jest to stosunek lotności składnika bardziej lotnego A i mniej lotnego 
B  
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  ,  (8.1.22) 

Dla układów spełniających prawo Raoulta lotność względna jest stosunkiem prężności par 
nasyconych składników A i B  
      B

A
ABB
BAA

AB
BAAB P

P
xxP
xxP

xp
xp   ,    (8.1.23) 

 
Po przekształceniu wyrażenia (8.1.20) uzyskujemy równanie opisujące zależność pomiędzy 
składem pary i cieczy w stanie równowagi fizykochemicznej  
     11 

ABA
AABA x

xy 
 ,      (8.1.24) 

 
W dalszej części rozdziału 8 przyjęto dla mieszanin dwuskładnikowych następujące 
oznaczenia: 
 x    - ułamek molowy składnika bardziej lotnego w cieczy, molA/mol(A+B) 
 y    - ułamek molowy składnika bardziej lotnego w gazie, molA/mol(A+B) 
 y*  - stężenie fazy gazowej równowagowe względem stężenia x w cieczy wyrażone w 
         ułamku molowym składnika bardziej lotnego, molA/mol(A+B) 
    - lotność względna,-  
Dla powyższych oznaczeń równanie (8.1.22) przyjmuje postać 
     11

*  

x

xy  ,     (8.1.25) 
 
 
8.1.1 Destylacja różniczkowa (prosta, frakcyjna) 
Podczas destylacji prostej ciecz surowa ogrzewana jest w kotle, a powstające opary 
odprowadzane są do kondensatora, skąd po skropleniu kierowane są do jednego lub kilku 
odbieralników. Stałe odprowadzanie bogatych w składnik bardziej lotny oparów znad 
roztworu powoduje, że ciecz staje się w trakcie destylacji coraz uboższa w składnik niżej 
wrzący (rys. 8.1.2). Skład pary pogarsza się w miarę trwania procesu, ponieważ powstaje ona 
nad roztworem coraz uboższym w składnik bardziej lotny.  
Bilans materiałowy składnika bardziej lotnego w dowolnym momencie procesu destylacji 
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prostej ma postać 
        dLydxxdLLLx ,     (8.1.26) 
Po przekształceniu zależności (8.1.26) otrzymujemy równanie różniczkowe Rayleigha, 
     xy

dx
L

dL
 * ,      (8.1.27) 

Równanie to po scałkowaniu przyjmuje postać  
       1

0
*

0
ln

x

x xy
dx

L
L  ,    (8.1.28) 

gdzie:  L0      – liczba moli cieczy w kotle przed rozpoczęciem destylacji, mol 
 L      – liczba moli cieczy pozostająca w kotle po destylacji, mol 
 x0       – ułamek molowy składnika bardziej lotnego w cieczy przed rozpoczęciem 
                       destylacji, molA/mol(A+B) 
 x1     – ułamek molowy składnika bardziej lotnego w cieczy pozostającej w kotle po 
                        destylacji, molA/mol(A+B) 
 y* , x – chwilowe stężenia pary i cieczy, równowagowe względem siebie, wyrażone w 
                        ułamku molowym składnika bardziej lotnego, molA/mol(A+B) 

 
Rys. 8.1.2. Przebieg destylacji różniczkowej; a) - izobary cieczy wrzącej i pary nasyconej, b) - 

w kwadracie jednostkowym y = f(x) 
Wartość całki w równaniu (8.1.28) znajduje się najczęściej na drodze całkowania graficznego, 
sporządzając wykres w układzie współrzędnych (x, 1/(y*-x)) (rys. 8.1.3). Wymaga to 
znajomości danych równowagowych danego układu y* = f(x), w postaci równania  lub w 
postaci graficznej. 

 

0

1

0 1x

y

x1

y1

b)

y0
ym

x0
70

95

120

0 1
x, y

x1 y1

t, °C

a)

x0 y0 0

1

0 1x

y

x1

y1

b)

y0
ym

x0
0

1

0 1x

y

x1

y1

b)

y0
ym

x0
70

95

120

0 1
x, y

x1 y1

t, °C

a)

x0 y0
70

95

120

0 1
x, y

x1 y1

t, °C

a)

x0 y0



 106

 
Rys.8.1.3. Wyznaczanie wartości całki  

0

1
*

x

x xy
dx  metodą całkowania graficznego 

 
Dla mieszanin spełniających prawo Raoulta i przy założeniu stałej wartości lotności w 
zakresie temperatur wrzenia danego układu, do równania Rayleigha wprowadzamy równanie 
równowagi (8.1.25), uzyskując po scałkowaniu 
       1

0
10
01

0 1
1ln1

1ln1
1ln x

x
xx
xx

L
L





   ,  (8.1.29) 

Dla roztworów rozcieńczonych, jeżeli linię równowagi w niewielkim zakresie stężeń można 
opisać zależnością 
     mxy *  ,     (8.1.30) 
rozwiązanie równania Rayleigha ma postać 
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1
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1ln x
x
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  ,    (8.1.31) 
Ilość uzyskanego destylatu obliczamy z bilansu materiałowego destylacji 
      DLLLLL  00  ,    (8.1.32) 
     LLD  0  ,     (8.1.33) 
gdzie:  D  - liczba moli destylatu, mol 
     Średni skład destylatu ym znajdujemy z bilansu materiałowego składnika bardziej lotnego 
      myLLLxxL  0100  ,    (8.1.34) 
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Ilość surówki, destylatu i cieczy wyczerpanej możemy wyrazić w kg, korzystając ze średniej 
masy molowej mieszaniny (równanie 8.1.10) 
      BALL MxMxLMLW 11 1  ,  (8.1.36) 
      BmAmDD MyMyDMDW  1 ,   (8.1.37) 
      BALL MxMxLMLW 0000 100  ,   (8.1.38) 
gdzie:  DM  - średnia masa molowa destylatu, kg/kmol 

LM  - średnia masa molowa cieczy wyczerpanej, kg/kmol 

0LM - średnia masa molowa cieczy surowej, kg/kmol 

WD   - masa destylatu, kg 
WL     - masa cieczy pozostająca w kotle po destylacji, kg 
WL0  - masa cieczy w kotle przed rozpoczęciem destylacji, kg 

 
8.1.2. Destylacja równowagowa (rzutowa) 
 W destylacji równowagowej opary powstające nad roztworem pozostają w kontakcie z 
wrzącą cieczy przez czas potrzebny do ustalenia się równowagi fizykochemicznej. 
 

 
Rys. 8.1.3. Przebieg destylacji równowagowej; a) - izobary cieczy wrzącej i pary nasyconej, 

b) - w kwadracie jednostkowym y = f(x) 
 

Destylacja tego typu jest najczęściej prowadzona w sposób ciągły. Bilans materiałowy 
procesu jest w postaci 
     DLL 0  ,     (8.1.39) 
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Bilans materiałowy składnika bardziej lotnego przedstawiony jest równaniem 
     *

00 DyLxxL   ,    (8.1.40) 
lub w postaci pozwalającej obliczyć stopień oddestylowania Z, tj. liczbę moli destylatu 
uzyskanych z jednego mola surówki 
     xy

xx
L
D


 *

0
0

 ,     (8.1.41) 
gdzie:  D  – liczba moli destylatu otrzymanego w jednostce czasu, mol/s 

L  – liczba moli cieczy pozostającej w kotle w jednostce czasu, mol/s 
L0 – liczba moli surówki poddawanej destylacji w jednostce czasu, mol/s 
x0 – ułamek molowy składnika bardziej lotnego w surówce, molA/mol(A+B) 
x  – ułamek molowy składnika bardziej lotnego w cieczy w kotle, molA/mol(A+B) 
y* – ułamek molowy składnika bardziej lotnego w destylacie, stężenie równowagowe    
        względem cieczy o składzie x, molA/mol(A+B) 

 
Za pomocą stopnia oddestylowania może być charakteryzowana sprawność procesu 
destylacji, zarówno prostej jak i rzutowej 
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ZADANIA 
 
8.1.1. Ułamek masowy benzenu w mieszaninie ciekłej benzen - toluen wynosi 45%. Obliczyć 
ułamek molowy benzenu w mieszaninie.  

odp. x = 0,49 
 
8.1.2. Zawartość wody w mieszaninie etanol - woda wynosi 15% molowych. Wyrazić 
stężenie wody w ułamku masowym.  

odp. a = 0,065 
 
8.1.3. Zmieszano 10 kg benzenu i 14 kg chlorobenzenu. Obliczyć stężenie powstałej 
mieszaniny w ułamku molowym i masowym składnika niżej wrzącego. Obliczyć masę 
molową mieszaniny.  
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odp. Mm = 94,9 kg/kmol 
 
8.1.4. Zmieszano 117,6 mola toluenu i 82,4 mola czterochlorku węgla. Obliczyć ułamek 
molowy toluenu w cieczy oraz jej gęstość, jeżeli gęstość toluenu wynosi 870 kg/m3 a 
czterochlorku węgla 1630 kg/m3.  

odp. x = 0,59; m = 1162,8 kg/m3 
 
8.1.5. W 300 kg mieszaniny etanol-woda znajduje się po 150 kg każdego składnika. Ile 
wynosi ułamek molowy etanolu w mieszaninie? Jaki jest średni ciężar molowy mieszaniny i 
ile jest moli o tym średnim ciężarze w mieszaninie?  

odp. x = 0,28; M = 25,84 kg/kmol; n = 11,7 kmol 
 
8.1.6. W oparciu o dane prężności par nasyconych benzenu i toluenu pod ciśnieniem 
atmosferycznym, wyznaczyć równowagowe składy cieczy i gazu w ułamkach molowych 
składnika bardziej lotnego. Należy założyć, że układ spełnia prawo Raoulta. Sporządzić 
wykres równowagi ciecz - para w układzie współrzędnych y=f(x) oraz wykreślić izobarę 
cieczy i pary w układzie  współrzędnych t=f(x,y). Odczytać temperaturę wrzenia cieczy o 
składzie 35% molowych benzenu oraz skład pary nad wrzącym roztworem. Za pomocą 
lotności względnej wyznaczyć równanie linii równowagi . 
t, C 80 84 88 92 96 100 104 108 110,4 
PB, mmHg 760 852 957 1078 1204 1344 1495 1659 1748 
PT, mmHg 300 333 379,5 432 492,5 549 625,5 704,5 760 

odp. twrz 96,8C, y = 0,57 
 
8.1.7. Destylacji różniczkowej poddano mieszaninę ciekłą A-B. Surówka zawiera 30% mol. 
składnika bardziej lotnego A. Obliczyć skład destylatu i cieczy wyczerpanej, jeżeli proces 
zakończono, gdy ilości moli destylatu i cieczy wyczerpanej były równe. Równowagę 
destylacyjną opisuje równanie: y*=3x.  

odp. x1 = 0,075; ym = 0,525 
 
8.1.8. 10 kmoli mieszaniny zawierającej 80% mas benzenu i 20% mas. toluenu poddaje się 
destylacji prostej. Ile moli cieczy należy odparować, aby stężenie benzenu w cieczy 
wyczerpanej wynosiło 70% mol. Jaki będzie wówczas przeciętny skład destylatu?  
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wskazówka: wartość całki  
0

1
*

x

x xy
dx  należy obliczyć przez całkowanie graficzne, dane 

równowagowe układu benzen - toluen zamieszczono w rozdziale 11.  
odp. D = 6,17 kmol; ym = 0,9;  

 
8.1.9. Ze 100 kmoli surówki etanol-woda należy otrzymać w procesie destylacji różniczkowej 
70 kmoli destylatu o przeciętnym składzie 65% mol. etanolu. Linię równowagi w badanym 
zakresie stężeń można opisać równaniem y*=0,34x+0,45. Obliczyć skład surówki i cieczy 
wyczerpanej.  

odp. x0 = 0,62; x1 = 0,54 
 
8.1.10. Destylację różniczkową 4,8 kg mieszaniny ciekłej benzen - toluen prowadzono w 
zakresie temperatur 85 - 95C. Wyznacz skład surówki, destylatu i cieczy wyczerpanej w 
ułamkach molowych oraz ilość kg cieczy wyczerpanej i destylatu.  

odp. x0 = 0,8; x1 = 0,4; ym = 0,84; WD = 4,3 kg; WL = 0,5 kg 
 
8.1.11. 100 kg mieszaniny ciekłej aceton – woda o lotności względnej równej 7 i zawartości 
składnika bardziej lotnego równej 75% masowych, poddano destylacji różniczkowej. Stężenie 
cieczy w kotle po destylacji ma wynosić 0,6 mola acetonu/molH2O. Obliczyć  stopień 
oddestylowania, ilość kg cieczy jaką należy oddestylować, skład destylatu. Podać równanie 
opisujące dane równowagowe układu aceton – woda w podanym zakresie stężeń.  

odp. WD = 31,4 kg; ym = 0,84; Z = 0,23; y* = 0,553x + 0,6 
 
8.1.12. 10,3 kmola mieszaniny ciekłej heksan – toluen o zawartości benzenu równej 50% 
masowych poddano destylacji różniczkowej. Proces zakończono, gdy w kotle pozostało 5 
kmoli cieczy. Obliczyć skład cieczy wyczerpanej oraz ilości i skład destylatu. Wyznaczyć 
lotność względną mieszaniny benzen  - chlorobenzen przed rozpoczęciem destylacji oraz 
lotność względną mieszaniny benzen  - chlorobenzen pozostającej w kotle po destylacji.  

odp.  x1 = 0,31; ym = 0,718; D = 5,3 kmol; 0 = 3,37;   1 = 3,63 
 
8.1.13. Mieszaninę benzen-toluen poddaje się destylacji różniczkowej prostej pod ciśnieniem 
atmosferycznym. Z 60 moli surówki o stężeniu xF=0,67 uł. mol. benzenu należy otrzymać 
destylat o składzie xD=0,77 uł mol. benzenu. W badanym zakresie stężeń równowagę można 
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opisać równaniem y*=0,6x+0,4. Obliczyć skład cieczy wyczerpanej w ułamku molowym i 
masowym. 
wskazówka: dla założonej wartości  x1 obliczamy skład destylatu, jeżeli różni się od wartości 
oczekiwanej tj. ym = 0,77 zmieniamy założenie i powtarzamy obliczenia. 
 
8.1.14.  Mieszaninę benzen-toluen rozdzielano w czasie destylacji różniczkowej. Z cieczy w 
kotle o zawartości początkowej benzenu 58% masowych, zmniejszono zawartość składnika 
bardziej lotnego do  35% masowych. Po destylacji w kotle zostało 250 kg cieczy. Obliczyć 
początkową masę cieczy w kotle, masę otrzymanego destylatu i jego skład.  

odp. WD = 481 kg; WL0 = 731 kg: ym = 0,733; aym = 0,7 
 
8.1.15. 600 kg mieszaniny benzen-toluen stężeniu 68% mas. benzenu poddano destylacji 
prostej otrzymując ciecz wyczerpaną o stężeniu 58% mas. benzenu. Obliczyć: 
a)  ilość moli cieczy, którą należy oddestylować oraz stężenie otrzymanego destylatu 
b) stężenie destylatu i cieczy wyczerpanej, gdy stopień oddestylowania będzie dwa razy 
mniejszy niż w p. a). Obliczenia wykonać z wykorzystaniem wykresu równowagowego ciecz-
para, tj. całkując graficznie i porównać je z wynikami, gdy całkę oblicza się w sposób 
analityczny. Linię równowagi można przybliżyć równaniem y*=0,663x+0,3873. 

odp. a) D = 3,14 kmol; ym = 0,84 (wykres),  D = 3,24 kmol; ym = 0,84 (równanie linii 
równowagi),  b) ym = 0,85; x1 = 0,68;  (wykres) 

 
8.1.16. Mieszaninę dwuskładnikową aceton-woda o stężeniu 60% molowych acetonu, w 
ilości 100 kmoli,  poddaje się destylacji prostej. Obliczyć ilość cieczy w kotle, gdy jej 
stężenie wynosi 20% molowych i średnie stężenie otrzymanego destylatu. Linia równowagi 
dla tego zakresu stężeń dana jest równaniem: y*=0,185x+0,750.  

odp. L = 37 kmoli, ym = 0,83 
 
8.1.17. Prowadzono destylację różniczkową układu etanol-woda. Destylat odbierano do 
dwóch odbieralników. Dla wybranej przez siebie proporcji destylatów D1/D2, wyznacz średni 
skład tych destylatów. Skład surówki wynosi x0=0,4, a pozostałość w kotle x1=0,1 etanolu. 
 
8.1.18. W czasie destylacji różniczkowej destylowano alkohol propylowy i octan propylu o 
składzie początkowym 58% masowych octanu propylu. Początkowa ilość surówki wynosiła 
5000 moli, a w pozostałej w kotle cieczy zawartość octanu propylu wynosiła 0,25 mola na 



 112

każdy 1 mol alkoholu propylowego. Obliczyć masę otrzymanego destylatu i masę składnika 
bardziej lotnego w destylacie, jeżeli lotność względna octanu propylu i alkoholu propylowego 
wynosi 1,8 oraz można założyć, że jest ona stała w podanych warunkach.  

odp. WD = 359,2 kg; aym = 0,47 
 
8.1.19. Mieszaninę dwuskładnikową o stężeniu początkowym x0 = 0,65 poddano destylacji 
różniczkowej aż do uzyskania cieczy wyczerpanej o składzie x1 = 0,05. Obliczyć stopień 
oddestylowania Z. W powyższym zakresie stężeń krzywą równowagi można zastąpić prostą 
y*=0,683x+0,285.  

odp. Z = 0,979 
 
8.1.20. W zwykłym kotle destylacyjnym dokonuje się destylacji 1000 kg mieszaniny 
zawierającej 40% mas benzenu i 60% mas toluenu. Po destylacji cieczy wyczerpana zawiera 
5% mas benzenu. Obliczyć skład destylatu, jego masę i masę cieczy wyczerpanej.  

odp.  WD = 901,4 kg; WL = 98,6 kg: ym = 0,48; aym = 0,44 
 
8.1.21. Mieszaninę benzen-toluen w ilości 38,6 kmol/h i zawartości 87% mol benzenu 
poddaje się destylacji równowagowej, pod ciśnieniem 760 mm Hg. Ciecz wyczerpana zawiera 
benzen w ilości 78% mol. Określić temperaturę destylacji, ilość produktów (w kg/h) oraz 
skład destylatu.  

odp. y* = 0,91, ay* = 0,90, WD = 1950 kg, WL = 1135 kg 
 
8.1.22. Z 250 moli/h surówki o składzie 40% mol. składnika bardziej lotnego, w procesie 
destylacji równowagowej otrzymuje się 100 moli/h destylatu. Linię równowagi w badanym 
zakresie stężeń można przybliżyć równaniem y*=0,45x+0,32. Obliczyć skład cieczy 
wyczerpanej i skład otrzymanego destylatu.  

odp. x = 0,31, y* = 0,46 
 
8.1.23. Dla układu cyklopentan-benzen linię równowagi w rozważanym zakresie stężeń 
można przybliżyć prostą: y*=0,68x+0,385. Jaki powinien być stopień oddestylowania w 
destylacji równowagowej, aby z surówki zawierającej 35%wag. cyklopentanu otrzymać 
destylat o zawartości 50% wag. cyklopentanu?  

odp. Z = 0,516 
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8.1.24. Z 30 kmoli surówki benzen - toluen o zawartości benzenu 45% wag., w procesie 
destylacji równowagowej otrzymano 12 kmoli destylatu. Obliczyć skład destylatu i cieczy 
wyczerpanej oraz masę destylatu i cieczy wyczerpanej.  

odp. x = 0,4, y* = 0,62, WD = 999,8 kg, WL = 1555,2 kg 
 
8.1.25. Prowadzono destylację równowagową układu aceton-toluen o zawartości acetonu 
xF=0,5. Lotność względna układu wynosi α=2,75. W pierwszym etapie odbieramy jako 
destylat 1/3 dostarczanej surówki. Następnie prowadzimy drugą destylację równowagową i 
ponownie odbieramy 1/3 początkowej ilości surówki. Podać skład obu destylatów.  

odp. y*1 = 0,67, y*2 = 0,59 
 
8.1.26. Poddano destylacji równowagowej układ etanol-woda o stężeniu początkowym 
surówki x0 =0,125 aż do uzyskania stopnia oddestylowania 0,6. Obliczyć skład destylatu i 
cieczy wyczerpanej. odp: x = 0,02, y* = 0,19;  
wskazówka: zadanie to należy rozwiązać graficznie tj. w kwadracie jednostkowym, z punktu 
na przekątnej o  współrzędnej x=xF poprowadzić prostą o nachyleniu tg = -L/D = -Z, punkt 
przecięcia tej prostej z krzywą równowagi ma współrzędne (x, y*) 
 
8.1.27. 600 kg mieszaniny benzen-toluen o stężeniu 68% mas. benzenu poddano destylacji 
równowagowej otrzymując destylat o stężeniu 78% mas. benzenu.  
a) Jaką ilość cieczy należy oddestylować?  
b) Jakie będzie stężeniu destylatu i cieczy wyczerpanej gdy oddestyluje się 400 kg 
mieszaniny?  

