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Strukturalne 
wypełnienia kolumn 
wymiany masy
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Pakietowe wypełnienia 
kolumn wymiany masy





Kolumny z wypełnieniem pakietowym 
są ok 2x bardziej sprawne od (ok 2x 
niższa wartośd HETP) od kolumn  
wypełnionych odpowiednim 
wypełnieniem „kształtowym”



Operacje w układach wielofazowych – płyn1 (G – Gas / V – Vapor) / 
płyn2 (L – Liquid) w przestrzeni tzw. półek, albo na powierzchni strukturalnego, lub 

„pakietowego” wypełnienia kolumny, tzn., ciała stałego (S Solid) - G/V-L/S, 
dotyczą procesów stopniowanych, realizowanych w sposób 
przeciwprądowy, zwłaszcza :

- Rektyfikacji ciągłej / okresowej

- Absorpcji ciągłej

- Ekstrakcji ciągłej
Ma miejsce przeciwprądowy przepływ fazy ciekłej lub jednej z
dwóch wzajemnie niemieszających się faz ciekłych o wyższej
gęstości, w dół kolumny, przy jednoczesnym przeciwprądowym
ruchu fazy gazowej lub drugiej – mniej gęstej fazy ciekłej w
kierunku w górę wypełnienia kolumny.

Stosowane są tradycyjne kolumny półkowe, albo nowoczesne 
kolumny wypełnione strukturalnym, lub tzw. pakietowym
wypełnieniem. 



W poszczególnych operacjach wymiany masy / wymiany masy i 
ciepła, stosowane są różne sposoby wyrażania stężeo po stronie fazy 
zubażanej / wzbogacanej w składnik podlegający wymianie masy, 
jako :

- ułamek molowy określonego składnika w cieczy (x), albo w parze 
(„gazie”) (y) [mol/mol] - destylacja, rektyfikacja,

- ułamek wagowy okreśłonego składnika w mieszaninie (a) [kg/kg  
= 1] – ekstrakcja ciecz - ciecz

- stężenie molowe (C) lub masowe (wagowe) (c) określonego 
składnika w cieczy (CL , cL), albo gazie obojętnym (nośnym) (CG, cG) 
[kmol/m3], lub [kg/m3],

- udział masowy lub molowy określonego składnika w cieczy (X), 
lub w gazie (Y), przypadający na jednostkę masy, albo na jeden 
mol pozostałych składników mieszaniny [kg/kg, lub mol/mol = 1] –
absorpcja / desorpcja, ekstrakcja



INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO-PROCESOWA

Składnik niżej wrzący, to 
składnik bardziej lotny !

W opisie destylacji / 
rektyfikacji najczęściej 
wyraża  się stężenia, tak 
w fazie ciekłej (L) - (x), 
jak w fazie pary (G (V)) –
(y), w ułamku molowym 
(x) w fazie ciekłej, lub (y) 
– w fazie pary (V –
Vapor) ;

Ułamek wagowy 
(masowy) bywa też 
stosowany w opisie 
destylacji / rektyfikacji, 
jednak znacznie rzadziej

DESTYLACJA, REKTYFIKACJA
- sposoby wyrażania stężeo
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Zjawiska i mechanizmy w operacjach wymiany 
masy / wymiany masy i ciepła

Dyfuzja - podstawowe zjawisko decydujące o wnikaniu/przenikaniu 
masy w operacjach wymiany masy 

oraz

Prawa dyfuzji (przede wszystkim I-sze prawo Fick’a) - podstawa 
opisu zjawisk związanych z wnikaniem / przenikaniem masy.

Jednakże, dodatkowo, należy brad pod uwagę ruch masy 
związany z „konwekcją”. Stąd warunki hydrodynamiczne 
odgrywają bardzo istotną rolę w operacjach wymiany masy, takich, 
jak, rektyfikacja, absorpcja/desorpcja, ekstrakcja, adsorpcja, 
krystalizacja, suszenie, chromatografia, techniki membranowe itd.



Bez uwzględnienia konwekcji
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Szybkośd dyfuzyjnego ruchu masy zależy 
od szybkości dyfuzji charakteryzowanej 
przez współczynnik dyfuzji (D - [m2/sek]) 
oraz od różnicy stężeo (prężności) 
przypadającej na  jednostkę odległości ! 
„Siłą napędową” ruchu masy jest, więc, 
różnica stężeo (prężności), na jednostkę 
odległości, tzn., „gradient” stężenia / 
prężności.
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Jako miarę różnicy 
stężeo, w przypadku fazy 
gazowej, można 
przyjmowad  różnicę 
prężności określonego 
dyfundującego składnika











Z uwzględnieniem konwekcji



















Wyznaczanie wartości współczynnika wnikania masy dla różnych 
warunków wnikania masy

-- Analiza wymiarowa w zastosowaniu do wyznaczania 
współczynników wnikania masy

-- Przykłady zależności obliczeniowych  dla różnych 
warunków wnikania masy



współczynnika wnikania masy 

















Przeciwprądowy 

przepływ dwufazowy 

w kolumnach przez 

warstwy z 

wypełnieniem 

kształtowym –

problem optymalnej 

wartości  stosunku  

prędkości cieczy / 

gazu (oparów) –

Problem warunków 
emulgowania
oraz tzw. zalewania kolumny 



Przeciwprądowy przepływ dwufazowy w kolumnach przez warstwy 

porowate z wypełnieniem kształtowym lub pakietowm





ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI KOLUMNY  
- rektyfikacyjnej, absorpcyjnej, ekstrakcyjnej, …

