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Робота присвячена моделюванню процесу експлуатації адсорбційного регенератора 
низькопотенційної теплоти та вологи на основі композитного адсорбенту "силікагель - натрій 
сульфат". Показана кореляція абсолютної вологості і температур повітря на теплому і холодному 
кінці регенератора, а також температурних коефіцієнтів корисної дії, встановлених за 
результатами розрахунків згідно запропонованого алгоритму і досвідченим шляхом. Встановлено 
вплив на температурний коефіцієнт корисної дії часу перемикання потоків повітря, швидкості руху 
потоків повітря, а також абсолютної вологості і температур зовнішнього і внутрішнього повітря 
в стаціонарних умовах. 

Ключові слова: адсорбційний регенератор теплоти і вологи; температурний коефіцієнт 
корисної дії; теплота адсорбції; композитний сорбент 
 

Работа посвящена моделированию процесса эксплуатации адсорбционного регенератора 
низкопотенциальной теплоты и влаги на основе композитного адсорбента "силикагель - натрий 
сульфат". Показана корреляция абсолютной влажности и температур воздуха на теплом и 
холодном конце регенератора, а также температурных коэффициентов полезного действия, 
установленных по результатам расчетов согласно предложенного алгоритма и опытным путем. 
Установлено влияние на температурный коэффициент полезного действия времени переключения 
потоков воздуха, скорости движения потоков воздуха, а также абсолютной влажности и 
температур наружного и внутреннего воздуха в стационарных условиях. 

Ключевые слова: адсорбционный регенератор теплоты и влаги; температурный 
коэффициент полезного действия; теплота адсорбции; композитный сорбент 
 

The paper is focused on the modeling of the process of operation of the adsorption regenerator of 
low-potential heat and moisture on the basis of the composite adsorbent "silica gel - sodium sulphate". The 
correlation of absolute humidity and air temperatures at the warm and cold end of the regenerator, as well 
as the temperature coefficients of the efficiency established by the results of the calculations according to the 
proposed algorithm and experimental path are shown. The influence on the temperature coefficient of the 
effective action of the time of switching air flows, the speed of movement of air flows, as well as the absolute 
humidity and temperatures of outdoor and indoor air in stationary conditions is established. 

Keywords: adsorption heat and moisture regenerator; temperature coefficient of efficiency; heat of 
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ВСТУП 
Традиційні системи вентиляції та кондиціонування повітря є надзвичайно 

енергоємними. Вдосконалювання подібних систем є одним з ключових завдань 
енергетики для підвищення енергоефективності будівель і зниження витрат енергії на 
створення зручних кліматичних умов. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ  
До значних статей витрат при теплопостачанні житлових приміщень 

відноситься підігрів припливного повітря. Також однією з ключових проблем при 
експлуатації автономних систем теплопостачання в опалювальний період є 
періодичне підвищення концентрації діоксиду вуглецю у внутрішньому повітрі [1]. 
Це обумовлює необхідність періодичного поновлення повітря у внутрішньому 
приміщенні веде до зростання теплових втрат. Традиційні рекуперативні 
теплообмінники порушують баланс вологи в приміщенні і їх робота блокується 
внаслідок утворення льоду на холодному кінці пристрою. Регенеративні 
теплообмінники, які базуються переважно на ємнісних теплообмінних матеріалах, 
призводять до забруднення свіжого повітря. Альтернативою подібних пристроїв є 
адсорбційні перетворювачі теплової енергії. У той же час їх експлуатаційні 
характеристики обмежені адсорбційними властивостями адсорбентів, які 
використовуються. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Застосування адсорбційних теплових регенераторів теплоти та вологи в системі 

підігріву та кондиціонування припливного повітря пропонувалось протягом останніх 
десяти років [1-2]. Перспективними для подібних пристроїв для поглинання, 
трансформації теплової енергії є композитні адсорбенти типу «сіль в пористій 
матриці» [4,5]. Так, композит “силікагель – натрій сульфат” виявив кращі адсорбційні 
властивості в порівнянні з традиційними діоксидом кремнію та  оксидом алюмінію 
[5].  Моделювання процесів експлуатації дозволяють оцінити кореляцію конструкції 
та ефективність роботи регенераторів теплової енергії. Отже стає актуальною задача 
розробки загальних принципів визначення конструктивних та експлуатаційних 
характеристик, які відповідають  максимальній ефективності адсорбційних 
регенераторів теплоти та вологи. Для перевірки адекватності математичної моделі 
були проведені розрахунки експлуатації сорбційного регенератора на основі 
композитного адсорбенту силікагель натрій сульфат. 