odp. a) WD = 271 kg b) x1= 0,58, y* = 0,77 
 
8.1.28. Ze 100 kg/h surówki benzen-toluen o składzie a0=0,45 w procesie destylacji 
równowagowej otrzymuje się 0,47 kmol/h destylatu. Obliczyć skład cieczy wyczerpanej i 
skład otrzymanego destylatu, stopień oddestylowania oraz masy otrzymanych produktów.  

odp. x =0,42, y* = 0,65, WD = 32,3 kg/h, WL = 67,7 kg/h 
 
8.1.29. 950 kg mieszaniny ciekłej benzen - chlorobenzen o zawartości składnika bardziej 
lotnego równej 50% masowych poddano destylacji równowagowej.  Proces należy prowadzić, 
aż w kotle pozostanie 400 kg cieczy, z czego 80 kg stanowi składnik bardziej lotny. Obliczyć 
skład końcowych produktów (w ułamkach molowych) oraz stopień oddestylowania. Obliczyć 
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lotność względną mieszaniny, zakładając że jest ona stała w całym zakresie temperatur 
wrzenia.  

odp. x = 0,265, y* = 0,785,  = 10,12, Z = 0,625 
 
8.1.30. 100 kmoli mieszaniny ciekłej heksan - toluen o zawartości składnika bardziej lotnego 
równej 62% masowych poddano destylacji równowagowej. Należy uzyskać stopień 
oddestylowania równy 0,21. Obliczyć ilości i stężenia destylatu i cieczy wyczerpanej. Należy 
przyjąć liniową zależność dla stężeń równowagowych w fazie ciekłej i gazowej w zakresie 
stężeń 0,6 < x < 0,8.  

odp. L = 79 kmol, D = 21 kmol, x = 0,59, y* = 0,825 
 
8.1.31. Z 10 kmoli mieszaniny ciekłej benzen – toluen o zawartości 0,54 uł. mol. benzenu 
należy uzyskać w procesie destylacji równowagowej destylat zawierający 0,7 uł. mol. 
benzenu. Obliczyć stopień oddestylowania ilość i skład cieczy wyczerpanej oraz  jaką część 
początkowej ilości kmoli benzenu odebrano z destylatem.  

odp. Z = 0,256, L = 7,44 kmol, x = 0,485, z destylatem odebrano 33,2% początkowej 
ilości moli benzenu 
 
8.1.32. Poddano destylacji równowagowej mieszaninę benzen-toluen w ilości 100 kg/h. Skład 
surówki a0 = 0,5 
a) Obliczyć stopień oddestylowania oraz objętość oparów w t. 96C. 
b) Jaki byłby stopień oddestylowanie i skład destylatu, gdyby proces prowadzić jako 
destylację różniczkową. Przyjąć skład cieczy wyczerpanej jak w destylacji równowagowej. 

odp. a) Z = 0,73, y* = 0,6, VD = 0,164 m3 b) Z = 0,5 
 
8.1.33. 10 kmoli mieszaniny ciekłej metanol – woda o zawartości 0,6 uł. mol. metanolu 
poddano destylacji różniczkowej. Proces prowadzono aż zawartość składnika bardziej lotnego 
w cieczy spadła do 44% molowych. Obliczyć  ilość kmoli i skład uzyskanego destylatu. 
Obliczyć ilość cieczy pozostałej w kotle, jeżeli roztwór wyjściowy poddano destylacji 
równowagowej. Należy przyjąć, że uzyskano destylat o tej samej zawartości metanolu jak dla 
destylacji różniczkowej.  

odp. destylacja różniczkowa D = 4,29 kmol, ym = 0,81; destylacja równowagowa D = 
1,9 kmol, y* = 0,81 
 



 115

8.1.34. 1800 kg mieszaniny ciekłej toluen - czterochlorek węgla o zawartości składnika 
bardziej lotnego równej 57% destylowano, aż zawartość tego składnika w cieczy w kotle 
zmniejszyła się do 43% masowych. Ile kg cieczy należy oddestylować i jaki będzie skład 
destylatu w destylacji równowagowej i różniczkowej? Należy przyjąć, że w całym zakresie 
temperatur wrzenia stosunek prężności par nasyconych obu składników mieszaniny wynosi 
2,9. 

odp. destylacja różniczkowa D = 7,3 kmol, ym = 0,84; destylacja równowagowa D = 
8,5 kmol, y* = 0,80 
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8.2. Rektyfikacja ciągła 
     Rektyfikacja to proces rozdzielania mieszanin ciekłych lub gazowych, w którym wymiana 
masy i ciepła zachodzi na skutek kontaktu płynących w przeciwprądzie strumieni gazu i 
cieczy. Ciepło potrzebne do odparowania cieczy dostarczane jest do kotła. Strumień pary 
płynąc w górę kolumny wzbogaca się o składnik bardziej lotny. Para doprowadzana jest z 
kolumny do deflegmatora, gdzie ulega całkowitemu lub częściowemu skropleniu. Destylat 
odprowadzany jest zatem z deflegmatora w postaci cieczy lub pary. Spływająca w dół 
kolumny ciecz odparowuje, staje się coraz uboższa w składnik bardziej lotny i jest odbierana 
z kotła jako ciecz wyczerpana.   
 
  

 
Rys. 8.2.1. Kolumna rektyfikacyjna o działaniu ciągłym 
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8.2.1. Kolumna rektyfikacyjna 
     W kolumnie rektyfikacyjnej pracującej w sposób ciągły (rys. 8.2.1) surówka F 
doprowadzana jest do kolumny na pewnej wysokości. Kolumna jest podzielona zatem na 
część górną - wzmacniającą, powyżej miejsca zasilania oraz część dolną - odpędową, poniżej 
miejsca doprowadzania surówki. 
 
8.2.2. Bilans materiałowy 
Bilans materiałowy całej kolumny rektyfikacyjnej przedstawia równanie: 
 WDF    (8.2.1) 
oraz dla składnika bardziej lotnego 
 WDF WxDxFx    (8.2.2) 
Bilans materiałowy górnej części kolumny, łącznie ze skraplaczem,  ma postać 
 DLG    (8.2.3) 
oraz dla składnika bardziej lotnego 
 DDxLxGy    (8.2.4) 
skąd po przekształceniu uzyskujemy równanie górnej linii operacyjnej 
 DL

DxxDL
Ly D   (8.2.5) 

gdzie: D, F, G, L, W     – odpowiednio strumień molowy destylatu, surówki, pary w górnej  
części kolumny, cieczy w górnej części kolumny, cieczy   
wyczerpanej, mol/s 

x, xD, xF, xW,  y – odpowiednio skład cieczy, destylatu, surówki, cieczy wyczerpanej i  
     pary w ułamku molowym składnika niżej wrzącego 

Po wrysowaniu w kwadrat jednostkowy, górna linia operacyjna przetnie przekątną kwadratu 
w punkcie, w którym Dxx  (rys. 8.2.2). 
Bilans materiałowy dolnej części kolumny, łącznie z kotłem,  ma postać: 
 WGL  ''   (8.2.6) 
oraz dla składnika bardziej lotnego 
 WWxyGLx  ''   (8.2.7) 
skąd po przekształceniu uzyskujemy równanie dolnej linii operacyjnej 
 WL

WxxWL
Ly W ''

'   (8.2.8) 
gdzie: G’, L’ – odpowiednio strumień molowy pary i cieczy w dolnej części kolumny, mol/s 



 118

 
Po wrysowaniu w kwadrat jednostkowy dolnej linii operacyjnej przetnie ona przekątną 
kwadratu w punkcie, w którym Wxx   (rys. 8.2.2.). 

 
Rys. 8.2.2. Graficzna ilustracja przebiegu procesu rektyfikacji ciągłej. a- linia stanu cieplnego 

surówki, b - linia równowagi, c - górna linia operacyjna, d - dolna linia operacyjna 
 
8.2.3. Bilans materiałowy półki zasilanej, stan cieplny surówki 
 Po uwzględnieniu strumieni cieczy i pary dopływających do półki zasilanej i 
opuszczających tą półkę uzyskujemy równanie jej bilansu materiałowego: 
 GLFGL  ''   (8.2.9) 
Stan cieplny surówki doprowadzanej do kolumny charakteryzuje się za pomocą liczby e, 
liczby stanu cieplnego surówki. Liczba e zdefiniowana jest jako stosunek ilości ciepła, jaką 
należy dostarczyć aby 1 mol surówki zamienić w parę nasyconą suchą do molowego ciepła 
parowania 
 r

iie FF  "   (8.2.10) 
 '"

FF iir    (8.2.11) 
gdzie:  iF”, iF’,  iF – odpowiednio entalpia pary nasyconej suchej o składzie surówki, entalpia  

        cieczy wrzącej o składzie surówki i entalpia surówki, J/mol 
r               – molowe ciepło parowania surówki, J/mol 

 
 Surówka może być doprowadzana do kolumny w jednym z pięciu możliwych stanów 
cieplnych: 
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a) jako ciecz zimna, czyli ciecz o temperaturze niższej niż temperatura wrzenia,  
    wówczas iF <  iF’ i e > 1 
b) jako ciecz wrząca, wówczas iF =  iF’ i e = 1 
c) jako mieszanina cieczy wrzącej i pary nasyconej, wówczas iF’ < iF  <  iF” i 0< e < 1 
d) jako para nasycona sucha, wówczas iF =  iF” i e = 0 
e) jako para przegrzana, wówczas iF >  iF” i e < 0 
 Z definicji liczby e wynika, że ilość cieczy surowej, która na półce zasilanej dołącza 
się do strumienia cieczy spływającej z górnej części kolumny wynosi eF. Zatem  strumień 
cieczy spływającej z półki zasilanej w dół kolumny jest równy 
 eFLL '   (8.2.12) 
a strumień oparów w dolnej części kolumny wynosi 
  1'  eFGG   (8.2.13) 
Wprowadzając zależności (8.2.12) i (8.2.13) do równań górnej i dolnej linii operacyjnej 
otrzymujemy równanie linii e 
 11  e

xxe
ey F   (8.2.14) 

 
Na linii e znajduje się geometryczny punkt przecięcia górnej i dolnej linii operacyjnej. 
Położenie tego punktu zależy od stanu cieplnego surówki (rys.8.2.3).  
 

 
Rys. 8.2.3. Przebieg linii e dla różnych stanów cieplnych surówki. a - dolne linie operacyjne, 

b - górna linia operacyjna 

x=xDx=xW xF

1

10
y=xW

a

b

e=1y=xD
e >1

1 > e >0

e < 0
e=0

x=xDx=xW xF

1

10
y=xW

a

b

e=1y=xD
e >1

1 > e >0

e < 0
e=0



 120

 
8.2.4. Powrót 
Po uwzględnieniu liczby powrotu R zdefiniowanej jako: 
 D

LR    (8.2.15) 
równanie górnej linii operacyjnej przyjmuje postać 
 11  R

xxR
Ry D   (8.2.16) 

Wyrażenie (8.2.16) jest równaniem linii prostej o nachyleniu równym R/(R+1) oraz rzędnej 
początkowej równej b = xD/(R+1).  
 Przebieg górnej linii, dla danego stanu cieplnego surówki, zależy od wartości powrotu 
(rys. 8.2.4). Minimalne nachylenie górnej linii operacyjnej uzyskujemy, gdy przecina ona 
linię równowagi w tym samym punkcie co linia e. Wówczas powrót osiągnie wartość 
minimalną Rmin a rzędna początkowa wartość maksymalną równą bmax = xD/(Rmin+1). 
Zwiększając wartość powrotu uzyskujemy drugi graniczny przebieg górnej linii operacyjnej, 
gdy pokrywa się ona z przekątną kwadratu a powrót osiąga wartość maksymalną Rmax (rys. 
8.2.4). 

 
Rys. 8.2.4. Wpływ powrotu na przebieg górnej linii operacyjnej; a:  R = Rmin, b:  

Rmin<R<Rmax, c:  R = Rmax 
 
8.2.5. Bilans cieplny  
Równanie bilansu cieplnego kolumny rektyfikacyjnej ma postać: 
 strDWDWF QQWiDiQFi    (8.2.17) 
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gdzie:  iD, iF, iW  – odpowiednio entalpia jednego mola destylatu, surówki i cieczy 
 wyczerpanej, J/mol 

QD, QW, Qstr – odpowiednio ciepło odebrane ze skraplacza, ciepło dostarczone do kotła 
 i straty ciepła do otoczenia, W 
Ciepło zużywane w kotle na odparowanie cieczy liczymy jako: 
 WWWW rGrW

GWWqQ ''    (8.2.18) 
a ilość ciepła odebraną w skraplaczu: 
 DD DqQ    (8.2.19) 
gdzie:  qD  - ilość ciepła odprowadzana w deflegmatorze na 1 mol destylatu, J/mol 

qW - ilość ciepła dostarczana do kotła na 1 mol cieczy wyczerpanej, J/mol 
rW  - ciepło parowania cieczy wyczerpanej, J/mol 

Po uwzględnieniu w zależności (8.2.19) definicji liczby powrotu otrzymujemy 
- dla skraplacza całkowicie skraplającego 
   DDDD rRDrD

DLDDqQ 1


    (8.2.20) 
- dla skraplacza częściowo skraplającego 
 DDDDD LrDRrrD

LDDqQ    (8.2.21) 
gdzie: rD - ciepło parowania destylatu, J/mol 
Ciepła parowania liczymy addytywnie do udziałów molowych poszczególnych składników w 
mieszaninie 
   BA rxxrr  1   (8.2.22) 
gdzie: rA, rB - ciepła parowania czystych składników, J/mol 
 
8.2.6. Półka teoretyczna, sprawność półek rzeczywistych 
 Półka teoretyczną nazywamy półkę, dla której spełniony jest warunek, że ciecz i opary 
opuszczające tą półkę pozostają względem siebie w stanie równowagi fizykochemicznej. 
Jednym ze sposobów wyznaczania liczby półek teoretycznych w kolumnie rektyfikacyjnej 
jest metoda graficzna Mc Cabe’a i Thiele’a. W metodzie tej używany jest kwadrat 
jednostkowy w układzie współrzędnych  xfy  , na który naniesiona jest dla danego układu 
dwuskładnikowego linia równowagi fizykochemicznej. Liczba półek teoretycznych 
wyznaczana jest jako liczba trójkątów prostokątnych wrysowanych pomiędzy linią 
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równowagi a górną i dolną linią operacyjną (rys. 8.2.5.). Kocioł kolumny, podobnie jak 
deflegmator częściowo skraplający zastępuje pracę jednej półki teoretycznej. 

 
Rys. 8.2.5. Wyznaczanie liczby półek teoretycznych w kolumnie rektyfikacyjnej; a)  R = Rmin, 

b)  Rmin<R<Rmax, c) R = Rmax 
 
Liczba półek rzeczywistych, dla danego stanu cieplnego surówki maleje wraz ze wzrostem 
wartości powrotu. Dla powrotu minimalnego liczba półek teoretycznych jest nieskończenie 
dużą (n) (rys.8.2.5a) i osiąga wartość minimalną dla powrotu maksymalnego (rys.8.2.5c).  
W rzeczywiście pracujących kolumnach rektyfikacyjnych, na półce równowaga 
fizykochemiczna ciecz – para nie jest osiągana. Wprowadzono zatem pojęcie sprawności 
półki rzeczywistej określanej jako: 
a) przeciętna sprawność półek rzeczywistych Em, zdefiniowaną jako stosunek liczby półek 
teoretycznych nt do liczby półek rzeczywistych n 
 n

nE t
m    (8.2.23) 

Znając sprawność danego typu półek oraz wyznaczając liczby półek teoretycznych, możemy 
obliczyć ze wzoru (8.2.23) liczbę półek rzeczywistych. 
b) sprawność pojedynczej półki rzeczywistej (sprawność Murphree’go) EM, zdefiniowana 
jako stosunek przyrostu ułamka molowego składnika bardziej lotnego na półce rzeczywistej n 
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tej do przyrostu ułamka molowego tego samego składnika na półce teoretycznej (rys. 8.2.6.) 
 

1
*

1




nn
nn

M yy
yyE   (8.2.24) 

gdzie:  yn - ułamek molowy składnika niżej wrzącego w oparach opuszczających n – tą półkę 
 yn+1  - ułamek molowy składnika niżej wrzącego w oparach dopływających na n – tą 
 półkę z półki n+1 
 *

ny    - równowagowy skład oparów w ułamku molowym składnika niżej wrzącego 

 
Rys. 8.2.6. Półka teoretyczna; sprawność pojedynczej półki teoretycznej 

 
Wysokość kolumny obliczana jest jako suma  iloczynu liczby półek i odległości pomiędzy 
nimi w górnej i dolnej części kolumny 
 ddggdg lnlnhhh    (8.2.25) 
gdzie:  h  - wysokość kolumny, m 
 hd - wysokość dolnej części kolumny, m 
 hg - wysokość górnej części kolumny, m 
 nd - liczba półek w dolnej części kolumny, 
 ng - liczba półek w górnej części kolumny, 
 ld - odległość pomiędzy półkami w dolnej części kolumny, m 
 lg - odległość pomiędzy półkami w górnej części kolumny, m 
 
8.2.7. Wysokość kolumn wypełnionych 
Wysokość warstwy wypełnienia w kolumnach wypełnionych wyznacza się ze wzorów: 
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gdzie:  a, a'- powierzchnia właściwa wypełnienia w górnej i dolnej części kolumny, m2m-3 
 g

OGH , d
OGH , g

OLH , g
OLH  - wysokość jednostki przenikania masy w górnej i dolnej 

 części kolumny dla fazy gazowej (OG) i ciekłej (OL), m 
 Ky, K'y, Kx, K'x - współczynnik przenikania masy dla fazy gazowej i ciekłej w górnej i 
 dolnej części kolumny, kg/(m2s) 
 g

OGN , d
OGN , g

OLN , g
OLN  - liczba jednostek przenikania masy w górnej i dolnej części 

 kolumny dla fazy gazowej (OG) i ciekłej (OL), m 
 S, S' - pole przekroju poprzecznego górnej i dolnej części kolumny, m2 
 
Liczbę jednostek przenikania masy, czyli wartość całki we wzorach od 8.2.31 do  8.2.34 
można wyznaczyć poprzez całkowanie graficzne (rys. 8.2.7). Sposób odczytu niezbędnych do 
obliczeń stężeń zilustrowany jest na rys. 8.2.8. 
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Rys. 8.2.7. Graficzne wyznaczanie liczby jednostek przenikania masy; a) dla fazy gazowej, b) 
dla fazy ciekłej 
 

 
Rys. 8.2.8. Wyznaczanie granic całkowania oraz sposób odczytu stężeń równowagowych w 

kwadracie jednostkowym 
 

Podobnie jak w przypadku obliczania liczby półek teoretycznych przy wyznaczaniu liczby 
jednostek przenikania masy uwzględniamy pracę kotła tj. od uzyskanej liczby jednostek 
przenikania masy w dolnej części kolumny odejmujemy jedną. Jeżeli kolumna pracuje ze 
skraplaczem częściowo skraplającym, od uzyskanej liczby jednostek przenikania masy w 
górnej części kolumny odejmujemy jedną, uwzględniając pracę skraplacza. 
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ZADANIA 
dane równowagowe mieszanin ciekłych oraz właściwości fizykochemiczne składników 
tych mieszanin znajdują się w rozdziale 11 w tablicach od  11. 7 do 11.12. 
 
8.2.1. Do kolumny rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym dopływa mieszaniny benzen – 
chlorobenzen o zawartości 0,6 ułamka molowego benzenu. Równanie dolnej linii operacyjnej 
ma postać: y = 2,25x – 0,125, a równanie górnej linii operacyjnej: y = 0,444x + 0,5. Obliczyć: 
skład i ilość kmoli destylatu i cieczy wyczerpanej uzyskane z 1 kmola surówki, powrót 
minimalny i rzeczywisty oraz liczbę e.  
 odp. D = 0,625 kmol, W=0,375 kmol, xD = 0,9, wW = 0,1, e = 0,133, Rmin = 0,67,  
 R = 0,8 
 
8.2.2. Z kolumny rektyfikacyjnej wypływa 1100 kg/h destylatu o zawartości 98,5% mas 
składnika bardziej lotnego i 3650 kg/h cieczy wyczerpanej o zawartości 69,6% mas. składnika 
drugiego. Stopień deflegmacji (powrót) wynosi 2,94. Obliczyć zawartość składnika bardziej 
lotnego w surówce i ilość oparów wypływających z kolumny do deflegmatora.  
 odp. xF = 0,478; G = 50,35 kmol/h 
 
8.2.3. Do kolumny rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym dopływa ciecz zawierająca 24% mol 
składnika bardziej lotnego. Stężenie składnika bardziej lotnego w destylacie wynosi 95% mol, 
a w cieczy wyczerpanej 3% mol. Do deflegmatora dopływa para w ilości 850 kmol/h, z 
deflegmatora do kolumny wypływa 670 kmol.h cieczy. Ile otrzymuje się cieczy wyczerpanej? 
Obliczyć powrót.  
 odp. W = 608,6 kmol/h; R = 3,72 
 
8.2.4. Do kolumny rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym doprowadza się w ciągu godziny 1000 
kmol mieszaniny zawierającej 30% mol heksanu i 70% mol toluenu. Otrzymywane produkty 
mają następujący skład: górny – 95 % mol heksanu, dolny – 90% mol toluenu. Obliczyć ilość 
produktów otrzymywanych w górnej i dolnej części kolumny w kg/h, a także ilość pary 
skraplającej się w deflegmatorze całkowicie skraplającym, jeżeli wiadomo, że tangens kąta 
nachylenia linii operacyjnej górnej części kolumny wynosi 0,75.  
 odp. WD = 20479 kg/h; WW = 69893,6 kg/h; WG = 80414,3 kg/h 
 
8.2.5. Do kolumny rektyfikacyjnej dopływa 150 mol/s surówki metanol – woda a odpływa 84 
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mol/s cieczy wyczerpanej. Obliczyć natężenie przepływu pary w dolnej części kolumny oraz 
ilość półek teoretycznych, jeżeli równanie górnej linii operacyjnej ma postać: y=0,773x + 0,2 
a równanie zawierające parametr cieplny : y= - 0,4286x + 0,571. Deflegmator całkowicie 
skraplający. Określić stan cieplny surówki.  
 odp. nt = 3,8; G’ = 164,4 mol/s, surówka jest mieszaniną cieczy i pary. 
 