1. Ogólna zasada I-sza polega na poprawnym określeniu koniecznej liczby pólek 
teoretycznych (Nt), określeniu sprawności półki rzeczywistej (Ei), a następnie liczby „pólek 
rzeczywistych” (Nrz). Kolejno, określa się geometryczną wysokośd półki  rzeczywistej (hrz), 
zależną od warunków operacyjnych w kolumnie i oblicza wysokośd kolumny wg formuły :

Hkol = Nrz . hrz
Korzystne jest obliczanie sprawności półek oddzielnie dla poszczególnych  półek, z 
uwzględnieniem warunków operacyjnych panujących w różnych regionach kolumny. Jest to, 
jednak, dośd pracochłonne. Często uśrednia się warunki operacyjne i oblicza średnią 
sprawnośd półki teoretycznej w określonym regionie kolumny. Jednakże, w przypadku 
rektyfikacji i zasilania kolumny surówką na określonej półce, różnej N-1 (kocioł zawsze stanowi 
jedną półkę teoretyczną) – oblicza się hrz oddzielnie dla górnej i dolnej części kolumny. Jest to 
szczególnie ważne w każdym przypadku „destylacji próżniowej” (rektyfikacji próżniowej).

2. Ogólna zasada II-ga polega na zastosowaniu wniosków wynikających z teorii warstewek 
granicznych Withmana, tzn., na wyznaczeniu Liczby Jednostek Przenikania Masy  (LJPM) oraz 
Wysokości Jednostki Przenikania Masy (WJPM), a następnie, zastosowaniu podobnej formuły :

Hkol = LJPM . WJPM
Opisana powyżej zasada dokonywania obliczeo dla poszczególnych jednostek przenikania masy 
oraz poszczególnych regionów kolumny dotyczy także obliczeo opartych na teorii Whitmana.



Teoria półek teoretycznych może zostad przeniesiona do warunków kolumn wypełnionych 
wypełnieniem „kształtowym”, albo „pakietowym”. Wówczas wyznacza się  wysokośd 
wypełnienia kolumny (H), określaną jako iloczyn Wysokości Równoważnej Półce 
Teoretycznej (WRPT) (H) (HETP – High Equivalent of Theoretical Plate) oraz
liczby półek teoretycznych (N), oddzielnie - dla dolnej i górnej części kolumny  
rektyfikacyjnej.

hkol = hd + hg

W przypadku operacji jednostkowych różnego tupu, w tym - rektyfikacji, realizowanych w 
kolumnach wypełnionych, za adekwatne jest uważane obliczanie liczby jednostek 
wnikania masy po stronie cieczy (NJWML) oraz po stronie pary (NJWMG). 

Kolejno, należy wyznaczyd wartości  wysokości jednostki wnikania masy po stronie 
cieczy (WJWML) i po stronie pary oraz wysokości jednostki przenikania masy
(WJPMG) i kolejno – zależności tych wielkości od parametrów operacyjnych
(przede wszystkim od Re, temperatury, składu strumieni).

Postępowanie takie jest zgodne z zasadami teorii Withmana – zapewnia możliwośd 
zaprojektowania koniecznej wysokości kolumny wypełnionej, jak również wysokości 
usytuowania w kolumnie punktu zasilania „surówką”

Bliższe informacje na ten temat można przestudiowad w specjalistycznej 
literaturze inżynierii chemicznej procesowej. Najważniejsze zostały 
zamieszczone poniżej.
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ZASADY OKREŚLANIA WYSOKOŚCI KOLUMNY  
- rektyfikacyjnej -

Przemysłowe półkowe kolumny rektyfikacyjne, wykorzystywane w skali procesowej, są 

konstruowane  z zastosowaniem rozwiązao opracowanych przez producentów.  
Istnieje bardzo bogata literatura opisująca zasady optymalnej geometrii półek w 
kolumnach rektyfikacyjnych. Jednakże, ta problematyka, będąca domeną 
zaawansowanej inżynierii chemicznej procesowej, w zasadniczym stopniu przekracza 
zakres kursu przedmiotu Inżynieria Chemiczna i Bio-Procesowa.  

W przypadku wypełnionych kolumn rektyfikacyjnych, stosowanych w różnej skali  
operacji rektyfikacji , istnieją dwa główne sposoby określania wysokości kolumny 
rektyfikacyjnej:
-- w oparciu o pojęcie Wysokości wypełnienia Równoważnej Półce 

Teoretycznej  (WRPT / HETP), z wykorzystaniem określenia liczby półek teoretycznych 
(N), oddzielnie dla dolnej (Nd) i górnej części kolumny (Ng), przy czym, N = Nd+Ng oraz 

H=HdNd + HgNg
-- w oparciu o – wynikające z teorii Withmana - pojęcie Wysokości Jednostki Przenikania 
Masy (WJPM), określanej oddzielnie dla dolnej (WJPMd) i górnej części kolumny 
(WJPMg), z wykorzystaniem pojęcia Liczby Jednostek Przenikania Masy (LJPM) , 
określanej oddzielnie dla dolnej (LJPMd) i górnej (LJPMg) części kolumny rektyfikacyjnej. 
Wówczas:

H = WJPMd LJPMd + WJPMg LJPMg
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W tych obliczeniach 
wykorzystywane są  
podane tu zależności, 
oparte na teorii 
Whitmana, z 
wykorzystaniem 
symboliki stosowanej w 
podręcznikach inżynierii 
chemicznej procesowej i 
bio-procesowej. 
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