Для апробації запропонованого алгоритму розрахунку (рис. 1) використані 
експериментальні дані [3]. Результати розрахунків показали періодичну залежність 
температур на теплому і холодному кінцях сорбційного регенератора (рис. 2, криві 1 
та 2), яка якісно відповідає дослідним даним (рис. 3, криві 1’ та 2’). Відхилення 
розрахункових температур від експериментальних не перевищує 2…3°С на 
холодному кінці регенератора, та 1…5°С на теплому. Відхилення абсолютної 
вологості на холодному та теплому кінцях регенератора не перевищує 1 г/см3 (рис. 2). 
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Рис.1. Блок-схема алгоритма розрахунку сорбційного регенератора 
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Рис. 2. Температурні залежності на холодному (1, 1’) та теплому (2, 2’) кінцях 
регенератора: 1, 2 – розрахункові; 1’, 2’ – експериментальні 
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Рис. 3. Зміна температури в ході роботи сорбційного регенератора 

(маса сорбенту 25 кг) на холодному кінці (1) та теплому кінці апарата (2) 
Час перемикання потоків, хв.: А – 5; Б –10; В – 15; Г – 20 
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Розрахункові значення температурного та вологісного коефіцієнтів корисної дії 

складають 91 та 59 % відповідно. Їх експериментальні значення складають 96 та 64 %. 
Згідно з результатами розрахунку [3] при збільшенні часу перемикання потоків 
амплітуда температур на теплому та холодних кінцях регенератора зростає (рис 3). 
Аналогічно поводить себе абсолютна вологість на холодному кінці регенератора 
(рис. 4), але на теплому кінці амплітуда залишається постійною (рис. 4 крива 2). 
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Рис 4. Зміна абсолютної вологості в ході роботи сорбційного регенератора 
(маса сорбенту 25 кг) на холодному кінці (1) та теплому кінці апарата (2) 

Час перемикання потоків, хв.: А – 5; Б –10; В – 15; Г – 20 
 

Це приводить до зниження температурного коефіцієнта корисної дії. 
Максимальні значення температурного коефіцієнта корисної дії досягаються при 
швидкостях потоку повітря не більше 0,22 м/с та часу перемикання потоків до 
5 хвилин. Час досягнення максимальної адсорбції практично не залежить від часу 
перемикання потоків [3]. При підвищенні швидкості потоку повітря воно монотонно 
падає. Це є результатом підвищення об’єму повітря, і, отже кількості вологи, яку 
подано до шару адсорбенту.  
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Температурний та вологісний коефіцієнти корисної дії залежать від 

метеорологічних умов. Зростання зовнішньої та зниження внутрішньої температур 
сприяє збільшенню температурного коефіцієнта корисної дії. Максимальні значення 
температурного коефіцієнта корисної дії досягаються в інтервалі  зовнішньої 
температури від 0 до –5 та внутрішньої температури від 15 до 18°С.  

Вологісний коефіцієнт корисної дії також залежить від абсолютної вологості 
внутрішнього та зовнішнього повітря. Максимальні значення вологісного коефіцієнта 
корисної дії спостерігаються в діапазонах абсолютної вологості зовнішнього та 
внутрішнього повітря 4…5 г/м3 та 2,75…3 г/м3. 
 

ВИСНОВКИ 
Проведено дослідження процесів експлуатації сорбційного регенератора 

теплоти та вологи на основі композитного адсорбенту "силікагель – натрій сульфат". 
Встановлена залежність величини температурного коефіцієнта корисної дії від 
швидкості пароповітряного потоку і часу перемикання потоків. Максимальні 
значення коефіцієнтів корисної дії спостерігаються при швидкостях потоку вологого 
повітря 0,22…0,32 м/с і часу перемикання потоків близько 5…10 хв. Встановлено 
залежність температурного і вологісного коефіцієнтів корисної дії від 
метеорологічних умов. Встановлено максимальні значення температурного 
коефіцієнта корисної дії в інтервалі зовнішньої температури від 0 до –5 та 
внутрішньої температури від 15 до 18°С, а вологісного коефіцієнта корисної дії в 
діапазонах зовнішнього та внутрішнього повітря 4…5 г/м3 та 2,75…3 г/м3. 
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