8.2.6. 100 mol/s surówki heksan – toluen o zawartości 0,4 ułamka molowego składnika 
lotniejszego, wpływa do kolumny rektyfikacyjnej. Surówka jest parą nasyconą. Wyznacz 
półkę zasilaną oraz strumień masowy cieczy w górnej części kolumny. Równanie dolnej linii 
operacyjnej ma postać y=1,5x – 0,05, a ułamki molowe w destylacie i cieczy wyczerpanej są 
równe odpowiednio 0,8 i 0,1. Deflegmator całkowicie skraplający.  
 odp. nt = 2,3; nzas= 2; WL = 16,18 kg/s 
 
8.2.7. 200 mol/s surówki heksan – toluen o zawartości 0,35 ułamka molowego składnika 
lotniejszego, wpływa do kolumny rektyfikacyjnej. Surówka składa się z cieczy wrzącej i pary 
nasyconej w stosunku 2:5. Obliczyć ilość półek teoretycznych oraz strumień masowy cieczy 
w dolnej części kolumny. Należy przyjąć powrót równy 5, a ułamki molowe w destylacie i 
cieczy wyczerpanej równe odpowiednio 0,88 i 0,11. Skraplacz całkowicie skraplający.  
 odp. nt = 2,9; nzas= 2; W’L = 32,5 kg/s 
 
8.2.8. Obliczyć liczbę półek teoretycznych w kolumnie oraz strumień cieczy i oparów w 
górnej i dolnej części kolumny rektyfikacyjne, w której rozdzielany jest układ benzen-toluen 
w ilości 120 kg/h o składzie 35% mas. benzenu. Produktem jest destylat o stężeniu 95% mas. 
benzenu. otrzymany w ilości 40 kg/h. Surówka jest doprowadzana jako mieszanina cieczy 
wrzącej i pary nasyconej suchej w stosunku molowym 4:1. Powrót rzeczywisty jest 1,6 razy 
większy od powrotu minimalnego. Kolumna współpracuje ze skraplaczem częściowo 
skraplającym współprądowym.  
 odp. nt = 9,4; L = 1,49 kmol/h; L’ = 2,60 kmol/h; G = 2 kmol/h; G’ = 1,72 kmol/h 
 
8.2.9. Do kolumny rektyfikacyjnej dopływa 1 kg/s surówki benzen - toluen, o zawartości 49% 
mas. toluenu. Ułamek molowy składnika lotniejszego w destylacie wynosi 0,92 a stosunek 
masy destylatu do masy cieczy wyczerpanej jest równy 1:1. Obliczyć jak zmieni się skład 
pary na 4 półce teoretycznej, jeżeli surówka wpływa jako ciecz wrząca oraz R =2Rmin. 
Kolumna pracuje ze skraplaczem częściowo skraplającym.  
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   odp. skład pary zmieni się od 0,35 do 0,48 
 
8.2.10. W procesie rektyfikacji ciągłej ze 100 kmol/h mieszaniny benzen – toluen należy 
otrzymać 60 kmol/h cieczy wyczerpanej zawierającej 6% masowych benzenu. Kolumna 
pracuje z deflegmatorem całkowicie skraplający. Równanie linii e ma postać y=-0,5x+0,6. 
R=1,2Rmin. Należy obliczyć powrót, składy surówki i destylatu, natężenia molowe oparów i 
odcieku w obydwu częściach kolumny, liczbę półek teoretycznych. Podać stan cieplny 
surówki.  
 odp.  R = 2,65, xD = 0,9, wF = 0,4, L = 106 kmol, L’ = 139,4 kmol, G = 179,4 kmol, 
 G’ = 72,8 kmol, e = 0,334, nt = 10,5 
 
8.2.11. 120 kmol/h surówki benzen-toluen o zawartości 0,6 ułamka mol. benzenu poddano 
rektyfikacji ciągłej w kolumnie pracującej z deflegmatorem całkowicie skraplającym. 
Uzyskano 70 kmol/h destylatu o zawartości 0,95 ułamka mol. benzenu. Surówka jest parą 
przegrzaną o 10 kJ/mol. R = 2Rmin. Należy obliczyć powrót, skład cieczy wyczerpanej, 
natężenia molowe oparów i odcieku w obydwu częściach kolumny, liczbę półek 
teoretycznych.  
 odp.  R = 5, xW = 0,11,  L = 350 kmol, L’ = 260 kmol, G = 420 kmol, G’ = 210 kmol, 
 nt =6 
 
8.2.12. W kolumnie rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym przerabia się mieszaninę benzenu i 
toluenu. W surówce znajduje się 40% mas. składnika bardziej lotnego, a w czasie rektyfikacji 
otrzymuje się destylat o zawartości 95% mas składnika bardziej lotnego. Wyznaczyć 
równanie linii operacyjnej górnej części kolumny, jeżeli wiadomo, że rzeczywisty stopień 
deflegmacji (powrót) jest 2 razy większy niż minimalny. Surówka podawana jest w postaci 
mieszaniny cieczy wrzącej i pary w stosunku  molowym 1:4. Znaleźć liczbę półek 
teoretycznych w kolumnie, jeżeli z kotła odpływa ciecz zawierająca 1 mol benzenu na 8 moli 
toluenu. Kolumna współpracuje ze skraplaczem częściowo skraplającym. Obliczyć liczbę 
jednostek przenikania masy w górnej i dolnej części kolumny.  
 odp. nt = 5,4; y = 0,842x+0,15; NOGd = 1,6; NOGg = 4,8 
 
8.2.13. Rektyfikacji poddano 100 kmol/h surówki o składzie 36% mol. benzenu podawanej 
jako mieszanina cieczy i pary c:p=3:4, otrzymując destylat, w którym na 4 mole benzenu 
przypadał 1 mol toluenu. Natomiast stosunek strumieni molowych otrzymanych produktów 
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wynosił D:W=2:3. Obliczyć liczbę jednostek przenikania masy w dolnej części kolumny, 
współpracującej z deflegmatorem częściowo skraplającym, jeżeli strumień cieczy zawracanej 
do kolumny  jest o 80% większy od minimalnego. Obliczyć jak zmieniłby się przepływ cieczy 
i pary w dolnej części kolumny, gdyby surówka doprowadzana była w postaci pary nasyconej 
suchej (powrót pozostaje bez zmian).  
 odp. L’ = 177 kmol/h; G’ = 117 kmol/h; NOLd = 2,86; dla surówki w postaci pary 
 nasyconej: L’ = 134 kmol/h; G’ = 74 kmol/h; 
 
8.2.14. Z 300 kg/h surówki metanol-woda o ułamku masowym wody 0,67 należy otrzymać 
destylat o ułamku masowym metanolu 0,91, w ilości 100 kg/h. Obliczyć skład cieczy w kotle, 
molowe natężenie przepływu oparów i cieczy w górnej i dolnej części kolumny oraz liczbę 
półek teoretycznych w kolumnie współpracującej ze skraplaczem całkowicie skraplającym, 
jeżeli surówka jest podawana jako para nasycona sucha, a współczynnik orosienia wynosi 1,5. 
 odp. xW = 0,03, nt = 4 
 
8.2.15. Obliczyć wysokość i średnicę górnej części kolumny rektyfikacyjne, w której 
rozdzielany jest układ benzen-toluen w ilości 120 kg/h o składzie 25% mas. benzenu. 
Produktem jest destylat o stężeniu 95% mas. Benzenu, otrzymany w ilości 25 kg/h. Kolumna 
posiada półki sitowe o odstępie 320 mm. Sprawność kolumny wynosi 45%, a powrót 
rzeczywisty jest 1,5 razy większy od powrotu minimalnego. Surówka jest doprowadzana jako 
para nasycona sucha. Zakładana średnia prędkość oparów w górnej części kolumny 0,6 m/s a 
ich średnia temperatura 90oC. Kolumna współpracuje ze skraplaczem częściowo 
skraplającym współprądowym.  
 odp. hG = 4,5 m, dG = 0,21 m 
 
8.2.16. 3,33 kg/s mieszaniny zawierającej 45% mas benzenu, poddaje się rektyfikacji o 
działaniu ciągłym tak, aby otrzymać 1,5 kg/s destylatu o składzie 96% mas benzenu. Powrót 
rzeczywisty jest 3 razy większy od minimalnego. Kolumna współpracuje z deflegmatorem 
całkowicie skraplającym. Obliczyć natężenie przepływu cieczy wyczerpanej oraz jej skład, 
wyznaczyć teoretyczną liczbę półek w kolumnie i półkę zasilaną w przypadku gdy surówka 
dopływa do kolumny: 
a) w temperaturze 30oC, 
b) w temperaturze wrzenia, 
c) jako mieszanina ¾ części pary nasyconej i ¼ cieczy wrzącej (molowo), 
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d/ w postaci pary nasyconej suchej 
 odp. W = 71,3 kmol/h, xW = 0,03, a) nt = 10, nzasil. = 5; b) nt = 9,7, nzasil. = 5; c) nt = 8,5, 
 nzasil. = 5; d) nt = 8,3, nzasil. = 5 
 
8.2.17. W kolumnie rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym rozdziela się 3.5 kg/s mieszaniny 
benzen – toluen o składzie 33,6 % molowych benzenu. Surówka jest mieszaniną cieczy i pary 
w stosunku 3:2. Współczynnik orosienia (wielokrotność liczby powrotu) 1,85. Należy 
uzyskać destylat zawierający 95% molowych benzenu w ilości 1kg/s. Obliczyć skład i ilość 
cieczy wyczerpanej, strumień molowy odcieku oraz zużycie pary grzejnej o ciśnieniu 2,95 
bara. Wyznaczyć liczbę półek w kolumnie, jeżeli sprawność pojedynczej półki teoretycznej 
wynosi 80%.  
 odp.  W = 0,027 kmol/s, xW = 0,04, L = 0,061 kmol/s, Wpary = 841,5 kg/h , nrzecz = 
 13, nzasilana = 7 
 
8.2.18. Do kolumny rozdzielającej układ metanol  - woda dopływa surówka o entalpii 308,8 
kcal/kg. Skład cieczy wyczerpanej 0,03 ułamka molowego metanolu, żądany skład destylatu 
0,93 ułamka molowego metanolu. Współczynnik orosienia 1,3. Skraplacz częściowo 
skraplający. Entalpia cieczy wrzącej o składzie surówki 1,344 kcal/mol, entalpia pary 
nasyconej suchej o składzie surówki 10,138 kcal/mol. W jakiej postaci dostarczana jest 
surówka. Wyznaczyć liczbę półek teoretycznych i półkę zasilaną.  
 odp.  xF = 0,62, e = 0,22, nt= 7, nzasilana = 5 
 
8.2.19. 200 kmol/h mieszaniny benzen – toluen poddaje się rektyfikacji ciągłej. Ułamek 
molowy benzenu w surówce wynosi 0,55, w destylacie 0,98.  Minimalna liczba półek 
teoretycznych wynosi 7. Surówka jest parą nasyconą. Deflegmator całkowicie skraplający. 
Dla R=3Rmin obliczyć: powrót, skład cieczy wyczerpanej,  natężenia molowe destylatu, cieczy 
wyczerpanej, oparów i odcieku w obydwu częściach kolumny oraz liczbę półek 
teoretycznych, jeżeli sprawność ogólna kolumny wynosi 0,7.  
 odp.  R = 5,91, xW = 0,04, D = 108,5 kmol/h, W = 91,5 kmol/h, L = L’ =  641,24 
 kmol/h, G = 749,7 kmol/h, G’ = 549,7 kmol/h, e = 0,334, nT = 8,7, nrzecz = 13 
 
8.2.20. Kolumna rektyfikacyjna o działaniu ciągłym rozdziela 1000 kmol/h mieszaniny 
benzen - chlorobenzen. Skład surówki: 48% mol. benzenu. Surówka jest parą nasyconą suchą. 
Kolumna pracuje z deflegmatorem częściowo  skraplającym. Należy odbierać destylat o 
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zawartości 96 % mol. benzenu w ilości 490 kmol/h.. Współczynnik orosienia wynosi 1,69. 
Wyznaczyć liczbę półek teoretycznych w kolumnie. Porównać liczbę półek rzeczywistych dla 
ogólnej sprawności kolumny i sprawności pojedynczej półki teoretycznej równych 0,6. 
Obliczyć strumienie cieplne wymieniane w deflegmatorze i kotle.  
 odp. nt = 4,5, nrzecz = 8 (sprawność ogólna), nrzecz = 10 (sprawność pojedynczej półki), 
 QD = 41,1·106 kJ/h, QW = 29,6·106 kJ/h,  
 
8.2.21. W kolumnie rektyfikacyjnej rozdziela się 500 kmol/h równomolowej mieszaniny 
benzen  - chlorobenzen. Surówka dopływa do kolumny jako para nasycona sucha. 
Wielokrotność liczby powrotu wynosi 1,5. Należy uzyskać destylat zawierający 94% mol. 
benzenu. Opary z górnej części kolumny, w ilości 704 kmol/h, odprowadzane są do 
skraplacza całkowicie skraplającego. Wyznaczyć ilość półek teoretycznych i rzeczywistych w 
kolumnie, jeżeli sprawność pojedynczej półki teoretycznej wynosi 0,7. Wyznaczyć półkę 
zasilaną. Porównać jak zmienią się strumienie gazu i cieczy w dolnej części kolumny, jeżeli 
surówka będzie cieczą wrzącą.  
 odp. nT = 4,4, nrzecz = 7, nzasil = 5, 
 dla e = 0: L = 478 kmol/h, L’ = 478 kmol/h, G = 704 kmol/h, G’ = 204 kmol/h, 
 dla e = 1: L = 478 kmol/h, L’ = 978 kmol/h, G = 704 kmol/h, G’ = 704 kmol/h, 
 
8.2.22. Kolumna rektyfikacyjna o działaniu ciągłym rozdziela 39756 kg/h mieszaniny benzen - 
chlorobenzen. Skład surówki: 30% mas. benzenu. Kolumna pracuje z deflegmatorem całkowicie 
skraplającym. Należy odbierać destylat o zawartości 96 % mol. Benzenu. Minimalna liczba półek 
teoretycznych w kolumnie, zapewniająca żądany stopień oddestylowania jest równa trzy. Strumień 
molowy oparów w górnej części kolumny jest równy 316,1 kmol/h. Rzędna w punkcie przecięcia linii 
‘e’ i krzywej równowagi wynosi 0,89.  Obliczyć ilość i skład cieczy wyczerpanej, ilość uzyskiwanego 
destylatu, wartość liczby powrotu minimalnego i powrót rzeczywisty. Wyznacz wartośći liczby ‘e’, 
strumienie molowe gazu i cieczy w dolnej części kolumny. Podać skład oparów dopływających do 
skraplacza i skład oparów w przekroju zasilanym. Obliczyć ilość i skład cieczy zawracanej ze 
skraplacza do kolumny w ciągu godziny. Wyznaczyć konieczną liczbę półek teoretycznych.  
 odp. D = 107 kmol/h, W=282,2 kmol/h, wW = 0,05, Rmin = 0,26, R = 1,95, e = 2,15, L’ 
 = 1045,9 kmol/h, G’ = 763,7 kmol/h, skład oparów dopł. do skraplacza y = xD , skład 
 oparów w przekroju zasilanym y’F = 0,65, skład cieczy zawracanej ze skraplacza x = 
 xD w ilości L= 209,1 kmol/h, nT = 4,6 
 
8.2.23. W kolumnie rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym rozdziela się 5 t/h mieszaniny benzen 



 132

– toluen o zawartości 64% molowych składnika niżej wrzącego. Tangens kąta nachylenia linii 
„e” wynosi: 0,53. Kolumna pracuje z deflegmatorem częściowo skraplającym. Natężenie 
przepływu oparów i cieczy w dolnej części kolumny wynoszą odpowiednio 69 kmol/h i 91 
kmol/h. Skład oparów w przekroju zasilanym wynosi 0,51 ułamka molowego benzenu. 
Obliczyć ilość i skład destylatu i cieczy wyczerpanej oraz wielokrotność powrotu. Należy 
wyznaczyć liczbę półek teoretycznych w górnej i dolnej części kolumny, na wykresie 
zaznaczyć półkę zasilaną i określić postać w jakiej surówka jest doprowadzana do kolumny. 
Obliczyć zużycie wody chłodzącej w skraplaczu uwzględniając 15% strat ciepła do otoczenia. 
Woda chłodząca ogrzewa się  od 8 do 60 C.  
 odp. D = 38,2 kmol/h, xD =0,97, W=22 kmol/h, wW = 0,07, R = 1,44Rmin, e = -1,13, 
 ngt = 4,6, ndt = 4,1, WH2O = 1911,3 kg/h 
 
8.2.24. Do kolumny rektyfikacyjnej pracującej pod ciśnieniem atmosferycznym dopływa 500 
kg/h surówki metanol – woda o składzie xF = 0,4. Surówka jest parą nasyconą. Należy 
otrzymać destylat o składzie 5% masowych wody i ciecz wyczerpaną zawierającą 95% 
masowych wody. Deflegmator całkowicie skraplający. Wielokrotność powrotu wynosi 1,5. 
Obliczyć: 
- ile kg destylatu i cieczy wyczerpanej uzyskuje się w ciągu godziny 
- wysokość warstwy wypełnienia w górnej i dolnej części kolumny, jeżeli wysokości 

jednostki przenikania masy wynoszą HOGg = 0.31m i HOGd = 0,43m 
- zużycie (w kg/h) wody chłodzącej w skraplaczu, zakładając, że woda ogrzewa się od 

10C do 55C 
- zużycie (w kg/h) pary grzejnej w kotle, ciśnienie pary 3 at 
 odp. WD = 273,6 kg/h, WW=226,4 kg/h, hg = 1,24m, hd = 0,516m, WH2O = 5700 kg/h, 
 Wpary = 184,3 kg/h 
 
8.2.25. W kolumnie rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym rozdziela się 2000 kg/h mieszaniny 
ciekłej benzen - toluen o składzie 0,42 ułamka mol. benzenu. Surówka doprowadzana jest w 
temperaturze wrzenia. Żądany skład destylatu wynosi 0,9 ułamka mol. benzenu. Sprawność 
rektyfikacji (ilość benzenu w destylacie w stosunku do ilości benzenu w surówce) wynosi 
0,88. Skraplacz całkowicie skraplający zużywa 8m3/h wody chłodzącej o temp. 10 C. Woda 
ogrzewa się do 50 C. Obliczyć masowy strumień destylatu odbierany z kolumny oraz 
zużycie ciepła w kotle, jeżeli straty ciepła do otoczenia wynoszą 15 %. Wyznaczyć konieczną 
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liczbę półek teoretycznych i półkę zasilaną.  
 odp. WD = 889,3 kg/h, QD = 11,4·105 kJ/h, nt = 7,5, nzasilana = 4 
 
8.2.26. Kolumna rektyfikacyjna o wymiarach: wysokość 8m, średnica 0,8m, służy do 
rozdzielania mieszaniny benzen – chlorobenzen o zawartości 40% mol. benzenu. Destylat ma 
zawierać 94% mol. benzenu. Natężenie przepływu oparów i cieczy wynoszą odpowiednio w 
dolnej części kolumny: 110,8 kmol/h i 172,2 kmol/h; w górnej części kolumny: 90,8 kmol/h i 
52,2 kmol/h. Kolumna pracuje ze skraplaczem całkowicie skraplającym. Obliczyć liczbę 
stanu cieplnego surówki, wielokrotność powrotu, ilość destylatu i cieczy wyczerpanej 
uzyskiwane w ciągu godziny. Obliczyć ilość kmoli surówki jaką należy w ciągu godziny 
doprowadzić do kolumny oraz na jakiej wysokości znajduje się miejsce zasilania kolumny 
surówką, jeżeli objętościowy współczynnik przenikania masy dla fazy gazowej dla dolnej 
części kolumny jest równy K’ya = 127 kmol/(hm3).  
 odp. D = 38,6 kmol/h, W=61,4 kmol/h, F=100 kmol/h, R = 3,55Rmin, e = 1,2, Hd = 
 6,24m 
 
