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Môn học

QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ 

TRUYỀN KHỐI



GIỚI THIỆU MÔN HỌC

Học xong môn học này sinh viên có khả năng:

Đánh giá hoạt động của các phản ứng từ đơn giản đến

phức tạp trong công nghệ hóa học.

Thiết kế các thiết bị phản ứng cơ bản, lý tưởng như

thiết bị khuấy trộn, thiết bị đẩy lý tưởng,…

Kiểm soát và đánh giá quá trình làm việc của thiết bị

phản ứng thực trong công nghiệp.

Mô tả, phân tích các phản ứng dị thể va từ đó định

hướng cho việc lựa chọn thông số, điều kiện phản ứng

thích hợp.

Mục tiêu môn học



GIỚI THIỆU MÔN HỌC Vị trí môn học

Thủy cơ

Truyền nhiệt

Truyền khối

Phản ứng
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 Định nghĩa và phân loại các quá trình truyền khối 

 Các biểu diễn thành phần pha

 Cân bằng pha

 Quá trình khuếch tán

 Động lực khuếch tán

 Phương pháp tính thiết bị truyền khối

GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung môn học
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 Khái niệm

 Yêu cầu đối với dung môi

 Sơ đồ hệ thống hấp thu
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GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung môn học
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GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung môn học
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GIỚI THIỆU MÔN HỌC Nội dung môn học
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Chương 1
I. Định Nghĩa & Phân Loại

1. Định nghĩa:

2. Phân loại:

• Hấp thu

• Chưng

• Hấp phụ

• Trích ly

• Kết tinh

• Sấy

• Hòa tan

• Trao đổi ion



Chương 1
II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha

a.Thành phần phần mol (Nồng độ phần mol)

b.Thành phần phần khối lượng (nồng độ phần

khối lượng)

c.Thành phần tỷ số mol

d.Thành phần tỷ số khối lượng

1.Các loại nồng độ thành phần



Chương 1
II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha

•G: lưu lượng mol của pha y (pha khí), kmol/h

•L: lưu lượng mok của pha x (pha lỏng), kmol/h

•Gi: lưu lượng mol của cấu tử đang xét trong pha y, kmol/h

•Li: lưu lượng mol của cấu tử đang xét trong pha x, kmol/h

y: nồng độ phần mol của cấu tử đang xét trong pha y

x: nồng độ phần mol của cấu tử đang xét trong pha x

Y: nồng độ tỷ số mol của cấu tử đang xét trong pha y

X: nồng độ tỷ số mol của cấu tử đang xét trong pha X

Gọi



Chương 1
II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha

• : lưu lượng k/lượng của pha y (pha khí), kmol/h

• : lưu lượng k/lượng của pha x (pha lỏng), kmol/h

• : lưu lượng k/lượng của cấu tử đang xét trong pha y, kmol/h

• : lưu lượng k/lượng của cấu tử đang xét trong pha x, kmol/h

: nồng độ phần k/lượng của cấu tử đang xét trong pha y

: nồng độ phần k/lượng của cấu tử đang xét trong pha x

: nồng độ tỷ số k/lượng của cấu tử đang xét trong pha y

: nồng độ tỷ số k/lượng của cấu tử đang xét trong pha x
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Chương 1
II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha

Nồng độ phần mol của cấu tử trong pha x, pha y

Các loại nồng độ thành phần
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Nồng độ phần khối lượng của cấu tử trong pha x, pha y
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Chương 1
II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha

Nồng độ tỷ số mol của cấu tử trong pha x, pha y

Các loại nồng độ thành phần pha
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Nồng độ tỷ số khối lượng của cấu tử trong pha x, pha y
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Chương 1
II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha

2. Quan hệ giữa các nồng độ thành phần pha



Chương 1
II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha

2. Quan hệ giữa các nồng độ thành phần pha



Chương 1
II. Các Biểu Diễn Thành Phần Pha

2. Quan hệ giữa các nồng độ thành phần pha



Chương 1
1.3. Cân Bằng Pha

Pha  x Pha y

y M

x M

y 

x

1.3.1.Khái niệm



Chương 1
1.3. Cân Bằng Pha

 Tại mỗi điều kiện xác định sẽ tồn tại một mối quan

hệ cân bằng giữa nồng độ của cấu tử trong hai pha

và được biểu diễn bằng đường cân bằng

 Khi cân bằng thì sự khuếch tán tổng cộng của hai

pha bằng 0

 Khi chưa cân bằng, sẽ xảy ra quá trình khuếch tán

của cấu tử giữa hai pha để đưa hệ về trạng thái cân

bằng

Giới hạn của quá trình truyền khối là khi hệ đạt

trạng thái cân bằng



Chương 1
1.3. Cân Bằng Pha

Chiều khuếch tán của cấu tử sẽ tuân theo quy luật:

Nếu như y < ycb – vật chất chuyển từ pha x vào

pha y

Nếu như y > ycb – vật chất chuyển từ pha y vào

pha x



Định luật Henry: Đối với dung dịch lý tưởng áp

suất riêng phần p của khí trên chất lỏng tỷ lệ với

phần mol x của nó trong dung dịch

p = H.x

Chương 1
1.3. Cân Bằng Pha

Định luật Raoult: Áp suất riêng phần của một cấu

tử trên dung dịch bằng áp suất hơi bão hòa của

cấu tử đó (ở cùng nhiệt độ) nhân với nồng độ phần

mol của cấu tử đó trong dung dịch

p = Pbhi.x

1.3.2. Các định luật về cân bằng pha



Chương 1
1.3. Cân Bằng Pha

Ở trạng thái cân bằng, ta có:

• Định luật Henry: p* = H.x

• Định luật Raoult: p* = Po.x

• Theo Clapeyron và Dalton, ta có: p* = P.y*

• Phương trình cân bằng:

• y*=(H/P)x

• y*=(Po/P)x



Khuếch tán phân tử

 Xảy ra trong lớp màng ở chế độ chuyển động dòng

 Động lực là chênh lệch nồng độ

 Khuếch tán từ nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp trong

lớp màng

 Xảy ra rất chậm

Chương 1
1.4. Quá Trình Khuếch Tán

Khuếch tán đối lưu

 Xảy ra trong nhân pha ở chế độ chuyển động xoáy

 Xảy ra là nhờ sự xáo trộn của các phân tử trong dòng

Khuếch tán phân tử quyết định tốc độ cho cả quá trình

khuếch tán



 Nếu tính theo pha y

y = y* – y 

hay y = y – y* 

 Nếu tính theo pha x

x = x* – x 

hay x = x – x*

Chương 1
1.5. Động Lực Khuếch Tán

y x

y
x



 Phương trình truyền khối

G = ky F ytb =  kx F xtb

 Động lực trung bình

Chương 1
1.5. Động Lực Khuếch Tán
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1.6.1. Tính đường kính

Chương 1
1.6. Phương Pháp Tính TBTK

1.6.2.Tính chiều cao

• Dựa vào phương trình truyền khối

• Tính theo bậc thay đổi nồng độ

0785,0 w
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 Định nghĩa

 Chất hấp thu hay dung môi

 Chất bị hấp thu

 Chất trơ

 Ứng dụng

 Yêu cầu đối với dung môi

 Tính chất vật lý: hòa tan, độ nhớt, nhiệt,…

 Tính chất hóa học

 Tính độc hại

Chương 2
1. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN 



Ñoä hoøa tan cuûa khí trong chaát loûng laø löôïng khí

hoøa tan trong moät ñôn vò chaát loûng. Ñoä hoøa tan coù

theå bieåu thò baèng kg/kg, kg/m
3
, g/lít…

 Ñoä hoøa tan cuûa khí trong chaát loûng phuï thuoäc vaøo

tính chaát cuûa khí vaø chaát loûng, phuï thuoäc vaøo nhieät

ñoä moâi tröôøng vaø aùp suaát rieâng phaàn cuûa khí trong

hoãn hôïp.

 Söï phuï thuoäc coù theå bieåu thò baèng ñònh luaät Henry

– Dalton nhö sau:

y
cb
= m.x

Chương 2
2.1. Độ hòa tan của khí vào lỏng



2.1. Độ hòa tan của khí vào lỏng

Ñoái vôùi khí lyù töôûng phöông trình coù

daïng ñöôøng thaúng, phuø hôïp vôùi khí thöïc

khi noàng ñoä cuûa khí khoâng lôùn laém vaø

ñoä hoøa tan nhoû.

Ñoái vôùi caùc heä thoáng khoâng tuaân theo

ñònh luaät Henry khi ñoù haèng soá caân

baèng m laø moät ñaïi löôïng bieán ñoåi phuï

thuoäc vaøo noàng ñoä x vaø ñöôøng caân baèng

laø moät ñöôøng cong



Khi tính toaùn haáp thuï, ngöôøi ta thöôøng duøng noàng ñoä

tyû soá mol hay noàng ñoä phaàn mol töông ñoái, ta coù

ycb = m.x

Chương 2
2.1. Độ hòa tan của khí vào lỏng
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