8.2.27. W kolumnie rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym rozdziela się 29,5 t/h mieszaniny 
benzen  - chlorobenzen. Surówka o zawartości 33,5% masowego benzenu dopływa do 
kolumny jako mieszanina cieczy wrzącej i pary nasyconej, przy czym zawartość pary w 
mieszaninie wynosi 70% molowych. Zawartość benzenu w destylacie ma wynosić 92% 
molowych, w cieczy wyczerpanej 4% molowe. Opary z górnej części kolumny odprowadzane 
są do skraplacza częściowo skraplającego. Wielokrotność liczby powrotu wynosi 1,3. 
Kolumna ma wysokość 6m, średnicę 0,6 m, powierzchnia właściwa elementów wypełnienia 
204 m2/ m3.Surówka jest doprowadzana do kolumny na wysokości 4 m. Obliczyć 
współczynnik przenikania masy dla fazy gazowej dla dolnej i górnej części kolumny.  
 odp: Ky = 6,06 kmol/(m2h), K’y = 1,81 kmol/(m2h) 
 
8.2.28. W kolumnie rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym rozdziela się 250 kg/h mieszaniny 
metanol - woda o składzie 0,4 ułamka mol. metanolu. Należy uzyskać 132 kg/h destylatu o 
zawartości 0,94 ułamka mol. metanolu. Skład cieczy i oparów w przekroju zasilanym 
wynoszą odpowiednio 0,3 i 0,6 ułamka molowego metanolu. Kolumna pracuje z 
deflegmatorem całkowicie skraplającym. Wyznaczyć wielokrotność liczby powrotu, postać 
surówki. Wyznaczyć masowe natężenie przepływu, skład i temperaturę cieczy wyczerpanej. 
Obliczyć wysokość kolumny, jeżeli wysokości jednostek przenikania masy wynoszą HOGg = 
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0.4m i HOGd = 0,54m.  
 odp. D = 38,6 kmol/h, W=61,4 kmol/h, F=100 kmol/h, R = 1,475Rmin, e = 0,667, WW 
 = 117,9 kg/h, xW = 0,04, tW = 93,5C, h= 4m 
 
8.2.29. Kolumna rektyfikacyjna o działaniu ciągłym rozdziela układ metanol – woda. 
Surówka jest parą przegrzaną o 1 kcal/mol. Skład surówki 0,7 ułamka molowego metanolu, 
żądany skład destylatu 0,93 ułamka molowego metanolu. Współczynnik orosienia 1,3. 
Minimalna liczba półek teoretycznych w kolumnie, pozwalająca osiągnąć żądany stopień 
rozdział wynosi 3. Kolumna pracuje z deflegmatorem częściowo skraplającym. Wyznaczyć 
liczbę półek teoretycznych w dolnej i górnej części kolumny oraz półkę zasilaną. Podać ile 
moli destylatu i cieczy wyczerpanej, ile moli oparów i cieczy w dolnej i górnej części 
kolumny uzyska się z 1 mola surówki.  
 odp.  ngt = 5,8, ndt = 2,2, nzasilana = 6, D = 0,75 mol, W = 0,25 mol, L =0,645 mol, L’ = 
 0,76 mol, G = 1,395 mol, G’ = 0,51mol 
 
8.2.30. 1000 kmol/h mieszaniny benzen – chlorobenzen, o zawartości 0,42 ułamka mol. 
benzenu, poddaje się rektyfikacji ciągłej w kolumnie pracującej z deflegmatorem całkowicie 
skraplającym. Równanie górnej linii operacyjnej: y= 0,587x + 0,38, równanie dolnej linii 
operacyjnej: y= 2,09x - 0,065. Wyznacz skład i ilość produktów uzyskiwanych w ciągu 
godziny. Podaj wartość liczby powrotu, liczby e, współczynnika orosienia. Oblicz wysokość 
dolnej części kolumny, jeżeli wysokość równoważna jednostce przenikania masy dla fazy 
gazowej wynosi 2m.  
 odp. R = 1,42, e = 0,54, R/Rmin = 1,55, hd = 4,8 m 
 
8.2.31. 250 kmol/h surówki benzen-toluen o zawartości 0,4 ułamka mol. benzenu poddano 
rektyfikacji ciągłej w kolumnie pracującej z deflegmatorem całkowicie skraplającym. 
Uzyskano 150 kmol/h cieczy wyczerpanej o zawartości 0,06 ułamka mol. benzenu. R=2,7. R 
= 1,2Rmin. Należy obliczyć  skład i ilość destylatu, wartość liczby e, natężenia molowe 
oparów i odcieku w obydwu częściach kolumny, liczbę półek teoretycznych. Wyznaczyć 
równanie linii e. Obliczyć liczbę jednostek przenikania masy w dolnej i górnej części 
kolumny.  
 odp. D = 100 kmol/h, xD =0,91, e = 0,333, L = 270 kmol/h, L’ = 353,3 kmol/h, G = 
 453,3 kmol/h, G’ = 286,5 kmol/h, nt = 11, równanie linii e: y=-0,5x+0,6, NOLg = 7,4 
 NOLd = 4,65 
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8.2.32. Kolumna rektyfikacyjna o działaniu ciągłym pracuje z deflegmatorem całkowicie 
skraplającym. 1000 kmol/h surówki benzen – toluen, o składzie równomolowym, dopływa do 
kolumny jako mieszanina cieczy wrzącej i pary nasyconej w stosunku molowym 3:2. Ze 
skraplacza do kolumny zawraca się 23,41kg/s cieczy zawierającej 0,95 ułamka molowego 
benzenu. Współczynnik orosienia kolumny wynosi 1,47. Podać skład i ilości uzyskanych w 
ciągu godziny produktów. Obliczyć objętościowy współczynnik wnikania masy w fazie 
gazowej w dolnej części kolumny. Kolumna ma średnicę 0,75 m, wysokość dolnej części 
kolumny 5 m.  
 odp. D = 495,8 kmol/h, W = 504,2 kmol/h, xW = 0,06, Kxa = 3726,4 kmol/(m3h) 
 
8.2.33. W kolumnie rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym rozdziela się mieszaninę metanol – 
woda. Temperatura wrzenia surówki wynosi 78C. Należy uzyskać destylat o zawartości 0,92 
ułamka mol. metanolu. Równanie dolnej linii operacyjnej ma postać ymol=2,8xmol- 0,072. 
Wysokość dolnej części kolumny odpowiada dwóm półkom teoretycznym, kolumna pracuje z 
deflegmatorem częściowo skraplającym. Wyznaczyć liczbę jednostek przenikania masy dla 
górnej części kolumny, wielokrotność liczby powrotu, strumienie cieczy i oparów w dolnej i 
górnej części kolumny, postać surówki i temp., w której dostarczana jest do kolumny.  
 odp. NOLg = 5,1, R/Rmin = 1,433, e = 0,81, tF = 173,8C, L = 30,78 kmol, L’ = 111,78 
 kmol, G = 60,33 kmol, G’ = 41,33 kmol,  
 
8.2.34. Do kolumny rektyfikacyjnej o działaniu ciągłym dopływa 30 kmol/h mieszaniny 
równomolowej benzen - toluen. Minimalna liczba półek teoretycznych w kolumnie wynosi 4, 
kolumna pracuje ze skraplaczem częściowo skraplającym. Równanie linii „e” ma postać: y = - 
2x + 1,5, a równanie górnej linii operacyjnej: y = 0,78x + 0,2. Obliczyć ilość kmoli  oraz 
skład destylatu i cieczy wyczerpanej, wielokrotność powrotu. Wyznaczyć ilość ciepła jaką 
odprowadza się w ciągu godziny wraz ze strumieniem cieczy wyczerpanej, jeżeli ciecz 
wyczerpana odbierana jest w temp. 82C. Obliczyć ilość jednostek przenikania masy dla fazy 
ciekłej w górnej części kolumny.  
 odp. QW = 1,67·105 kJ/h,  NOLg = 2,24 
 
8.2.35. Kolumna rektyfikacyjna o działaniu ciągłym rozdziela 1000 kg/h mieszaniny benzen – 
chlorobenzen. Skład surówki: 44% molowych benzenu. Surówka dopływa do kolumny w 
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temperaturze 100C. Destylat powinien zawierać 94% molowych benzenu, ciecz wyczerpana 
1,4% masowych benzenu. Kolumna pracuje z deflegmatorem częściowo skraplającym, który 
zużywa 1855 kg/h wody chłodzącej. Woda ogrzewa się od 10 do 50 C. Wyznaczyć liczbę 
jednostek przenikania masy w dolnej i górnej części kolumny, ilość destylatu i cieczy 
wyczerpanej uzyskiwaną w ciągu godziny, postać surówki oraz wielokrotność powrotu. 
Temperatura wrzenia cieczy o składzie surówki wynosi 89,2C. Ciepł0 właściwe 
chlorobenzenu 0,31 kcal/(kgK), ciepło parowania chlorobenzenu 77,6 kcal/kg.  
 odp. D = 4,69 kmol/h, W = 5,58 kmol/h, R/Rmin = 0,52, e = 0,955, NOGg = 1,3, NOGd 
=  2,7 
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9. ABSORPCJA 
 

Proces absorpcji polega na pochłanianiu przez ciecz gazu, który w tej cieczy ulega 
rozpuszczeniu. Często absorpcji towarzyszy reakcja chemiczna pomiędzy składnikami fazy 
gazowej i fazy ciekłej. Ponieważ proces absorpcji jest procesem egzotermicznym, wzrost 
temperatury wpływa niekorzystnie na przebieg rozpuszczania się gazu w fazie ciekłej. W 
trakcie absorpcji następuje wymiana masy między fazą gazową a fazą ciekłą. Przenikanie 
masy z jednej fazy do drugiej odbywa się przez powierzchnię międzyfazową. Ze względu na 
różną rozpuszczalność gazu absorpcyjne czynnego w fazie ciekłej stosuje się odpowiednie 
aparaty absorpcyjne aby zapewnić jak największą powierzchnię wymiany masy. Dla gazów 
słabo rozpuszczalnych w fazie ciekłej stosuje się aparaty typu bełkotkowego, gdzie pęcherzyk 
gazu przepływa przez warstwę cieczy i w sposób ciągły odnawia błonkę cieczy. Dla gazów 
dobrze rozpuszczalnych w fazie ciekłej, zastosowanie znalazły aparaty typu natryskowego 
(skrubery), gdzie spadające w dół krople cieczy stykają się z nowymi porcjami gazu. Na 
powierzchni kropli dochodzi do ciągłego odnawiania się błonki gazowej. W przypadku gazów 
średnio rozpuszczalnych w fazie ciekłej stosuje się wypełnione kolumny absorpcyjne, gdzie 
element wypełnienia umożliwia rozwiniecie powierzchni wymiany masy pomiędzy faza 
gazowa a ciekłą. 

 
9.1. Podstawowe zależności teoretyczne 
 W przypadku potraktowania fazy gazowej jako gazu doskonałego, a roztworu jaki 
będzie powstawał podczas procesu absorpcji jako roztworu doskonałego, zależność pomiędzy 
prężnością cząstkową  pA gazu absorpcyjnie czynnego w fazie gazowej A, a stężeniem tego 
gazu w roztworze wyrazić można za pomocą prawa Henry’ego:  
     AA Hxp       (9.1) 
gdzie: H – stała Henry’ego zależna od rozpatrywanego układu gaz-ciecz i temperatury, Pa 
  xA – ułamek molowy gazu absorpcyjnie czynnego A w roztworze, - 
W przypadku układów rzeczywistych prawo Henry’ego można stosować tylko w warunkach 
rozcieńczonych roztworów (zależność liniowa). W pozostałych przypadkach należy korzystać 
z zależności empirycznych, tabelarycznych czy odpowiednich wykresów równowagowych 
(zależność nieliniowa). Dla niskich stężeń gazu absorpcyjnie czynnego A zarówno w fazie 
gazowej jak i w fazie ciekłej, równanie (9.1) można przedstawić w formie zależności stężeń 
względnych gazu absorpcyjnie czynnego w obu fazach: 
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     AA mXY       (9.2) 
gdzie: YA* - stężenie względne składnika absorpcyjnie czynnego A w gazie będącym w 
 równowadze z cieczą o składzie XA, kg A/kg B 
 m – współczynnik proporcjonalności (nachylenie prostej równowagowej), 
 XA – stężenie względne składnika absorpcyjnie czynnego A w cieczy, kg A/kg R 
Stężenia względne wyraża się jako kilogram gazu absorpcyjnie czynnego na kilogram gazu 
inertnego B (YA) lub kilogram gazu absorpcyjnie czynnego na kilogram czystego 
rozpuszczalnika R (XA). Współczynnik proporcjonalności m powiązany jest ze stałą 
Henry’ego (H) następującą zależnością: 
     

B
R

PM
HMm       (9.3) 

gdzie: MR – masa molowa rozpuszczalnika (absorbenta), kg/kmol 
 MB – masa molowa gazu inertnego, kg/kmol 
 P – ciśnienie całkowite pod którym zachodzi proces absorpcji, Pa 
 
9.2. Model Whitmana 

Najprostszym modelem określającym dyfuzję gazu absorpcyjnie czynnego z fazy 
gazowej do ciekłej jest model Whitmana, zakładający istnienie błonek granicznych na granicy 
rozdziału faz. Po stronie fazy gazowej następuje spadek stężenia gazu absorpcyjnie czynnego 
w granicznej błonce gazowej o grubości G z wartości Y do wartości Yi  (rys. 9.1a). W 
granicznej błonce ciekłej o grubości L następuje spadek stężenia gazu absorpcyjnie 
czynnego z wartości Xi do wartości X.  
Siłą napędową dyfuzyjnego ruchu gazu absorpcyjnie czynnego z fazy gazowej do fazy ciekłej 
jest różnica stężeń w obu błonkach granicznych. Ilość składnika absorpcyjnie czynnego 
dyfundującego w jednostce czasu (prędkość masowa dyfuzji w) przez jednostkową 
powierzchnię rozdziału faz, jest proporcjonalna do współczynników wnikania masy i różnicy 
stężeń:  
      iy YYkw  ,    (9.4) 
      XXkw ix  ,    (9.5) 
gdzie: ky - współczynnik wnikania masy dla błonki gazowej, kg A/[m2·s·(kg A/kg B)] 
 kx -  współczynnik wnikania masy dla błonki ciekłej, kg A/[m2·s·(kg A/kg R)] 
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Rys. 9.1. a) Rozkłady stężeń w fazie gazowej i ciekłej - schemat do modelu Whitmana; b) 
linia równowagi absorpcyjnej, nachylenie linii określające dla danych stężeń składnika 

absorpcyjnie czynnego w fazie ciekłej i gazowej stosunek współczynników wnikania masy 
dla błonek granicznych 

 
W przypadku ustalonego w czasie ruchu dyfuzyjnego składnika absorpcyjnie czynnego 
prędkości masowe dyfuzji w fazie gazowej i ciekłej są sobie równe. Stosunek kx/ky, dla 
danego układu absorpcyjnego umożliwia określenie stężenia gazu absorpcyjnie czynnego na 
granicy rozdziału faz: Yi (od strony fazy gazowej) i Xi (od strony fazy ciekłej). Tangens kąta  
(rys. 9.1b), nachylenia linii łączącej punkty o współrzędnych (X, Y) i (Xi, Yi) dany jest 
wyrażeniem: 
     

y
x

k
ktg  ,     (9.6) 

Przenoszenie składnika absorpcyjnie czynnego z fazy gazowej do ciekłej, nazywane 
przenikaniem masy, składa się z wnikania składnika A z rdzenia fazy gazowej do powierzchni 
międzyfazowej i wnikania składnika A od powierzchni międzyfazowej do rdzenia fazy 
ciekłej. Szybkość przenikania masy jest proporcjonalna do różnicy stężeń składnika 
absorpcyjnie czynnego w rdzeniach obu faz i wyrażona może być z wykorzystaniem 
jednostek stężenia z fazy gazowej lub fazy ciekłej: 
      *YYKw y  ,    (9.7) 
      XXKw x  * ,    (9.8) 
gdzie: w - szybkość przenikania masy, kg A/(m2·s) 
 Y* - równowagowe stężenie składnika absorpcyjnie czynnego w fazie gazowej, gdy 



 140

 stężenie w fazie ciekłej wynosi X, kg A/kg B 
 Ky - współczynnik przenikania masy, kg A/[m2·s·(kg A/kg B)] 
 X* - równowagowe stężenie składnika absorpcyjnie czynnego w fazie ciekłej, gdy 
 stężenie w fazie gazowej wynosi Y, kg A/kg R 
 Kx -  współczynnik przenikania masy, kg A/[m2·s·(kg A/kg R)] 
Współczynniki przenikania masy powiązane są ze współczynnikami wnikania masy 
zależnościami: 
     

xy

y

k
m

k
K


 1

1 ,    (9.9) 

     
xy

x

kmk
K 11

1


 ,    (9.10) 

 
9.3. Przeliczenie stężeń w fazie gazowej i ciekłej na stężenia względne 
 Stężenia gazu absorpcyjnie czynnego w fazie gazowej i ciekłej można wyrażać na 
wiele sposobów jako: stosunek ciśnień (w fazie gazowej), stężenie molowe, stężenie 
procentowe, ułamek molowy, ułamek masowy. W tablicy 9.1 przedstawione są sposoby 
przeliczenia różnych form stężeń na stężenia względne w fazie gazowej i ciekłej. 
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Tablica 9.1 
Sposoby przeliczenia różnych form stężeń gazu absorpcyjnie czynnego A na stężenia 

względne w fazie gazowej (YA) i ciekłej (XA). 

  
gdzie:  - gęstość mieszaniny gazowej lub roztworu, g/dm3. 
 
9.4. Bilans materiałowy absorbera przeciwprądowego 

Równanie wiążące skład cieczy i gazu w dowolnym przekroju absorbera nosi nazwę 
linii operacyjnej, postać tego równania przedstawia zależność: 
   0YXG

LXG
LY k    lub kYXG

LXG
LY  0    (9.11) 

Bilans materiałowy dla całego absorbera dany jest równaniem: 
        00 XXLYYG kk  ,   (9.12) 
gdzie: L – strumień masy absorbenta przepływającego przez aparat, kg R/s 
 G – strumień masy gazu inertnego przepływającego przez aparat, kg B/s 
 Y – stężenie względne gazu absorpcyjnie czynnego w dowolnym przekroju absorbera, 
 kg A/kg B 
 Y0 – stężenie względne gazu absorpcyjnie czynnego w gazie wlotowym do absorbera, 
 kg A/kg B  
 Yk - stężenie względne gazu absorpcyjnie czynnego w gazie wylotowym z absorbera, 
 kg A/kg B 
 X - stężenie względne gazu absorpcyjnie czynnego w cieczy w dowolnym przekroju 
 absorbera, kg A/kg R 
 Xk - stężenie względne gazu absorpcyjnie czynnego w cieczy opuszczającej absorber, 
 kg A/kg R 
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 X0 - stężenie względne gazu absorpcyjnie czynnego w cieczy wpływającej do 
 absorbera, kg A/kg R 
Przekształcając równanie (9.12) można otrzymać stosunek L/G określający ilość absorbenta 
przypadająca na jeden kilogram gazu inertnego: 
     

0
0

XX
YY

G
L

k
k

 ,    (9.13) 
Minimalna ilość absorbenta przypadająca na jeden kilogram gazu inertnego dana jest 
równaniem: 
     

0
0

min XX
YY

G
L

k
k





 ,    (9.14) 

gdzie: X*k – stężenie względne gazu absorpcyjnie czynnego w cieczy będącej w równowadze 
 z gazem o składzie Y0, kg A/kg R 
 
Rys. 9.2a przedstawia schemat działania absorbera przeciwprądowego wraz z kierunkami 
przepływu strumieni fazy gazowej i ciekłej. Na rys. 9.2b tg określa minimalną ilość 
absorbenta przypadającą na jeden kilogram gazu inertnego, natomiast tg określa ilość 
absorbenta przypadająca na jeden kilogram gazu inertnego dla procesu rzeczywistego. 
 
 

 
 

Rys. 9.2. a) Schemat działania absorbera przeciwprądowego; b) linia równowagi 
absorpcyjnej, linia operacyjna i linia operacyjna określająca minimalne zużycie absorbenta 

dla absorpcji przeciwprądowej. 
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9.5. Bilans materiałowy absorbera współprądowego 

Równanie linii operacyjnej w przypadku absorbera pracującego współprądowo 
przedstawia zależność: 
   00 YXG

LXG
LY    lub kk YXG

LXG
LY  ,  (9.15) 

 
Ilość absorbenta przypadająca na jeden kg gazu inertnego dana jest równaniem: 
     

0
0

XX
YY

G
L

k
k

 ,    (9.16) 
Minimalną ilość absorbenta przypadająca na jeden kilogram gazu inertnego można obliczyć z 
zależności: 
     

0
0

min XX
YY

G
L

k
k





 ,    (9.17) 

 
Rys. 9.3a przedstawia schemat działania absorbera współprądowego. Metodę wyznaczania 
rzeczywistego i minimalnego zużycia absorbenta na kilogram gazu inertnego ilustruje rys. 
9.3b, gdzie tg, określa stosunek minimalnej ilości absorbenta przypadającą na jeden 
kilogram gazu inertnego, natomiast tg, określa rzeczywistą ilość absorbenta przypadającą na 
jeden kilogram gazu inertnego. 
 

 
 

Rys. 9.3. a) Schemat działania absorbera współprądowego; b) linia równowagi absorpcyjnej, 



 144

linia operacyjna i linia operacyjna określająca minimalne zużycie absorbenta dla absorpcji 
współprądowej. 

 
9.6. Absorpcja z recyrkulacją 

W przypadku nierównomiernego zwilżania wszystkich elementów wypełnienia 
kolumny absorpcyjnej lub nadmiernych efektów egzotermicznych stosuje się większą ilość 
absorbenta w stosunku do bilansu materiałowego. Strumień absorbenta doprowadzany do 
kolumny zwiększony jest o część strumienia cieczy wylotowej zawracanej na szczyt kolumny 
absorpcyjnej (recyrkulacja). Stosunek natężenia przepływu absorbenta w kolumnie Ln do 
natężenia przepływu świeżego absorbenta L doprowadzanego do kolumny opisuje wielkość 
nazywana wielokrotnością (stopniem) recyrkulacji: 
     L

Ln n   lub n
k
k

XX
XXn

0
0

 ,   (9.18) 
gdzie: Xn0 – stężenie względne gazu absorpcyjnie czynnego w rozworze wpływającym do 
 kolumny, kg A/kg R 
Roztwór ten powstaje w wyniku zmieszania strumienia świeżego absorbenta L o stężeniu X0 
ze strumieniem recyrkulowanym o stężeniu Xk. 
Maksymalna wielkość cyrkulacji opisana jest równaniem: 
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gdzie: X*0 - stężenie względne gazu absorpcyjnie czynnego w rozworze będącym w 
 równowadze z gazem o stężeniu Yk opuszczającym kolumnę, kg A/kg R 
 
Rys. 9.4a przedstawia schematycznie sposób działania absorbera przeciwprądowego z 
recyrkulacją części absorbenta. Graficzny sposób określania wielokrotności recyrkulacji i 
maksymalnej wartości wielokrotności recyrkulacji przedstawia rys. 9.4b, gdzie tg, określa 
stosunek maksymalnej ilości absorbenta z zastosowaniem recyrkulacji na kilogram gazu 
inertnego. Natomiast tg określa stosunek ilości absorbenta z zastosowaniem danej 
recyrkulacji na kilogram gazu inertnego. 
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Rys. 9.4. a) Schemat działania absorbera przeciwprądowego z recyrkulacją części absorbenta;  

b) linia równowagi absorpcyjnej, linia operacyjna,  linia operacyjna z zastosowaniem danej 
recyrkulacji, linia operacyjna z zastosowaniem maksymalnej recyrkulacji.  

 
 
9.7. Bateria absorpcyjna 

W wielu przypadkach absorpcja może przebiegać w kilku aparatach pracujących 
przeciwprądowo lub współprądowo lub w sposób mieszany. Zasilanie gazem lub cieczą może 
odbywać się szeregowo lub równolegle. Występować może również recyrkulacja absorbenta 
na wybranych aparatach. Niezależnie od ilości aparatów absorpcyjnych i sposobu kontaktu 
cieczy i gazu należy dla każdego aparatu ustalić odpowiadającą mu linię operacyjną i ustalić 
ilość absorbenta przypadającą na kg gazu inertnego. Rys. 9.5 i rys. 9.6 przedstawiają 
przykładowe dwustopniowe baterie absorpcyjne pracujące przeciwprądowo. Na rys. 9.5a 
absorbent o najniższym stężeniu gazu absorpcyjnie czynnego jest podawany na pierwszy 
aparat absorpcyjny. Graficzny sposób wyznaczania rzeczywistego zużycia absorbenta na 
kilogram gazu inertnego w obu aparatach absorpcyjnych przedstawia rys. 9.5b. Na rys. 9.6a 
absorbent o najniższym stężeniu gazu absorpcyjnie czynnego jest podawany na drugi aparat 
absorpcyjny. Sposób wyznaczania rzeczywistego zużycia absorbenta na kilogram gazu 
inertnego w obu aparatach absorpcyjnych w tym przypadku przedstawia rys. 9.6b. 
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Rys. 9.5. a) Schemat działania dwustopniowej baterii przeciwprądowej, gdzie absorbent o 
stężeniu X0 podawany jest na pierwszy aparat absorpcyjny; b) linia równowagi absorpcyjnej, 

linie operacyjne I i II stopnia absorpcji . 
 

 
 

Rys. 9.6. a) Schemat działania dwustopniowej baterii przeciwprądowej, gdzie absorbent o 
stężeniu X0 podawany jest na drugi aparat absorpcyjny; b) linia równowagi absorpcyjnej, linie 

operacyjne I i II stopnia absorpcji . 
. 
 

9.8. Wysokość warstwy wypełnienia w kolumnach 
 Gdy gaz absorpcyjnie czynny średnio rozpuszcza się w absorbencie wyznaczenie 
wysokości warstwy wypełnienia wymaga znajomości współczynników wnikania masy 
zarówno dla granicznej warstwy gazu ky jak i cieczy kx. Wysokość warstwy wypełnienia 
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można obliczyć z następujących zależności: 
     OGOG NHh  ,     (9.20) 
     OLOL NHh  ,     (9.21) 
gdzie: HOG, HOL – wysokość równoważna jednej jednostce przenikania masy, m 
 NOG, NOL – liczba jednostek przenikania masy, - 
HOG i HOL opisane są równaniami: 
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gdzie: Ky – współczynnik przenikania masy dla fazy gazowej, kg A/[m2·s·(kg A/kg B)] 
 Kx – współczynnik przenikania masy dla fazy ciekłej, kg A/[m2·s·(kg A/kg R)] 
 a – powierzchnia właściwa wypełnienia, m2/m3 
 S – pole przekroju poprzecznego kolumny, m2 
 wG - masowa prędkość przepływu gazu inertnego,  kg/(m2·s) 
 wL - masowa prędkość przepływu absorbenta,  kg/(m2·s) 
 
NOG, NOL wyznacza się ze wzorów: 
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Na rys. 9.7a przedstawiony jest sposób znajdowania pary punktów (Y, Y*), w przypadku gdy 
linia równowagowa ma charakter krzywoliniowy (przedstawiono trzy przykładowe pary 
punktów). Na podstawie znalezionych wartości (Y, Y*) oblicza się wartości w=1/(Y-Y*) 
funkcji podcałkowej (rys. 9.7b). Pary punktów (Y, w) tworzą zależność funkcyjną, a pole pod 
wykreślonym wykresem funkcji ma wartość liczby jednostek przenikania masy NOG (rys. 
9.7c). W analogiczny sposób określa się wartość liczby jednostek przenikania masy NOL, w 
przypadku kiedy linia równowagowa ma charakter krzywoliniowy. W pierwszej kolejności 
(rys. 9.8a), odczytuje się z wykresu dla wybranych wartości X z linii operacyjnej wartości X* 
z linii równowagi, następnie oblicza się wartości funkcji podcałkowej (rys. 9.8b) i szacuje 
pole pod wykresem funkcji w=f(X) (rys. 9.8c), które odpowiada liczbie jednostek przenikania 
masy NOL. 
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Rys. 9.7. a) Odczytywanie punktów Y i Y*; b) obliczanie wartości funkcji podcałkowej; c) 
interpretacja graficzna NOG 

 

 
 

Rys. 9.8. a) Odczytywanie punktów X i X*; b) obliczanie wartości funkcji podcałkowej; c) 
interpretacja graficzna NOL 

 
Gdy rozważany układ podlega prawu Henry'ego, tzn. linią równowagi w badanym zakresie 
stężeń jest linia prosta (równanie 9.2), wtedy liczbę jednostek przenikania masy można 
obliczyć analitycznie: 
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a współczynniki a i b dane są zależnościami: 
     L

mGa  1 ,     (9.27) 
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a współczynniki a' i b' dane są zależnościami: 
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 lub korzystając ze średniej siły napędowej procesu: 
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W przypadku gazu absorpcyjnie czynnego dobrze rozpuszczającego się w absorbencie, 
główny opór dyfuzyjny ruchu masy zlokalizowany jest w granicznej błonce gazowej, dlatego 
wartość współczynnika przenikania masy Ky w przybliżeniu równa jest współczynnikowi 
wnikania masy w fazie gazowej ky. W przypadku gdy gaz absorpcyjnie czynny słabo 
rozpuszcza się w absorbencie, główny opór dyfuzyjny ruchu masy jest w granicznej błonce 
cieczy. W tej sytuacji porównywalne są wartości współczynników Kx i kx. 
 
 
 
 
 
ZADANIA 
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9.1. W przeciwprądowym absorberze pochłania się CO2 z powietrza. Gaz wlotowy zawiera 
20% objętościowych CO2, wylotowy 2,6% objętościowych. Absorbentem jest TEA o stężeniu 
0,005 kgCO2/kgTEA. Proces prowadzony jest przy zastosowaniu 1,3-krotnie większym 
zużyciu absorbenta od zużycia minimalnego. Obliczyć stężenie CO2 w cieczy opuszczającej 
absorber, zużycie absorbenta na kg gazu inertnego oraz podać równanie linii operacyjnej. 
 odp. XK = 0,151 kg CO2/kg TEA, 2,327 kg TEA/kg powietrza, Y = 2,327 X + 0,029. 
 
9.2. Kolumna absorpcyjna, pracującą w temp. 20C i pod ciśnieniem atmosferycznym, 
oczyszcza powietrze z CO2. Każdy m3 gazu doprowadzanego do kolumny zawiera 350g  CO2 
gaz opuszczający kolumnę powinien zawierać w każdym m3 nie więcej niż 38g CO2 . 
Absorbentem jest TEA, która  zawiera 0,05 kgCO2/kgTEA.  
a) proces absorpcji prowadzono przeciwprądowo stosując 37% nadmiar absorbenta w 
stosunku do zużycia minimalnego. Obliczyć końcowe stężenie CO2 w cieczy opuszczającej 
absorber.  
b) zmieniono kierunek przepływu strumieni cieczy i gazu na współprądowy i zwiększono 
zużycie absorbenta 8-krotnie w stosunku do minimalnego. Obliczyć końcowe stężenie CO2 w 
cieczy opuszczającej absorber i minimalne zużycie absorbenta na kg gazu inertnego oraz 
podać równanie linii operacyjnej. 
 odp. a) XK = 0,145 kg CO2/kg TEA, b) XK = 0,053 kg CO2/kg TEA, 13,1 kgTEA/kg 
 powietrza, Y = - 104,6 X + 5,6. 
 
9.3. W przeciwprądowym absorberze usuwany jest CO2  z powietrza. Prężność cząstkowa 
CO2 w gazie wlotowym wynosi 148 mm Hg, w gazie wylotowym  24 mm Hg. Absorbentem 
jest roztwór TEA o stężeniu 0,007 kgCO2/kgTEA. Proces zachodzi przy 30% nadmiarze 
absorbenta w stosunku do zużycia minimalnego. Obliczyć stężenie cieczy opuszczającej 
kolumnę, zużycie absorbenta na kg gazu inertnego oraz  podać równanie linii operacyjnej. 
 odp. XK = 0,15 kg CO2/kg TEA, 2,24 kg TEA/kg powietrza, Y = 2,24 X + 0,034. 
 
9.4. Obliczyć zużycie rozpuszczalnika w procesie absorpcji przeciwprądowej, jeżeli należy 
usunąć 95% CO2 z powietrza zawierającego 15% masowych CO2. Natężenie przepływu 
mieszaniny gazowej na wlocie do kolumny wynosi 1200 m3/h. Stężenie CO2 w cieczy 
wpływającej do kolumny wynosi 2% masowych. Kolumna będzie pracowała przy 60% 
nadmiarze rozpuszczalnika w stosunku do ilości minimalnej. Linię równowagi w badanym 
zakresie można przybliżyć równaniem Y*=9,86X2-0,2699X. Temperatura prowadzenia 
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procesu: 20°C, ciśnienie 0,1MPa. 
 odp. 0,747 kg/s. 
 
9.5. Obliczyć zużycie czystej wody w procesie absorpcji przeciwprądowej oraz stężenie 
acetonu w wodzie wylotowej, jeżeli należy usunąć 97% par acetonu z powietrza 
zawierającego 9% masowych acetonu. Natężenie przepływu mieszaniny gazowej na wlocie 
do kolumny wynosi 1000 kg/h. Stężenie acetonu w cieczy wpływającej do kolumny wynosi 
0,5% masowych. Kolumna będzie pracowała przy 70% nadmiarze wody w stosunku do ilości 
minimalnej. Linię równowagi w badanym zakresie można przybliżyć równaniem Y*=1,04X.  
 odp. 0,458 kg/s. 
 
9.6. W przeciwprądowej kolumnie absorpcyjnej ma być usuwany SO2  z powietrza. Proces 
prowadzony jest w temperaturze 20C i pod ciśnieniem atmosferycznym. Ułamek masowy 
SO2 w gazie wlotowym wynosi 0,218, a w gazie wylotowym 0,025.  Absorbentem jest woda 
o stężeniu 0,001 kgSO2/kgH2O. Absorpcję prowadzi się przy 55% nadmiarze absorbenta w 
stosunku do zużycia minimalnego. Obliczyć stężenie cieczy opuszczającej kolumnę, zużycie 
absorbenta na kg gazu inertnego. Dodatkowo, obliczyć możliwy do osiągnięcia stopień 
absorpcji, gdyby proces prowadzić współprądowo przy zastosowaniu tego samego jak dla 
przeciwprądu zużycia absorbenta. 
 odp. XK = 0,0094 kg SO2/kg H2O, 30 kg H2O/kg powietrza, stopień absorpcji 
 współprądowej = 41,2%. 
 
9.7. Absorpcja przeciwprądowa SO2 z jego mieszaniny z powietrzem ma być prowadzona pod 
ciśnieniem 1 bara i w temperaturze 20oC za pomocą DMSO zawierającej 0,4% masowych 
SO2. Stężenie SO2 w powietrzu na wlocie do kolumny wynosi 5% objętościowych i należy 
zaabsorbować 97% SO2. Obliczyć liczbę jednostek przenikania masy w fazie gazowej jeżeli 
prędkość masowa przepływu czystego DMSO w kolumnie wynosi 4,5 kg/(m2s) a masowa 
prędkość przepływu czystego powietrza w kolumnie wynosi 1,0714 kg/(m2s). Stała 
Henry’ego zależna od rozpatrywanego układu SO2-DMSO wynosi w temperaturze 
prowadzonego procesu 0,117 atm. 
 odp. NOG = 4,2. 
 
9.8. Przeciwprądowa kolumna absorpcyjna usuwa SO2 z powietrza za pomocą czystej wody 
(293K, 1 bar). Początkowe stężenie SO2 w powietrzu wynosi 9% molowych końcowe 2% 
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molowych. Zużycie wody  jest 1,2 razy większe od minimalnego, recyrkulacja równa 75% 
maksymalnej. Obliczyć stężenie roztworu na wlocie i wylocie z kolumny oraz liczbę 
jednostek przenikania masy dla fazy ciekłej. 
 odp. X= 0,0026 kg SO2/kg H2O, XK = 0,0095 kgSO2/kgH2O, NOL = 5,38.  
 
9.9. W wypełnionej przeciwprądowej kolumnie absorpcyjnej będzie prowadzone usuwanie 
amoniaku z powietrza wodą zawierającą 0,1% masowych amoniaku. Natężenie przepływu  
mieszaniny gazowej wynosi 500 kg/h. Zawartość amoniaku w powietrzu na wlocie do 
kolumny wynosi 2% masowych, a na wylocie powinno być 0,1% masowych. Obliczyć: 
natężenie czystej wody potrzebnej do prowadzenia procesu, gdy stosuje się 1,6-krotny 
nadmiar wody w stosunku do ilości minimalnej;  stężenie amoniaku w wodzie opuszczającej 
kolumnę; liczbę jednostek przenikania masy w fazie gazowej; stopień recyrkulacji, jeżeli 
stężenie amoniaku w wodzie wpływającej do kolumny wynosi 0,2% masowych. Linię 
równowagi można przybliżyć równaniem Y*=0,3X. 
 odp. 227 kg H2O/h, XK = 0,0429 kg NH3/kg H2O, NOG = 6,74, a = 1,024. 
 
9.10. W absorberze przeciwprądowym o średnicy 1 m absorbowany jest SO2 z jego 
mieszaniny z powietrzem (303K, 1 bar) czystą wodą. Zawartość początkowa SO2 w 
dopływającej mieszaninie wynosi 7% objętościowych.  Stopień wymycia ditlenku siarki 
równa się 0,9. Przy wylocie z absorbera woda zawiera 0,0052 kgSO2/kgH2O. Współczynnik 
przenikania masy wynosi KYa=0,005 kg/(m2·s), a wysokość jednostki przenikania masy 
HOG=1,17. Obliczyć wysokość kolumny oraz przepływ gazu i cieczy w kolumnie. 
 odp. h = 5,07 m, 21,1 kg powietrza/h, 605 kg H2O/h 
 
9.11. Przeciwprądowa kolumna absorpcyjna pracująca w temperaturze 20C i pod ciśnieniem 
atmosferycznym, oczyszcza powietrze z dwutlenku węgla. Stężenie CO2 w gazie wlotowym 
wynosi  22% objętościowych, w gazie wylotowym 4% objętościowych. Absorbent zawiera 
0,07 kg CO2/kgTEA i jest doprowadzany w ilości o 20% większej od zużycia minimalnego. 
Obliczyć stężenie CO2 w roztworze opuszczającym absorber oraz w roztworze wchodzącym 
do absorbera przy zastosowaniu recyrkulacji równej 40% maksymalnej. Obliczyć minimalną i 
rzeczywistą prędkość masową przepływu absorbenta, jeżeli prędkość masowa przepływu 
mieszaniny gazu na wlocie do kolumny wynosi 1 kg/(m2·s) oraz liczbę jednostek przenikania 
masy dla fazy ciekłej. 
 odp. XK = 0,179 kg CO2/kg TEA, X= 0,082 kg CO2/kg TEA, 1,95 kg/s TEA, 2,63 kg/s 
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 TEA, NOL = 3,19 
 
9.12. W przeciwprądowej kolumnie absorpcyjnej będzie prowadzona absorpcja par acetonu z 
jego mieszaniny z powietrzem. Stężenie acetonu w gazie wlotowym wynosi 6% masowych, a 
w gazie wylotowym 0,5% masowych. Absorpcja jest prowadzona za pomocą czystej wody, 
której prędkość masowa wynosi 1 kg/(m2s). Zużycie wody jest 1,2 razy większe niż zużycie 
minimalne. Obliczyć stężenie acetonu w roztworze opuszczającym kolumnę, prędkość 
masową powietrza, przepływ wody w kolumnie, gdy zawracane jest 60% maksymalnego 
recyrkulowanego strumienia cieczy, równanie linii równowagi  Y*=1,04X. 
 odp. XK = 0,0512 kg acetonu/kg H2O, 0,87 kg powietrza/(m2·s), 1,062 kg H2O//(m2·s) 
 
9.13. Obliczyć zużycie czystej wody na 1 kg powietrza w przeciwprądowej kolumnie 
absorpcyjnej do usuwania CO2. Początkowa zawartość CO2 w powietrzu równa jest 8% 
objętościowych, a końcowa 1,5% objętościowego. Absorpcję prowadzono przy 60% 
nadmiarze wody w stosunku do ilości minimalnej. Określić maksymalny stopień recyrkulacji. 
Ile wody ze strumienia początkowego byłoby recyrkulowane, gdyby stężenie CO2 w wodzie 
na wlocie do kolumny wynosiło 0,00001 kgCO2/kg H2O? Jakie byłoby zużycie wody w tym 
przepadku? Linię równowagi można przybliżyć równaniem: Y*=533,3X 
 odp. 704,8 kg H2O, amax = 1,39, 48,6 kg H2O, 753,4 kg H2O 
 
 9.14. W przeciwprądowej kolumnie absorpcyjnej prowadzi się proces absorpcji CO2 z 
powietrza czystym rozpuszczalnikiem. Stężenie CO2 w gazie wlotowym wynosi 10% 
masowych, a w wylotowym 0,5% masowych. Proces prowadzi się w warunkach 
standardowych przy 50% nadmiarze rozpuszczalnika w stosunku do ilości minimalnej. 
Obliczyć stężenie CO2 w cieczy opuszczającej kolumnę, zużycie rozpuszczalnika w procesie 
absorpcji, gdy natężenie przepływu mieszaniny gazowej na wlocie do kolumny wynosi 1000 
kg/h oraz przepływ rozpuszczalnika w kolumnie, jeżeli recyrkuluje się 50% maksymalnego 
strumienia. Równowagę absorpcyjną CO2-rozpuszczalnik można przybliżyć równaniem 
Y*=9,86X2-0,2699X. 
 odp. XK = 0,08 kg CO2/kg R, 1185,3 kg R/h, 1782 kg R/h. 
 
9.15. W kolumnie absorpcyjnej prowadzi się przeciwprądowy proces absorpcji CO2 z 
powietrza czystą wodą. Początkowe stężenie w gazie wynosi 12% objętościowych CO2 i 
należy zaabsorbować 90% doprowadzanej ilości. Natężenie przepływu gazu w przeliczeniu na 
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czyste powietrze wynosi 20 kg/h, a natężenie przepływu czystej wody w kolumnie wynosi 
10000 kg/h. Obliczyć: a) natężenie przepływu mieszaniny gazowej na wlocie do kolumny, b) 
stężenie CO2 w wodzie wylotowej oraz c) liczbę jednostek przenikania masy w fazie ciekłej. 
Linię równowagi można dla tego układu przybliżyć równaniem Y*=555X.  
 odp. a) 24,14 kg/h, b) 3,724·10-4 kg CO2/kg H2O, c) 64,3. 
 
9.16. Przeciwprądowa kolumna absorpcyjna pracująca w temperaturze 30C pod ciśnieniem 
1atm, oczyszcza powietrze z SO2. Stężenie SO2 w gazie wlotowym wynosi  18% masowych 
Stopień absorpcji wynosi 80%. Woda używana jako absorbent nie zawiera składnika 
absorbowanego i jest doprowadzana w ilości o 45% większej od zużycia minimalnego. 
Obliczyć stężenie SO2 w roztworze opuszczającym absorber oraz w roztworze wchodzącym 
do absorbera przy zastosowaniu recyrkulacji równej 80% maksymalnej. Obliczyć zużycie 
wody w (m3/s) niezbędnej do zaabsorbowania 200 kg/h SO2. 
 odp. XK = 0,0059 kg SO2/kg H2O, X=0,00195 kg SO2/kg H2O, 0,0076 m3/s H2O  
 
9.17. W przeciwprądowej kolumnie absorpcyjnej z recyrkulacją absorbuje się CO2  z 
powietrza. Kolumna pracuje pod ciśnieniem atmosferycznym w temperaturze 20C. Stężenie 
CO2 w cieczy (TEA) na wlocie do kolumny wynosi 0,03 kg CO2/kg TEA. Stężenie CO2 w 
powietrzu na wylocie z kolumny nie może przekroczyć 0,04 kg CO2/kg powietrza. Przez 
kolumnę płynie 80 m3/h gazu inertnego oraz 214 kg/h absorbenta. Stopień recyrkulacji jest 
równy 20% maksymalnego, a stopień absorpcji 90%. Obliczyć: a/ stężenie CO2 w gazie 
dopływającym do kolumny, b/ stężenie  początkowe CO2 w absorbencie oraz końcowe 
stężenie CO2 w cieczy opuszczającej kolumnę, c/ maksymalny stopień recyrkulacji oraz 
zużycie minimalne i  zużycie absorbenta bez recyrkulacji. 
 odp. a/ Y0 = 0,4 kg CO2/kg powietrza, b/ X0 = 0,0116 kg CO2/kg TEA, XK = 0,192 kg 
 CO2/kg TEA, c/ amax = 1,569, 186 kg/h, 192 kg/h. 
 
9.18. W kolumnie absorpcyjnej, pracującej w temperaturze 20C i pod ciśnieniem 760 mm 
Hg, oczyszczane jest powietrze z SO2. Prężność cząstkowa SO2 w powietrzu na wlocie do 
kolumny wynosi 75,3 mm Hg, Prężność cząstkowa SO2 w powietrzu na wylocie z kolumny 
wynosi 15,3 mm Hg dla procesu przeciwprądowego, 58,9 mm Hg dla procesu 
współprądowego. Absorbentem jest woda, która opuszczając kolumnę zawiera 0,009 
kgSO2/kgH2O. Proces prowadzony jest przy zastosowaniu 50% nadmiaru absorbenta w 
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stosunku do zużycia minimalnego. Obliczyć: a/ stężenie początkowe SO2 w absorbencie w 
przypadku procesu współprądowego i przeciwprądowego, b/ dla procesu przeciwprądowego, 
stężenie SO2 w cieczy na wlocie do absorbera, jeżeli proces prowadzony jest z recyrkulacją 
równą 60% maksymalnej oraz ilość absorbenta płynącego wówczas przez kolumnę 
przypadającą na kg gazu inertnego. 
 odp. a/ X=0,0072 kg SO2/kg H2O, X=0,002 kg SO2/kg H2O, b/ X=0,0027 kg SO2/kg 
 H2O, 31,4 kg H2O/kg powietrza. 
 
9.19. Do absorbera przeciwprądowego dopływa 50 m3/h mieszaniny powietrza i SO2 o 
stężeniu 10% objętościowych i czysta woda. W wyniku absorpcji stężenie SO2 w powietrzu 
zmniejsza się o 80%, a stężenie SO2 wodzie wypływającej zawiera 0,008 kg SO2/kg H2O. 
Obliczyć ilość wody zużywanej w absorpcji, jej nadmiar w stosunku do ilości minimalnej 
oraz możliwy przepływ w przypadku recyrkulacji maksymalnej. Absorpcja prowadzona jest 
w temperaturze 30oC i pod ciśnieniem 1 bara.  
 odp. 1328 kg/h H2O, n = 1,19, 1952 kg/h H2O. 
 
9.20. W przeciwprądowej  kolumnie absorpcyjnej należy usunąć 95% SO2 zawartego w  
powietrzu za pomocą DMSO. Absorbent zawiera SO2 w ilości 0,01 kg SO2/kg DMSO. 
Prężność cząstkowa SO2 w oczyszczonym gazie wynosi 2 mm Hg. Zawartość SO2 w 
roztworze opuszczającym kolumnę wynosi 15,5% masowych. Obliczyć minimalne i 
rzeczywiste zużycie absorbenta, na kg gazu inertnego. Jak zmieni się stężenie SO2 w cieczy 
na wlocie do kolumny, jeżeli kolumna będzie pracowała z recyrkulacją równą 60% 
maksymalnej. Podać równanie linii operacyjnej procesu bez i z recyrkulacją. Proces 
prowadzony jest pod ciśnieniem atmosferycznym, a linię równowagi można dla tego układu 
przybliżyć równaniem Y*=0,25X. 
 odp. 0,243 kg DMSO/kg powietrza, 0,636 kg DMSO/kg powietrza, X=0,018 kg 
 SO2/kg DMSO, Y = 0,636X – 6,4*10-4, Y = 0,667X – 6,3·10-3 
 
9.21. W przeciwprądowej kolumnie absorpcyjnej oczyszczane jest powietrze z dwutlenku 
węgla. Każdy kg gazu dopływającego do kolumny zawiera 290 g CO2, każdy kg cieczy 
opuszczającej kolumnę zawiera 150 g CO2. Zużycie absorbenta wynosi 2,4 kg TEA/kg 
powietrza. Obliczyć stopień absorpcji, jeżeli w kolumnie znajdują się cztery półki. Sprawność 
pojedynczej półki teoretycznej wynosi 55%. 
 odp. 80%. 
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9.22. W wyniku absorpcji przeciwprądowej (200C, 1 atm) usuwany jest SO2 z powietrza wodą 
zawierającą 0,001 kg SO2/kg H2O. Stężenie dwutlenku siarki w powietrzu wlotowym wynosi 
23% masowych, a w powietrzu wylotowym 4,8% masowych. Obliczyć stężenie SO2 w 
wodzie wylotowej gdy zużycie wody jest 1,7 razy większe niż minimalne oraz liczbę półek 
teoretycznych. 
 odp. X = 0,009 kg SO2/kg H2O, n = 2,4 półki 
 
9.23. Przeciwprądowa kolumna absorpcyjna pracująca w temperaturze 20C pod ciśnieniem 1 
bara, oczyszcza powietrze z dwutlenku węgla. Gęstość gazu kierowanego do kolumny wynosi 
1,3 kg/m3, gęstość gazu na wylocie z kolumny wynosi 1,255 kg/m3. Ułamek masowy 
składnika absorbowanego w cieczy na wlocie do kolumny wynosi 0,08. Zużycie absorbenta 
TEA jest o 20% większe od zużycia minimalnego. Obliczyć ułamek masowy CO2 w cieczy 
opuszczającej kolumnę; wyznaczyć liczbę półek teoretycznych i rzeczywistych, jeżeli 
sprawność pojedynczej półki teoretycznej wynosi 0,6.  
 odp. 0,138, nt = 2, nrz = 3,3 
 
9.24. W przeciwprądowej kolumnie absorpcyjnej pracującej w temperaturze 30C i pod 
ciśnieniem atmosferycznym usuwany jest wodą SO2 z powietrza. Gaz wlotowy zawiera w 
każdym m3 280 g SO2 i należy pochłonąć 88% początkowej ilości SO2. Absorbentem jest 
woda o stężeniu początkowym 0,0225 % molowych SO2.  Proces prowadzony jest przy 45% 
nadmiarze absorbenta w stosunku do zużycia minimalnego. Obliczyć stężenie cieczy 
opuszczającej kolumnę oraz zużycie absorbenta w kg/h, jeżeli średnia prędkość gazu w 
dolnym przekroju kolumny wynosi 0,46 m/s w kolumnie o średnica 0,6 m. Ponadto 
wyznaczyć stężenie cieczy na wlocie do kolumny, ilość absorbenta płynącego przez kolumnę 
w kg/h, w przypadku zastosowania recyrkulacji równej 70% recyrkulacji maksymalnej. Dla 
procesu z recyrkulacją wyznaczyć liczbę półek w kolumnie, jeżeli sprawność pojedynczej 
półki teoretycznej jest równa 0,8. 
 odp. XK = 0,0074 kg SO2/kg H2O, 19583 kg/h H2O, x = 0,0016 kg SO2/kg H2O, 22327 
 kg/h H2O, nt = 5,2, nrz = 6,5. 
 
9.25. W kolumnie przeciwprądowej absorbuje się wodą SO2  z powietrza. Proces prowadzony 
jest w temperaturze 20C i pod ciśnieniem 1 atm. Prężność cząstkowa SO2 w gazie wlotowym 
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wynosi 0,096 bar, w gazie wylotowym 0,020 bar. Stężenie SO2 w wodzie opuszczającej 
kolumnę wynosi 0,0065 kgSO2/kgH2O. Kolumna ma średnicę 0,8 m. Strumień objętościowy 
mieszaniny gazu w dolnej części kolumny wynosi 0,1 m3/s. Obliczyć zużycie świeżo 
doprowadzanej wody w kg/s oraz jej prędkość liniową podczas przepływu przez kolumnę. 
Wyznaczyć stopień absorpcji, liczbę półek teoretycznych koniecznych do osiągnięcia 
obliczonego stopnia absorpcji oraz rzeczywistą liczbę półek w kolumnie, jeżeli sprawność 
pojedynczej półki wynosi 0,7. 
 odp. 3,11 kg/s H2O, 6,2·10-3 m/s, 80,4%, nt = 1,8, nrz = 2,6. 
 
9.26. Bateria dwóch absorberów oczyszcza powietrze z CO2. Do pierwszego absorbera gaz i 
ciecz (TEA, T=293K, p=1atm) kierowane są współprądowo, strumienie opuszczające I 
absorber kierowane są następnie do II absorbera przeciwprądowo. Początkowa zawartość CO2 
w gazie wynosi 0,4 kg CO2/kg powietrza. Stopień absorpcji dla I absorbera wynosi 50%, dla 
całej baterii jest równy 87,5%. Absorbent zawiera początkowo 0,02 kg CO2/kg TEA. W 
kolumnie współprądowej zużycie absorbenta jest 3,4 razy większe niż minimalne. W II 
absorberze zużycie absorbenta jest 1,4 razy większe od minimalnego. Obliczyć stężenia CO2 
w cieczy i gazie opuszczających I i II absorber.  
 odp. X1 = 0,06 kg CO2/kg TEA, Y1 = 0,2 kg CO2/kg powietrza, X2 = 0,13 kg CO2/kg 
 TEA, Y2 = 0,05 kg CO2/kg powietrza. 
 
9.27. Oczyszczane z SO2 powietrze (T=293K, p=1atm) kierowane jest stopniowo do baterii 
dwóch absorberów pracujących przeciwprądowo, przy czym w pierwszym zastosowano 
recyrkulację (równą 60% maksymalnej). Czysta woda będąca absorbentem najpierw 
kierowana jest do absorbera drugiego, a następnie do pierwszego. W obu absorberach zużycie 
absorbenta jest o 30% większe od zużycia minimalnego. Dopływający do pierwszego 
absorbera gaz zawiera 10% objętościowych SO2, a stopień absorpcji wynosi 75%, w 
przypadku drugiego stopnia wartość ta wynosi 50%. Oblicz rzeczywiste zużycie absorbenta 
na kg gazu inertnego w I i II absorberze oraz stężenie SO2 w absorbencie opuszczającym 
pierwszą i drugą kolumnę absorpcyjną.  
 odp. 27,85 kg H2O, 9,75 kg H2O, 0,01 kg SO2/kg H2O, 0,003 kg SO2/kg H2O. 
 
9.28. Bateria dwóch absorberów przeciwprądowych usuwa pary acetonu ze strumienia 
zanieczyszczonego powietrza za pomocą wody. Do pierwszego absorbera dopływa powietrze 
zawierające 1% masowy acetonu i czysta woda jako absorbent. Zużycie absorbenta w tym 
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absorberze jest 8-krotnie większe od zużycia minimalnego, a stopień absorpcji wynosi 70%. 
Ile razy jest większe zużycie absorbenta doprowadzanego z pierwszego absorbera do drugiego 
w stosunku do zużycia minimalnego, jeżeli opuszczający gaz zawiera 200 ppm 
objętościowych acetonu, a stężenie procentowe acetonu w cieczy na wylocie wynosi 0,2%. Ile 
wynosi stopień absorpcji w drugim absorberze?  Linię równowagi w badanym zakresie można 
przybliżyć równaniem Y*=1,04X. 
 odp. 2,1 razy, 86,7%. 
 
9.29. Do baterii dwóch absorberów pracujących w trybie przeciwprądowym kierowana jest 
jednocześnie czysta woda w celu wymycia amoniaku zanieczyszczającego powietrze. 
Strumień mieszaniny gazowej podawany jest najpierw do pierwszego absorbera, a następnie 
do drugiego absorbera, zużycie absorbenta w pierwszym absorberze wynosi 2 kg H2O/kg 
powietrza. Zużycie absorbenta w drugim absorberze wynosi 1 kg H2O/kg powietrza. Stężenie 
amoniaku w absorbencie opuszczające pierwszy absorber jest dwa razy większe od stężenia 
amoniaku w absorbencie opuszczającym drugi absorber. Stopień absorpcji na pierwszym 
absorberze wynosi 75%. Jaki jest stopień absorpcji w drugim absorberze i ile wynosi stopień 
absorpcji obu absorberów, jeżeli w gazie dopływającym do pierwszego absorbera ułamek 
masowy amoniaku wynosi 0,15. Linię równowagi można przybliżyć równaniem Y*=0,35X. 
 odp. 75%, 93,8% 
 
9.30. Oczyszczane z SO2 powietrze kierowane jest stopniowo do baterii dwóch absorberów 
pracujących: pierwszy - współprądowo, drugi - przeciwprądowo. Absorbentem jest DMSO 
kierowane do pierwszego absorbera jako czysty rozpuszczalnik, a następnie po 
zaabsorbowaniu SO2 do drugiego. Pierwszy absorber pracuje pod ciśnieniem 1,5 atm, drugi 
przy ciśnieniu 1 atm. W obu absorberach zużycie absorbenta jest o 60% większe od zużycia 
minimalnego. Dopływający do pierwszego absorbera gaz zawiera 12% objętościowych SO2, a 
stopień absorpcji wynosi 90%, w przypadku drugiego stopnia wartość ta wynosi 85%. Oblicz 
stężenie SO2 w absorbencie opuszczającym pierwszą i drugą kolumnę absorpcyjną. Stała 
Henry’ego badanego układu wynosi w temperaturze prowadzenia 0,12 atm. 
 odp. X1 = 0,087 kgSO2/kg DMSO, X2 = 0,09 kgSO2/kg DMSO 
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10. EKSTRAKCJA 
 
Przedstawione poniżej wprowadzenie dotyczy układów z wzajemną ograniczoną 
rozpuszczalnością rozpuszczalnika pierwotnego i wtórnego. 
 
10.1. Równowaga ekstrakcyjna 
Równowaga układu przedstawiana jest zazwyczaj w trójkątnym układzie współrzędnych (rys. 
10.1). 
 

 
Rys. 10.1. Równowaga ekstrakcyjna układu trójskładnikowego przedstawiona na trójkącie 

Gibbsa 
 
 Podstawowe elementy równowagi to krzywa podziału (izoterma) i cięciwy.  Wierzchołki 
trójkąta to rozpuszczalnik pierwotny – punkt A, rozpuszczalnik wtórny - B, substancja 
ekstrahowana – C. Boki trójkąta to układy dwuskładnikowe jednofazowe – odcinki MA, AC, 
CB i BN i układy dwuskładnikowe dwufazowe – odcinek MN. Wnętrze trójkąta to układy 
trójskładnikowe – dwufazowe pod krzywą a jednofazowe na krzywej i nad krzywą podziału. 
Cięciwy równowagi to odcinki łączące punkty na krzywej podziału (np. RE , 11ER ) 
przedstawiające dwa roztwory istniejące w stanie równowagi fizykochemicznej. 
 
10.2. Nanoszenie punktów i odczytywanie stężenia 
Stężenia poszczególnych składników dowolnego roztworu określonego przez punkt N 
znajdujący się na obszarze trójkąta można wyznaczyć dwoma sposobami przedstawionymi na 
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rys. 10.2: 
 i) prowadzimy z danego punktu prostopadłe do boków trójkąta, otrzymujemy odcinki a, b i c. 
Suma długości odcinków równa jest wysokości h trójkąta.  
     a + b + c = h,      (10.1) 
Stężenie (ułamek masowy) danego składnika wyznaczamy jako iloraz długości odcinka 
leżącego naprzeciw danego wierzchołka trójkąta do jego wysokości: 
     h

axA  ,      (10.2a) 

     h
bxB  ,     (10.2b) 

     h
cxC  ,     (10.2c) 

gdzie xA, xB, xC to odpowiednio ułamek masowy składnika A, B i C w roztworze N. 
 

 
Rys. 10.2. Nanoszenie punków, odczytywanie stężeń 

 
ii) prowadzimy równoległe do boków trójkąta przechodzące przez dany punkt N. Na każdym 
z boków trójkąta otrzymujemy trzy odcinki, z których bezpośrednio można odczytać stężenia 
(ułamki masowe) xA, xB i xC poszczególnych składników. 
Nanoszenie punktów na podstawie znanego lub założonego stężenia wykonujemy przy 
pomocy jednego z wymienionych wyżej sposobów. Konieczna jest znajomość stężenia 
jednego składnika, jeżeli punkt leży na krzywej podziału lub boku trójkąta, lub dwóch 
składników, jeżeli punkt leży wewnątrz trójkąta. 
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10.3. Reguła dźwigni, reguła linii prostej 
Zgodnie z regułą linii prostej wszystkie roztwory, które mogą powstać przez wymieszanie 
dwóch znanych roztworów znajdują się na odcinku łączącym punkty przedstawiające ich 
stężenia w trójkącie. Przykładowo w wyniku zmieszania roztworu D z roztworem E powstaje 
wypadkowy roztwór F, którego skład przedstawia punkt F leżący na odcinku łączącym 
punkty D i E  (rys. 10.3).  
Miejsce położenia punktu F można wyznaczyć z reguły dźwigni zapisując układ równań. Z 
układu równań wyznaczamy długość odcinka DF  lub EF . Jednocześnie masa roztworu F 
jest równa sumie mas D i E. 
     EFEDFD  ,    (10.3) 
     DEEFDF  ,    (10.4) 
     FED  ,     (10.5) 
gdzie: D, E, F – masy roztworów, np. kg 
 DF , EF , DE  – długości odcinków, np. cm 

 
Rys. 10.3. Reguła linii prostej, reguła dźwigni 

 
10.4. Ekstrakcja jednostopniowa 
Ekstrakcji poddajemy surówkę F stanowiącą zazwyczaj mieszaninę składników A i C 
(mieszanina rozpuszczalnika pierwotnego i składnika ekstrahowanego). Surówkę mieszamy z 
odpowiednią ilością rozpuszczalnika wtórnego B. Mieszanina N kierowana jest do 
rozdzielacza gdzie rozwarstwia się na dwie fazy – ekstrakt E i rafinat R. Schemat procesu 
przedstawia rys. 10.4. 
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Rys. 10.4. Schemat ekstrakcji jednostopniowej 

  
Surówką może być również układ trójskładnikowy, punkt F znajduje się wówczas wewnątrz 
trójkąta. 
Bilans ekstrakcji jednostopniowej zapisujemy w dwóch równaniach: 
i) ogólny bilans masy 
    (A + C) + B = F + B = N = E + R,   (10.6) 
ii) bilans masy składnika ekstrahowanego C 
    F·xF + B·xB = N·xN = E·xE + R·xR,    (10.7) 
gdzie: F, B, N, E, R – masy surówki, rozpuszczalnika wtórnego, mieszaniny, ekstraktu, 
 rafinatu, kg 
 xF, xB, xN, xE, xR – ułamki masowe składnika ekstrahowanego C w surówce, 
 rozpuszczalniku wtórnym, mieszaninie, ekstrakcie, rafinacie 
W przypadku gdy ekstrakcję prowadzimy czystym rozpuszczalnikiem wtórnym ułamek 
masowy xB = 0. 
Masa rozpuszczalnika wtórnego musi zawierać się pomiędzy granicznymi wartościami Bmin i 
Bmax. Wartości te można wyznaczyć przy pomocy reguły dźwigni na podstawie masy i 
stężenia surówki poddawanej ekstrakcji. Zasadę wyznaczenia minimalnej i maksymalnej 
ilości czystego rozpuszczalnika B podano wykorzystując rys. 10.5.  
W tym celu kolejno: 
 - na podstawie stężenia surówki xF nanosimy położenie punktu F 
 - łączymy punkty F i B, na przecięciu z linią podziału otrzymujemy punkty K i L 
 - zapisujemy równania: 
     BKBFKF min ,    (10.8) 
     BLBFLF max ,     (10.9) 
gdzie: F – masa surówki, kg 
 FK , KB , FL , BL  – długości odcinków, np. cm 
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 - wyznaczamy minimalną (Bmin) lub maksymalną (Bmax) masę rozpuszczalnika wtórnego. 
 

 
Rys. 10.5. Wyznaczanie minimalnej i maksymalnej ilości rozpuszczalnika wtórnego 

 
Po ustaleniu masy rozpuszczalnika wtórnego możemy obliczyć masy ekstraktu i rafinatu oraz 
odczytać ich stężenia. W tym celu wykorzystując wykres trójkątny (rys. 10.6) kolejno: 
- łączymy punkt F z punktem B i wyznaczamy położenie punktu N. Możemy do tego 
wykorzystać regułę dźwigni lub bilans materiałowy składnika C. 
Stosując regułę dźwigni zapisujemy układ równań i wyznaczamy długość odcinka FN : 
     BNBFNF  ,    (10.10) 
     FBBNFN  ,    (10.11) 
Stosując równania bilansu materiałowego zapiszemy: 
     NBF xNxBxF  ,    (10.12) 
     NBF  ,     (10.13) 
Obliczamy stężenie składnika ekstrahowanego w mieszaninie xN i podobnie jak poprzednio 
wyznaczamy położenie punktu N. 
 - rysujemy cięciwę przechodzącą przez punkt N – końce cięciwy wyznaczają położenie 
punktów E i R (określają stężenia ekstraktu i rafinatu) 
 - z rysunku odczytujemy stężenia ekstraktu i rafinatu – xE i xR 
 - masy ekstraktu i rafinatu – E i R obliczamy z reguły dźwigni:   
     ENERNR  ,    (10.14) 
 
lub bilansu materiałowego składnika C: 
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    E·xE + R·xR = N·xN = F·xF ,    (10.15) 
oraz ogólnego bilansu masy (równanie 10.6). 
 

 
Rys. 10.6. Ekstrakcja jednostopniowa  

 
10.5. Ekstrakcja wielostopniowa współprądowa  
ze świeżym rozpuszczalnikiem w każdym stopniu (wielostopniowa w prądzie skrzyżowanym) 
Ekstrakcję tą stosujemy w przypadku, gdy stopień wyekstrahowania składnika C jaki możemy 
uzyskać w ekstrakcji jednostopniowej jest zbyt mały, tzn. zawartość składnika 
ekstrahowanego C w rafinacie jest duża, większa od żądanej wartości granicznej xK. Proces 
ekstrakcji wielostopniowej współprądowej polega na dodawaniu do rafinatu kolejnych porcji 
rozpuszczalnika wtórnego do momentu, aż stężenie składnika C w rafinacie xRn spełni 
warunek xRn≤xK.  Oznacza to, że rafinat ze stopnia n jest surówką w stopniu n+1. Masy 
dodawanego rozpuszczalnika wtórnego B1, B2, …..Bn mogą być równe lub różne w każdym 
stopniu. Schemat procesu przedstawia rys. 10.7, a obraz procesu w trójkątnym układzie 
współrzędnych - rys. 10.8. 
 

 
Rys. 10.7. Schemat ekstrakcji wielostopniowej współprądowej 
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Rys. 10.8. Ekstrakcja wielostopniowa współprądowa 

 
Obliczenia są wielokrotnym powieleniem przedstawionego w punkcie 10.4 schematu obliczeń 
ekstrakcji jednostopniowej. Kolejno wykonujemy obliczenia dla I stopnia: 
- łączymy punkt F z punktem B, obliczamy długość odcinka 1FN posługując się regułą 
dźwigni i wyznaczamy położenie punktu N1: 
     1111 BNBFNF  ,    (10.16) 
     FBBNFN  11 ,    (10.17) 
 
 - rysujemy cięciwę przechodzącą przez punkt N1, wyznaczamy punkty E1 i R1, korzystając z 
reguły dźwigni i bilansu masowego pierwszego stopnia obliczamy masy E1 i R1: 
    111111 RNRNEE  ,      (10.18) 
    E1 + R1 = N1 = F + B1,    (10.19) 
Obliczenia dla II stopnia: 
 - łączymy punkt R1 z punktem B, obliczamy długość odcinka R1N2, wyznaczamy położenie 
punktu N2: 
    222211 BNBNRR  ,    (10.20) 
    BRBNNR 1221  ,     (10.21) 
 
  - rysujemy cięciwę przechodzącą przez punkt N2, wyznaczamy punkty E2 i R2, obliczamy 
masy E2 i R2: 
    222222 RNRNEE  ,    (10.21) 
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    E2 + R2 = N2 = R1 + B2 ,    (10.22) 
Obliczenia dla III stopnia: 
 - łączymy punkt R2 z punktem B, obliczamy długość odcinka R2N3, wyznaczamy położenie 
punktu N3 itd. 
Obliczenia kontynuujemy wg opisanego wyżej schematu do momentu, aż spełniony zostanie 
warunek  xRn≤xK. 
 
10.6. Ekstrakcja przeciwprądowa 
Ekstrakcja przeciwprądowa jest najczęściej prowadzona jako proces ciągły i polega na 
przeciwprądowym skierowaniu strumieni surówki i rozpuszczalnika wtórnego. Ogólny 
schemat procesu przedstawia rys. 10.9, a schemat procesu z podziałem na stopnie (dla 
ekstrakcji trójstopniowej) - rys. 10.10. 

 
Rys. 10.9. Ogólny schemat procesu ekstrakcji przeciwprądowej 

 

 
Rys. 10.10. Schemat procesu ekstrakcji przeciwprądowej z podziałem na stopnie 

 
Podstawowymi danymi w przypadku ekstrakcji przeciwprądowej są strumień masy (masa) 
surówki F i jej stężenie xF, stężenie końcowego ekstraktu xE1 lub żądany stopień 
wyekstrahowania określony przez stężenie końcowego rafinatu xRk (xRn). Pozostałe dane 
niezbędne do rozwiązania problemu można określić w dwóch wariantach (rys. 10.11): 
i) zakładamy strumień (masę) rozpuszczalnika wtórnego B, z reguły dźwigni obliczamy 
położenie punktu N. W zależności od przyjętej danej wejściowej (xE1 lub xRn) kreślimy linię 
od punktu E1 przez punkt N i wyznaczamy punkt Rn lub kreślimy linię z punktu Rn przez 
punkt N i wyznaczamy punkt E1. 
ii) zakładamy jednocześnie oba końcowe stężenia – xE1 i xRn, łączymy je linią, na przecięciu z 
odcinkiem FB otrzymamy punkt N. Znając strumień surówki, z reguły dźwigni możemy 
obliczyć strumień rozpuszczalnika wtórnego B. 
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Rys. 10.11. Ekstrakcja przeciwprądowa 

  
Uwaga:  odcinek RkE1 nie jest cięciwą równowagi. 
Ogólny bilans masowy ekstrakcji przeciwprądowej dla strumieni i dla składnika 
ekstrahowanego C można zapisać równaniami: 
    F + B = E1 + Rn ,     (10.23) 
    F·xF = E1·xE1 + Rn·xRn ,    (10.24) 
Korzystając z tych równań lub reguły dźwigni: 
    NRRNEE nn  11 ,     (10.25) 
można obliczyć strumienie (masy) końcowego ekstraktu E1 i rafinatu Rn. 
Mając dane – punkty F, B, E1 i Rn można wyznaczyć liczbę stopni ekstrakcyjnych. W tym 
celu kolejno: 
i) łączymy punkt E1 z punktem F, przedłużamy linię poza obszar trójkąta 
ii) łączymy punkt B z punktem Rn, przedłużamy linię poza obszar trójkąta do przecięcia z 
poprzednią linią 
Narysowane linie nazywamy promieniami operacyjnymi, powstający na przecięciu obu linii 
punkt P jest biegunem operacyjnym. 
Punkt P przedstawia fikcyjny roztwór, który dodany do ekstraktu końcowego da nam 
surówkę, a dodany do rozpuszczalnika wtórnego rafinat końcowy. 
    E1 + P =F,      (10.26) 
    B + P = Rn ,      (10.27) 
Roztwór ten posiada określoną masę i stężenia składników A, B i C, (np. na rys. 10.12 
stężenie składnika A>100%, stężenie składnika B jest ujemne). Ponadto z bilansu 
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materiałowego można wykazać, że dla dowolnego przekroju różnica strumieni rafinatu i 
ekstraktu jest stała i wynosi P: 
    F-E1=R1-E2=R2-E3=R3-B=P ,    (10.28) 

 
Rys. 10.12. Konstruowanie stopni ekstrakcyjnych w ekstrakcji przeciwprądowej 

 
Wykorzystując roztwór P można napisać równania bilansu materiałowego lub zastosować 
regułę dźwigni np.: 
     11 FEEPFP  ,     (10.29a) 
     nn BRBPRP  ,    (10.29b) 
iii) rysujemy cięciwę wychodzącą z punktu E1, wyznaczamy punkt R1 
iv) z punktu P rysujemy promień operacyjny przechodzący przez punkt R1 do przecięcia z 
krzywą graniczną, wyznaczamy punkt E2 
v) rysujemy cięciwę wychodzącą z punktu E2, wyznaczamy punkt R2 
vi) z punktu P rysujemy promień operacyjny przechodzący przez punkt R2 do przecięcia z 
krzywą graniczną, wyznaczamy punkt E3, itd. 
vii) wyznaczanie kolejnych cięciw prowadzimy tak długo, aż spełniony zostanie warunek 
xRn≤xRk 
Liczba poprowadzonych cięciw określa liczbę stopni ekstrakcyjnych. 
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Rys. 10.13. Wyznaczanie punktów mieszanin w kolejnych stopniach ekstrakcji 

przeciwprądowej 
 
Posiłkując się schematem procesu przedstawionym na rys. 10.13, równaniami bilansu i regułą 
dźwigni możemy obliczyć strumienie (masy) ekstraktów i rafinatów otrzymywanych z 
każdego stopnia ekstrakcyjnego. Pomocne będzie naniesienie punktów N1, N2, N3…. 
odpowiadających  poszczególnym stopniom ekstrakcyjnym. W tym celu: 
 i) łączymy punkt E2 z punktem F, na przecięciu z cięciwą R1E1 otrzymujemy punkt N1, 
możemy zapisać równanie: 
    1122 FNFNEE  ,     (10.30) 
i obliczyć strumień (masę) E2 
ii) strumień (masę) R1  możemy obliczyć z równania: 
    111111 NEENRR  ,     (10.31) 
iii) łączymy punkt E3 z punktem R1, na przecięciu z cięciwą R2E2 otrzymujemy punkt N2, 
możemy zapisać równanie 
    233211 NEENRR  ,     (10.32) 
i obliczyć strumień (masę) E3. 
Postępując analogicznie możemy obliczyć strumienie (masy) ekstraktu i rafinatu 
otrzymywane w dowolnym stopniu ekstrakcyjnym. 
 
 
ZADANIA 
Rozwiązania zadań otrzymane przez różne osoby mogą różnić się od podanych wyników. 
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Wynika to np. z dokładności kopii wykresu równowagi, dokładności nanoszenia punktów  i 
odmierzania długości odcinków.   
 
10.1. Zmieszano 15 kg roztworu o składzie 50% TRI i 50% etanolu z 5 kg roztworu o 
składzie 60% etanolu i 40% wody. Obliczyć jaką najmniejszą masę wody należy dodać do tej 
mieszaniny tak, aby pojawiła się druga faza. 
 odp. 3,73 kg 
 
10.2. Zmieszano 10 kg roztworu o składzie 50% TRI i 50% etanolu z 30 kg roztworu o 
składzie 60% etanolu i 40% wody. Obliczyć: a) najmniejszą masę wody, b) najmniejszą masę 
TRI, którą należy dodać do tej mieszaniny tak, aby pojawiła się druga faza. 
 odp. a) 9,8 kg; b) 13,4 kg  
  
10.3. Po zakończonej ekstrakcji w zbiorniku znajduje się nie rozdzielone 10 kg ekstraktu o 
zawartości 43,5 % mas. etanolu oraz 10 kg równowagowego rafinatu. Obliczyć najmniejszą 
masę etanolu jaką należy dodać, aby zniknął podział na fazy. 
 odp. 5,7 kg 
 
10.4. Zmieszano 10 kg TRI, 10 kg wody, 10 kg etanolu. Obliczyć: a) masy oraz składy 
otrzymanych faz, b) ile kg 50 % roztworu etanolu w wodzie należy dodać, aby zniknął 
podział na fazy. 
 odp. a) 20,7 kg E (6,9% TRI, 48,9% H2O, 44,2% etanolu); 9,3 kg R (88,6% TRI, 1,1% 
 H2O, 10,3% etanolu); b) 90 kg 
 
10.5. Z 50 kg surówki o zawartości 20% masowych etanolu w TRI należy uzyskać ekstrakt 
wodny o zawartości 45% masowych etanolu. Obliczyć masę wody, jaką należy użyć oraz 
masy otrzymanych produktów. Podać również jaka masa oraz jaki procent ogólnej ilości 
etanolu przejdzie do ekstraktu. 
 odp. 6,4 kg H2O; 44 kg rafinatu; 12,4 kg ekstraktu; 5,6 kg etanolu; 56% 
 
10.6. Dysponujemy surówką o składzie 33% mas. etanolu, 63% mas. TRI, 4% mas. wody 
oraz 15% roztworem etanolu w wodzie. W jakiej proporcji należy zmieszać te roztwory tak, 
aby otrzymać ekstrakt zawierający 47% mas. etanolu. 
 odp. 18:5 
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10.7. W wyniku zmieszania roztworu zawierającego 30% etanolu w TRI z roztworem 
zawierającym 30% etanolu w wodzie otrzymano 10 kg ekstraktu o zawartości 43% mas. 
etanolu. Obliczyć masy roztworów, które zmieszano. Jaki procent całkowitej masy etanolu 
użytej w operacji znajdzie się w ekstrakcie? 
 odp. 8,7 kg roztworu pierwszego i 7,4 kg roztworu drugiego; 89,6% 
 
10.8. Z surówki o zawartości 15% masowych etanolu w TRI należy uzyskać 100 kg ekstraktu 
wodnego o zawartości 35% masowych etanolu. Ekstrakcję prowadzimy wodą zawierającą 
10% masowych etanolu. Obliczyć ilości surówki i rozpuszczalnika wtórnego jakie należy 
użyć w procesie. Jaka masa i jaki procent TRI przejdzie z surówki do ekstraktu? 
 odp. 253,2 kg surówki, 70,8 kg rozpuszczalnika wtórnego; 2,3 kg, 1,1% 
 
10.9. Należy przeprowadzić jednostopniową ekstrakcję 100 kg mieszaniny TRI i etanolu 
zawierającej 40 % mas. etanolu. Rozpuszczalnikiem wtórnym jest czysta woda w ilości B = 
2Bmin. Obliczyć masy i składy otrzymanego ekstraktu i rafinatu. 
 odp. 69,1 kg ekstraktu (12,6% TRI, 39,7% H2O, 47,7% etanolu); 59,9 kg rafinatu 
 (86,2% TRI, 1,7% H2O, 12,1% etanolu) 
 
10.10. Z 200 kg surówki o zawartości 30 % mas. etanolu w TRI należy wyekstrahować etanol 
używając do tego celu 50 kg wody. Obliczyć procent odzysku etanolu jaki można uzyskać w 
procesie: a) ekstrakcji jednostopniowej, b) dwustopniowej ekstrakcji współprądowej, 
zakładając równy podział wody między stopnie i zmieszanie otrzymanych ekstraktów. 
Wskazówka: po połączeniu ekstraktów otrzymuje się układ dwufazowy, z którego wydziela się 
niewielka ilość rafinatu 
 odp. a) 78,3%; b) 89,3% 
 
10.11. Surówkę o składzie 33% mas. etanolu, 63% mas. TRI i 4% mas. wody ekstrahuje się 
czystą wodą w procesie dwustopniowej ekstrakcji współprądowej. Do pierwszego stopnia 
wprowadza się 200 kg surówki i 30 kg wody. Do drugiego dodaje się 40 kg wody. Oba 
ekstrakty zbiera się w jednym zbiorniku. Obliczyć skład i masę ekstraktu końcowego. 
Wskazówka: jak w zad. 10.10. 
 odp. 148,3 kg  (5,2% TRI, 52,3% H2O, 42,5% etanolu) 
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10.12. Surówkę o składzie 35% masowych etanolu, 62% masowe TRI, 3% masowe wody 
należy wyekstrahować wodą do zawartości 4% masowych etanolu w procesie 
wielostopniowej ekstrakcji współprądowej. Do pierwszego stopnia wprowadza się 100 kg 
surówki, do każdego stopnia dodaje się 15 kg wody. Ekstrakty otrzymane z poszczególnych 
stopni zbiera się w jednym zbiorniku. Wyznaczyć liczbę stopni ekstrakcyjnych oraz skład i 
masę ekstraktu końcowego. 
Wskazówka: jak w zad. 10.10. 
 odp. 2 stopnie, 72 kg, (9,2% TRI, 44,8% H2O, 46,0% etanolu) 
 
10.13. Prowadzono dwustopniową ekstrakcję współprądową mieszaniny zawierającej TRI i 
etanol o składzie 35 % mas. etanolu czystą wodą. Otrzymano 48 kg ekstraktu ze stopnia 
pierwszego E1 o zawartości etanolu 48 % mas. i ekstrakt ze stopnia drugiego E2 o zawartości 
etanolu 28,5 % mas., ekstrakty te połączono w jednym zbiorniku. Obliczyć masę surówki i 
masy wody użyte w obu stopniach ekstrakcji oraz skład i masę ekstraktu końcowego. Jaki  
procent masowy oraz jaka masa TRI zawartego w surówce przejdzie do ekstraktu 
końcowego? 
Wskazówka: jak w zad. 10.10. 
 odp. F=92,5 kg, B1=19,2 kg, B2=18,7 kg, EK=72,3 kg (5,2% TRI, 51,7% H2O, 43,1% 
 etanolu); 3,8 kg TRI, 6,3%. 
 
 
10.14. Z mieszaniny TRI i etanolu zawierającej 20 % mas. etanolu należy w procesie 
przeciwprądowej ekstrakcji wielostopniowej uzyskać 100 kg ekstraktu o zawartości 45 % 
mas. etanolu. Zawartość etanolu w rafinacie ma być równa 2 % mas. Obliczyć liczbę stopni 
ekstrakcyjnych oraz masy surówki i wody jakie należy użyć. Jaki % etanolu oraz jaki % TRI 
przejdzie z surówki do ekstraktu. 
 odp. 2 stopnie; F= 244,3 kg; B=46,3 kg, 92% etanolu; 4,1% TRI 
 
10.15. Z 200 kg surówki o zawartości 19,7% mas. etanolu w TRI należy usunąć etanol do 
zawartości 3% mas. w procesie ekstrakcji przeciwprądowej. Rozpuszczalnikiem wtórnym jest 
woda w ilości 31 kg. Obliczyć liczbę stopni oraz masy ekstraktów i rafinatów otrzymane z 
każdego stopnia ekstrakcyjnego. 
 odp. 2 stopnie, E1=65,8 kg, E2=43,7 kg, R1=177,9 kg, R2=165,2 kg 
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10.16. Prowadzono dwustopniową ekstrakcję przeciwprądową surówki zawierającej TRI i 
etanol czystą wodą. W trakcie tego procesu uzyskano 40 kg ekstraktu z drugiego stopnia o 
zawartości etanolu 30,3 % mas., a rafinat w pierwszym stopniu zawierał 12 % mas. etanolu. 
Obliczyć masę i stężenie surówki oraz masę wody użyte w procesie. Jaki procent masowy 
oraz jaka masa TRI zawartego w surówce znajdzie się w ekstrakcie końcowym? 
 odp. F=88,9 kg; stężenie etanolu w surówce 22%, B=16,3 kg; 6,1%; 4,2 kg TRI
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11. TABLICE POMOCNICZE 
Dane zawarte w tablicach zostały zaczerpnięte z książek [1, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 17] 
cytowanych w bibliografii niniejszego skryptu. 
 

 
Tablica 11.1. 

Właściwości fizyczne suchego powietrza, P=760 mm Hg 
t,   ºC ,  kg/m3 cp, kJ/(kgK) 

102, 
W/(mK) 


kg/(ms) m2/s Pr 

-50 1,584 1,013 2,04 14,62 9,23 0,728 
-40 1,515 1,013 2,12 15,21 10,04 0,728 
-30 1,453 1,013 2,20 15,70 10,80 0,723 
-20 1,395 1,009 2,28 16,19 11,61 0,716 
-10 1,342 1,006 2,36 16,68 12,43 0,712 
0 1,293 1,004 2,44 17,17 13,28 0,707 
10 1,247 1,004 2,51 17,66 14,16 0,705 
20 1,205 1,004 2,59 18,15 15,06 0,703 
30 1,165 1,004 2,67 18,64 16,00 0,701 
40 1,128 1,004 2,76 19,13 16,96 0,699 
50 1,093 1,004 2,83 19,62 17,95 0,698 
60 1,060 1,004 2,90 20,11 18,97 0,696 
70 1,029 1,006 2,97 20,60 20,02 0,694 
80 1,000 1,006 3,05 21,09 21,09 0,692 
90 0,972 1,006 3,13 21,48 22,10 0,690 
100 0,946 1,006 3,21 21,88 23,13 0,688 
120 0,898 1,009 3,34 22,86 25,45 0,686 
140 0,854 1,013 3,49 23,74 27,80 0,684 
160 0,815 1,017 3,64 24,52 30,09 0,682 
180 0,779 1,022 3,78 25,31 32,49 0,681 
200 0,746 1,026 3,93 26,00 34,85 0,680 
250 0,674 1,038 4,27 27,37 40,61 0,677 
300 0,615 1,047 4,61 29,72 48,33 0,674 
350 0,566 1,059 4,91 31,39 55,46 0,676 
400 0,524 1,068 5,21 33,06 63,09 0,678 
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Tablica 11.2. 
Właściwości fizyczne wody w stanie nasycenia. 

t,   ºC P, 
bar , 

kg/m3 
c, kJ/(kgK) 

, 
W/(mK) 


Kg/(ms) m2/s 104, 

1/K N/m Pr 
0 0,006 1000 4,222 0,558 1792,1 1,792 -0,63 756 13,56 
10 0,012 1000 4,193 0,577 1307,7 1,308 0,70 742 9,50 
20 0,023 998 4,180 0,597 1005,0 1,007 1,82 727 7,04 
30 0,042 996 4,175 0,615 800,7 0,804 3,21 712 5,43 
40 0,074 992 4,175 0,633 656,0 0,661 3,87 697 4,33 
50 0,123 988 4,178 0,647 549,4 0,556 4,49 677 3,55 
60 0,199 983 4,183 0,658 468,8 0,477 5,11 662 2,98 
70 0,312 978 4,189 0,668 406,1 0,415 5,70 643 2,55 
80 0,474 972 4,195 0,673 356,5 0,367 6,32 626 2,22 
90 0,701 965 4,203 0,678 316,5 0,328 6,95 607 1,96 
100 1,013 958 4,212 0,682 283,8  0,296 7,5 589 1,75 
110 1,43 951 4,234 0,684 256,0 0,269 8,0 569 1,58 
120 1,98 943 4,246 0,685 232,0 0,246 8,6 549 1,44 
130 2,70 935 4,258 0,686 211,8 0,227 9,2 529 1,31 
140 3,61 926 4,272 0,684 196,0 0,212 9,7 507 1,22 
150 4,76 917 4,286 0,684 184,0 0,201 10,3 487 1,15 
160 6,18 907 4,301 0,680 174,0 0,192 10,8 466 1,10 
170 7,92 897 4,316 0,679 162,3 0,181 11,5 444 1,03 
180 10,03 887 4,333 0,673 152,0 0,171 12,2 424 0,98 
190 12,55 876 4,351 0,670 145,1 0,166 12,9 400 0,94 
200 15,55 863 4,369 0,665 139,3 0,161 13,6 377 0,92 
210 19,08 853 4,438 0,655 131,4 0,154 14,6 351 0,89 
220 23,20 840 4,507 0,652 124,5 0,148 15,6 332 0,86 
230 27,89 827 4,543 0,637 119,6 0,145 16,7 310 0,85 
240 33,48 814 4,579 0,634 113,8 0,140 17,9 286 0,82 
250 39,78 799 4,618 0,618 109,8 0,137 19,4 262 0,82 
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Tablica 11.3. 
Właściwości fizyczne pary wodnej suchej nasyconej. 

t,   ºC P, 
bar ",  

kg/m3 r10-3, 
J/kg 

cp, kJ/(kgK) 
102, 

W/(mK) 


Kg/(ms) m2/s Pr 
100 1,01 0,598 2257 2,135 2,38 11,98 20,02 1,08 
110 1,43 0,826 2230 2,180 2,49 12,45 15,07 1,09 
120 1,98 1,121 2203 2,205 2,60 12,85 11,46 1,09 
130 2,70 1,496 2174 2,255 2,69 13,25 8,85 1,11 
140 3,61 1,966 2145 2,315 2,79 13,52 6,89 1,12 
150 4,76 2,547 2114 2,39 2,88 13,92 5,47 1,16 
160 6,18 3,258 2082 2,48 3,02 14,32 4,39 1,18 
170 7,92 4,122 2049 2,58 3,13 14,71 3,57 1,21 
180 10,03 5,157 2015 2,71 3,26 15,10 2,93 1,25 
190 12,55 6,394 1979 2,86 3,42 15,60 2,44 1,30 
200 15,55 7,862 1940 3,02 3,55 16,00 2,03 1,36 
210 19,08 9,588 1900 3,20 3,71 16,38 1,71 1,41 
220 23,20 11,62 1858 3,40 3,90 16,87 1,45 1,47 
230 27,98 13,99 1813 3,63 4,10 17,37 1,24 1,54 
240 33,48 16,76 1766 3,88 4,29 17,76 1,06 1,61 
250 39,78 19,98 1715 4,16 4,51 18,23 0,913 1,68 
260 46,94 23,72 1661 4,46 4,80 18,82 0,794 1,75 
270 55,05 28,09 1604 4,81 5,10 19,30 0,688 1,82 
280 64,19 33,19 1543 5,24 5,50 19,88 0,600 1,90 
290 74,45 39,15 1476 5,70 5,83 20,60 0,526 2,01 
300 85,92 46,21 1404 6,29 6,27 21,30 0,461 2,13 
310 98,69 54,58 1325 7,12 6,85 21,95 0,403 2,29 
320 112,90 64,72 1238 8,20 7,51 22,85 0,353 2,50 
330 128,60 77,10 1140 9,86 8,25 23,95 0,310 2,86 
340 146,10 92,76 1027 12,35 9,30 25,20 0,272 3,35 
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Tablica 11.4. 
Właściwości fizyczne wybranych olejów 

Rodzaj oleju t, 
ºC  kg/m3 

c, kJ/(kgK) 
, 

W/(mK) 
m2/s 104, 

1/K Pr 

silnikowy 
lotniczy 

20 893 1,838 0,145 892 6,8 10100 
40 881 1,922 0,143 231 6,9 2740 
60 868 2,005 0,141 82 7,0 1011 
80 856 2,089 0,140 36,7 7,1 469 
100 844 2,177 0,137 19,7 7,2 262 
120 832 2,269 0,136 11,9 7,3 165 
140 819 2,361 0,134 7,95 7,4 114 

transformato- 
rowy 

20 866 1,892 0,124 36,5 6,8 481 
40 852 1,993 0,123 16,7 6,9 230 
60 842 2,093 0,122 8,7 7,0 126 
80 830 2,198 0,120 5,2 7,1 79,4 
100 818 2,294 0,119 3,8 7,2 60,3 

wrzecionowy 

20 871 1,851 0,144 15,0 7,4 168 
40 858 1,934 0,163 7,92 7,5 92 
60 845 2,018 0,142 4,95 7,5 58,4 
80 832 2,102 0,141 3,39 7,6 42,1 
100 820 2,186 0,140 2,44 7,7 31,4 
120 807 2,269 0,138 1,91 7,8 25,3 

sojowy, liczba 
jodowa 130 

20 921 1,923 
0,165 

68,0 7,0 733 
40 908 1,970 31,0 7,1 337 
60 895 2,020 16,0 7,2 175 
80 882 2,070 11,0 7,5 121,5 
100 869 2,120 7,4 7,6 82,7 
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Tablica 11.5. 
Współczynnik oporu ośrodka   jako funkcja liczby Reynoldsa dla cząstek kulistych. 

Wartości funkcji  Re = f (Re2)  oraz  Re = f (/Re). 
Re  2Re  Re

  
0,001 
0,002 

23791,5 
12125 

0,023792 
0,0485 

23791500 
6062625 

0,003 
0,004 

8073 
5419 

0,072665 
0,0867 

2691092 
1354688 

0,005 
0,006 

4743 
4080 

0,118577 
0,14688 

948600 
680000 

0,008 
0,01 

3060 
2435 

0,19584 
0,2435 

382500 
243500 

0,02 
0,03 

1212 
811 

0,485 
0,72981 

60626 
27030 

0,04 
0,05 

546,5 
497 

0,87439 
1,243125 

13663 
9945 

0,06 
0,08 

408 
316 

1,4683 
2,02368 

6801 
3953 

0,1 
0,2 

240 
120 

2,4 
4,8 

2400 
600 

0,3 
0,5 

80 
49,5 

7,2 
12,4 

267 
99 

0,7 
1,0 

36,5 
26,5 

17,9 
26,5 

52,1 
26,5 

2,0 
3,0 

14,6 
10,4 

58,4 
93,7 

7,3 
3,47 

5,0 
7,0 

6,9 
5,3 

173 
260 

1,38 
0,757 

10 
20 

4,1 
2,55 

410 
1020 

0,410 
0,1275 

30 
50 

2,00 
1,50 

1800 
3750 

0,0667 
0,03 

70 
100 

1,27 
1,07 

6230 
10700 

0,0181 
0,0107 

200 
300 

0,77 
0,65 

30800 
58500 3,85    10-3 

2,17    10-3 
500 
700 

0,55 
0,50 

138000 
245000 1,10    10-3 

0,714  10-3 
1000 
2000 

0,46 
0,42 

460000 
1,68106 

0,46    10-3 
0,21    10-3 

3000 
5000 

0,4 
0,385 3,6  106 

9,6  106 
0,133310-3 
0,077  10-3 

7000 
10000 

0,39 
0,405 19,1  106 

40,5  106 
0,055710-3 
0,040510-3 

20000 
30000 

0,45 
0,47 180,0 106 

426    106 
0,022510-3 
0,015710-3 

50000 
70000 

0,49 
0,5 1,23109 

2,45109 
9,8      10-6 
7,14    10-6 

100000 0,48 4,8  109 4,8      10-6 
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Tablica 11.6. 
Charakterystyka wypełnień 

Rodzaj 
wypełnienia Wymiar porowatość 

powierzchnia 
właściwa, 
m2/m3 

gęstość 
nasypowa, 

kg/m3 
liczba 

elementów 
w 1 m3 

pie
rśc

ien
ie R

asc
hig

a c
era

mic
zne

 
uło

żon
e 

reg
ula

rnie
 50505 mm 0,735 110 650 8500 

80808 mm 0,72 80 670 2200 
10010010 mm 0,72 60 670 1050 

nas
ypa

ne 
swo

bod
nie

 10101,5 mm 0,70 440 700 700000 
15152 mm 0,70 330 690 220000 
25253 mm 0,74 200 530 50000 
35354 mm 0,78 140 530 18000 
50505 mm 0,785 90 530 6000 

pierścienie 
Raschiga 
stalowe 

10100,5 mm 0,88 500 960 770000 
15150,5 mm 0,92 350 660 240000 
25250,8 mm 0,92 220 640 55000 
50501mm 0,95 110 430 7000 

1001001,5mm 0,96 48 300 750 
pierścienie 
Białeckiego 

stalowe 
25250,5 mm 0,959 206 624 5200 
35350,6 mm 0,967 155 456 1900 
50501,5 mm 0,973 96 318 650 

pierścienie 
Palla 

ceramiczne 
 

25253 mm 0,74 220 610 46000 
35354 mm 0,76 165 540 18500 
50505 mm 0,78 120 520 5800 

pierścienie 
Palla 

stalowe 
15150,4 mm 0,9 380 525 230000 
25250,6 mm 0,9 253 490 52000 
50501mm 0,9 108 415 6400 

ceramiczne 
siodełka 

Berla 

12,5 mm 0,68 460 720 570000 
25 mm 0,69 260 670 78000 
50 mm 0,73 120 600 8000 

siodełka 
Intalox 

ceramiczne 

12,5 mm 0,78 625 545 730000 
25 mm 0,76 255 545 84000 
50 mm 0,79 118 530 9350 
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Tablica 11.7. 
Równowaga układu benzen -toluen. 

t, 
ºC 

x, 
ułamek 
molowy 
benzenu 

y, 
ułamek 
molowy 
benzenu 

i’, 
kJ/kmol 

i’’, 
kJ/kmol 

80,1 1 1 12000 42000 
81,4 0,95 0,98 12020 42450 
82,7 0,90 0,96 12050 42900 
85,0 0,80 0,91 12100 43800 
87,3 0,70 0,86 12600 44710 
89,7 0,60 0,79 13200 45610 
92,3 0,50 0,71 14000 46510 
95,1 0,40 0,62 1400 47410 
98,0 0,30 0,51 15600 48310 
101,5 0,20 0,37 16600 49220 
105,3 0,10 0,21 17700 50120 
110,1 0 0 19000 51020 

 
 

Tablica 11.8. 
Równowaga układu heksan -toluen. 

t, 
ºC 

x, 
ułamek 
molowy 
heksanu 

y, 
ułamek 
molowy 
heksanu 

i’, 
kJ/kmol 

i’’, 
kJ/kmol 

68,73 1 1 14850 43750 
71,15 0,869 0,948 14850 44400 
72,25 0,813 0,927 14900 44800 
73,50 0,770 0,907 15000 45100 
74,20 0,730 0,890 15100 45400 
74,85 0,707 0,880 15150 45600 
76,85 0,640 0,848 15300 46100 
77,80 0,605 0,832 15400 46350 
78,50 0,579 0,822 15500 46500 
81,00 0,508 0,777 15600 47050 
82,50 0,443 0,742 15750 47500 
85,35 0,392 0,697 15900 48000 
86,35 0,352 0,664 16000 48300 
90,85 0,254 0,563 16450 49300 
94,40 0,196 0,484 16800 49900 
100,95 0,100 0,310 17550 51250 
110,70 0 0 18900 53000 
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Tablica 11.9. 
Równowaga układu etanol - woda. 

t, 
ºC 

x, 
ułamek 
molowy 
etanolu 

y, 
ułamek 
molowy 
etanolu 

i’, 
kJ/kmol 

i’’, 
kJ/kmol 

78,3 1 1 9780 47400 
78,3 0,917 0,906 9430 47250 
78,4 0,804 0,815 9150 47100 
78,5 0,735 0,776 8700 47000 
78,8 0,663 0,733 8450 46900 
79,5 0,545 0,673 8150 46800 
80,0 0,506 0,661 7850 46750 
80,9 0,405 0,614 7500 46690 
81,4 0,321 0,586 7100 46640 
83,0 0,210 0,527 6600 46530 
87,2 0,087 0,406 6400 46300 
90,5 0,053 0,314 6500 46150 
96,0 0,014 0,146 6850 45800 
100,0 0 0 7250 45200 

azeotrop: x = 0,8941, y = 0,8941, t = 78,15 ºC 
 
 

Tablica 11.10. 
Równowaga układu metanol - woda. 

t, 
ºC 

x, 
ułamek 
molowy 
metanolu 

y, 
ułamek 
molowy 
metanolu 

i’, 
kJ/kmol 

i’’, 
kJ/kmol 

64,5 1 1 5794 39784 
65,0 0,95 0,979 5792 40162 
66,0 0,90 0,958 5833 40583 
67,5 0,80 0,915 5869 41377 
69,3 0,70 0,870 5925 42193 
71,2 0,60 0,825 5985 43011 
73,1 0,50 0,779 6040 43825 
75,3 0,40 0,729 6113 44657 
78,0 0,30 0,665 6220 45523 
81,7 0,20 0,579 6397 46459 
87,7 0,10 0,418 6741 47562 
91,2 0,06 0,304 6957 48082 
93,5 0,04 0,230 7106 48382 
96,4 0,02 0,134 7298 48726 
100 0 0 7542 49122 
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Tablica 11.11. 
Równowaga układu benzen - chlorobenzen. 

ułamek molowy chlorobenzenu 
x 0,05 0,10 0,15 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 
y 0,185 0,32 0,43 0,515 0,65 0,75 0,825 0,88 0,92 0,955 0,98 

 
Tablica 11.12. 

Właściwości fizykochemiczne czystych cieczy. 
 benzen chlorobenzen toluen 

t, ºC , 
kg/m3 

104, 
kg/(ms) , 

kg/m3 
104, 

kg/(ms) , 
kg/m3 

104, 
kg/(ms) 

60 836 3,9 1064 5,3 829 3,81 
70 825 3,5 1054 4,6 819,5 3,48 
80 815 3,16 1042 3,9 810 3,19 
90 804 2,86 1030 3,6 800,5 2,94 
100 793 2,61 1019 3,1 791 2,71 
110 781 2,39 1007 2,8 782 2,49 
120 769 2,19 996 2,6 773 2,31 
c, 

kJ/(kg·K) 2,018 1,296 1,854 
r, 

kJ/kg 395,6 324,4 371,2 
 heksan etanol metanol 

t, ºC , 
kg/m3 

104, 
kg/(ms) , 

kg/m3 
104, 

kg/(ms) , 
kg/m3 

104, 
kg/(ms) 

60 622 2,21 754 5,91 756 3,51 
70 612 2 745 5,03 746 3,11 
80 602 1,9 735 4,35 736 2,75 
90 592 1,75 725 3,76 725 2,45 
100 581 1,63 716 3,25 714 2,25 
110 570 1,5 706 2,83 702 1,95 
120 559 1,4 693 2,48 690 1,75 
c, 

kJ/(kg·K) 2,510 3,394 2,807 
r, 

kJ/kg 330,8 846,4 1062,2 
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 Tablica 11.13. 
Składy równowagowe współistniejących faz (% masowe) układu woda -aceton-chlorobenzen. 

warstwa wodna warstwa chlorobenzenu 
woda aceton chlorobenzen woda aceton chlorobenzen 
99,89 0 0,11 0,18 0 99,82 
89,79 10 0,21 0,49 10,79 88,72 
79,69 20 0,31 0,79 22,23 76,98 
69,42 30 0,58 1,72 37,48 60,80 
58,64 40 1,36 3,05 49,44 47,51 
46,28 50 3,72 7,24 59,19 33,57 
27,41 60 12,59 22,85 61,07 15,08 
25,66 60,58 13,76 25,66 60,58 13,76 

 
 

Tablica 11.14. 
Składy równowagowe współistniejących faz (% masowe) układu woda - kwas octowy - eter 

etylowy. 
warstwa wodna warstwa eterowa 

woda kwas 
octowy eter etylowy woda kwas 

octowy eter etylowy 
93,3 0 6,7 2,3 0 97,7 
88,0 5,1 6,9 3,6 3,8 92,6 
84,0 8,8 7,2 5,0 7,3 87,7 
78,2 13,8 8,0 7,2 12,5 80,3 
72,1 18,4 9,5 10,4 18,1 71,5 
65,0 23,1 11,9 15,1 23,6 61,3 
55,7 27,9 16,4 23,6 28,7 47,7 
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Tablica 11.15. 
Dane równowagowe układu SO2 - powietrze - woda. p = 1105 Pa, T = 303K 

X, 
kg SO2/kg H2O 0,0005 0,001 0,002 0,003 0,005 0,007 0,010 

Y, 
kg SO2/kg powietrza 0,0050 0,0139 0,0352 0,0595 0,111 0,164 0,260 

 
 

Tablica 11.16. 
Dane równowagowe układu SO2 - powietrze - woda. p = 1,013105 Pa, T = 293K 

X, 
kg SO2/kg H2O 0,001 0,002 0,003 0,005 0,007 0,010 0,015 

Y, 
kg SO2/kg powietrza 0,0093 0,025 0,042 0,078 0,120 0,185 0,300 

 
 

Tablica 11.17. 
Dane równowagowe układu CO2 - powietrze - 0,5n roztwór trójetanoloaminy.  

p = 1,013105 Pa, T = 293K 
X, 

kg CO2/kg aminy 0,060 0,087 0,117 0,140 0,172 0,191 0,204 
Y, 

kg CO2/kg powietrza 0,025 0,050 0,100 0,150 0,250 0,350 0,450 
 
 

Tablica 11.18. 
Dane równowagowe układu metanol - gazy poreakcyjne (M=41,3 kg/kmol) - woda.  

p = 752 mmHg, T = 303K 
X, 

kg metanolu/kg H2O 0,02 0,06 0,08 0,10 
Y, 

kg metanolu/kg gazu inertnego 0,0093 0,0305 0,0412 0,0505 
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